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1. — GEÇEN TU 

İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nnı, Kıbrıs'- I 
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ru olmadığı ve Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
dış temsilcilliklerinin kâfi derecede çalışmadığı 
konularındaki gündem dışı demeçlerine "Baş- | 
bakan Suad Hayri 'Ürgüplü cevap vererek, Kıb- I 
rıs meselesinde Yüksek Meclislerin gösterdiği 
hassasiyete uygun olarak kararlı duruma ya
vaş yavaş yaklaşıldığını, bu konuda ciddî ka- •• 
rarların tasvibi için Büyük Meclise gelineceği- i 

Sayfa 
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. birlerin durumuna dair soru önergesi ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet 
Turgut'un yazılı cevabı (7/629) 260:267 
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ÖZETİ 

1 ni; yurt dışındaki işçilerimizin ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere Dışişleri Bakanlığı bütçesine 
ödenek konulması için raportörün teklifi bulun
duğunu ve. bu hususun Karma Bütçe Komisyo
nunda karara bağlanacağım belirtti. 

Kurban Bayramı dolayısiylo Silâhlı Kuv
vetler adına Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
Cevdet Sunay il'e Millet Meclisi üyeleri adına 
Başakn Fuad S irmen'in tebrik tegrafları oku
narak bılgiyo sunuldu. 

Sayın üyelerden bâzılarına Başkanlık tez-
I keresinde »gösterilen sürelerle izin verilin esi, -

Bir toplantı yılında liikü aydan fazla izin 
alan Kütahya Milletvekili Ahmet Bozbay ile 

•; Ankara Milletvekili Mehdi Mıhçıoğluna öde-
\ neklcrinin verilmesi hususları kabul olundu. 

»•—••^mmm • • 
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Giresun Milletvekili 1. Eteni. Kılıçoğlu 'nun, 
İstanbul Emniyet Teşkilâtında kaçakçılık, hır
sızlık, uyuşturucu madde, beyaz kadın ticareti 
ve bunlarla ilgili konularda inceleme yap
mak üzere, Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğinde kurulması kabul edilen Meclis Araştır
ma Komisyonuna üye seçimi hakkında C. H. P. 
Grupu adına İstanbul Milletvekili Coşkun 
Kırca 'nm itiraz önergesi ile bu itirazın varit 
görülmediğine dair Başkanlık Divanı kararı 
okundu, Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra 
Başkanlık Divanı kararının oylanabileceği 
hususu kabul edilerek yapılan oylamadan son
ra Divan kararının kabul olunduğu ve henüz 
partilerden adaylar bildirilmediği için seçi
min gelecek birleşimde yapılacağı ve 

Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Dev
let Radyosunun TRT Kanunu hükümlerini 
ihlâl edici tarafsız radyo olmaktan çıkıp par
tizan bir davranış içerisinde bulunduğu iddia 
vo isnatlarının gterçek olup olmadığı husu-
susunu incelemek üzere Anayasanın 88 nci mad
desi gereğince bir Meclis Araştırma Komis
yonu kurulmasına dair önergesi hakkında 
Anayasa Komisyonundan henüz rapor gel
mediği için konunun gelecek birleşimle bı
rakıldığı bildirildi. 

Edirne Milletvekili Nazmi özoğul ve 9 
arkadaşının, Subaylar heyetine mahsus 4273 
sayılı Kanuna ek kanun teklifinin öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesine dair Millî Savunma 
Komisyonu Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. 

Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, fın
dık ziraatinin bölgelerde yapılması hakkında
ki kanun teklifinin İçtüzüğün 36 ncı maddesi 
gereğince gündeme alınmasına dair önergesi 
kabul olunmadı. 

Komisyonlardaki açıklar için yapılan üye 
seçimi sonunda çoğunluk sağlanamadığı ve 
gelecek birleşimde tekrarlanacağı bildirildi. 

Siyasi Partiler kanunu tasarısı üzerindeki 
görüşmelere bir süre devam olundu. 

21 . 4 . 1965 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere (saat 18.05 te) birleşime son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekilj 
Nurettin Ok 

Kâtip 
Amasya 

Nevzat Şener 

Kâtip 
Malatya 

Nurettin Akyurt 

SORULAR 

Sözlü soru 
1. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 

Hatipoğlü'nun Milletvekillerinden, içkili ola
rak kürsüye çıkmak suretiyle Meclise karşı 
saygı dışıi hareket edenler hakkında ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne dair Millet Meclisi 
Başkanlığın sözlü soru önergesi (6/1066) 

Yaznlı soru 
2. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 

Pestilcinin, Zonguldak'ta bir Orman Başmüdür
lüğü kurulması hususunda ne düşünüldüğü
ne dair yazılı sloru önergesi Tarım Bakan-
lığuna gönderilmiştir. (7/704) 

»>-•« 



BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Nurettin Akyurt (Mailatya), Nevzat Şener (Amasya) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 92 lici tÖirlerjimJni açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Sayın 
üyeler lütfen beyaz düğmelere bassınlar. Yok
lama muamelesi başlamıştır. 

(Yoklama yapıldı.) 

1. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'-
nun, Eskişehir'deki sel felâketi ddlaytsiyle Hükü
metin uzun ve kısa vadeli tedbirler alması, çift
çilere pancar bedelinin hemen verilmesi ve to
hum ve kredi yardımı yapılması konularında de
meci. 

BAŞKAN — Sayın Aziz Zeytinoğlu, Eskişe
hir'deki sel felâketi hakkında kısa bir beyanda 
bulunacaksınız. Buyurun. 

AZÎZ ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir) — Muhte
rem arkadaşlarım, çok üzülerek arz ederim ki, 
Eskişehir bu sene yine su taşkınlarına mâruz kal
mış, şehir içinde bâzı dükkânları ve evleri bas
mış ve ayrıca büyük tahribatını şehir haricinde 
Porsuk Barajı ile Eskişehir arasında ve Eskişe
hir'den itibaren de Ankara hududuna kadar olan 
bütün köyleri içine alan 500 bin dönümlük bir 
araziyi istilâ etmek suretiyle 200 milyonluk bir 
zarara sebebolmuştur. Bu felâket ne Anadolu 
Ajansının, ne de valimizin beyanları gibi küçüm
senecek şekilde ehemmiyetsiz değildir. Muhterem 
Hükümetimizden, halkın itimadına, teveccühüne 
mazhar olmuş Hükümetimizden şu hususların na
zarı dikkate alınmasını müzdarip Eskişehirliler 
namına rica ederim. Eskişehirlilerin bu felâket
lerden kurtulması için yapılacak iki türlü iş var
dır. Birisi uzun vadeli işler ki. Bunlar yeni ba
rajlar yapılacaktır. Bunun için de senelere ihti
yaç vardır. Bunu biliyoruz ve bekliyoruz. 

BAŞKAN — Lütfen arkadaşlarımız acele et
sinler, yoklama muamelesi devam etmektedir. 

Yoklama muamelesi bitmiştir. Müzakereler 
için gerekli çoğunluğumuz mevcuttur. Müzakere
ye başlıyoruz. 

Diğeri de hemen ve mutlaka yapılması lâzım-
gelen küçük çaptaki işlerdir. İşte bendeniz bunun 
üzerinde duracağım. Bu küçük işler dahi plânla
mada yok diye yapılmıyor. Plânlama, görülebi
len veya istikbali az çok belli olan işler için dü
şünülebilir. Ama tabiî âfetler karşısında sanki 
Allah kelâmı imiş gibi bu küçük işlerde plânla
mada yok diye yapılmazsa bunu kabul edemeyiz. 
îsmi üstünde, tabiî âfet; plânlama ne bilsin ki, 
bunu plânına alsın. Binaenaleyh bu gibi küçük 
ve mevzii işlerin hemen yapılması lâzımdır. Bun
lar meselâ Porsuk'a karışan derelerin şehir hari
cinden birer kanalla akıtılması, Porsuk üzerinde
ki sulama kanalları şebekelerinin ikmali, bâzı 
mevzii sedlerin yapılması, bâzı mevzii kanalların 
açılması, yarım kalan înönü kanalının ikmali in
şaatı, bilhassa 13 senedir temizlenmiyen Porsuk 
yatağının temizlenmesi gibi hususlardır. 

Geçen sene yapılan bu gibi bâzı mevzii işlerle 
o mmtakalarda bu sene taşkın önlenmiş oldu. De
mek ki, bu gibi küçük ve mevzii hareketlerle, iş
lerle, bu taşkınlar kısmen de olsa önlenebiliyor. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Mustarip Eskişehirlilerin Hükümetimizden 

yapılacak bu işlerden gayrı şu ricaları da vardır. 
Suların istilâsına uğramış Eskişehir çiftçilerinin 
Hükümetten pancar bedeli olarak 10 - 20 milyon 
lira daha alacağı vardır. Şimdi her şeyi gitmiş 
bu çiftçilere kendi alacakları olan bu paraların 
bir an evvel ödenmesini rica ediyoruz. Esasen Sa-

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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M» Meclisi B : 92 
yan Sanayi Bakanımız ileride 1,5 ay içinde pan
car bedelleri tediye olunacaktır diye taahhütte 
bulunmuşlardı. Bu taahhüdün hitam müddetine 
kadar az bir şey kalmıştır. 10 - 15 gün gibi bir 
şey. Binaenaleyh tabiî âfete uğramış Eskişehir'
in bu alacağının bu 10 - 15 günü beklemeden he
men verilmesine emirlerini rica ediyoruz. Ayrı
ca çiftçiye aynî veya nakdî hibe suretiyle değil, 
borçlandırmak suretiyle hemen tohum veya kredi 
para yardımlarının da yapılması lâzımdır. Yine 
ayrıca geçen sene 9 Martta aynı felâkete uğramış 
Eskişehir'in içinde tahribata mâruz kalmış evler 
yerine yapılacak evler ve yardımlar, mevcut 
Âfetler Kanunu emrettiği halde, birtakım forma
liteler yüzünden bugüne kadar yapılmamıştır. 
Halkın itimadına mazhar olmuş, güvendiği Hü
kümetinden bunların da bir an evvel yapılarak 
geçen seneki yaralarının da sarılmasını rica ede
ri*:. 

Muhterem arkadaşlarım, Eskişehirliler, Hü
kümetlerinin yardımlarını sabırsızlıkla beklemek
tedirler. Hürmetlerimle arz ederim. 

2. — Kars Milletvekili Hasan Erdoğan'ın, 
komşu memleketlerdeki Anadolu asılh Ermeni
lerin bâzı tahriklerle memleketimiz aleyhinde 
nümayiş yapmak istedikleri ve geçmişte Anado
lu'da Türk - Ermeni münasebetleri konularında 
demeci 

BAŞKAN — Sayın Hasan Erdoğan; gündem 
dışı söz talebinde bulundunuz; ne hakkında 
lütfedin. 

HASAN ERDOĞAN (Kars) — Efendim; 
dış basından iç basına akseden memleket aley
hine Ermenilerin yapmış oldukları nümayişler 
no şekildedir; memleketimizdeki tepkilerinin ne 
şekilde olduğunu Yüksek Meclisinize arz edece
ğim. 

BAŞKAN — Kısa olmak üzere buyurunuz. 
Rica ederim kısa olsun. Diğer söz talebinde bu
lunan arkadaşlarımın maalesef taleplerini karşı-
lıyamıyacağım. Kendilerinden özür dilerim. 

* HASAN ERDOĞAN (Kars) — Muhterem 
arkadaşlar, dış düşmanlarımızın tahriki ile bâzı 
komşu memleketlerde bulunan Anadolu asıllı 
Ermenilerin memleketimiz aleyhinde bâzı nüma
yişler yapmak istedikleri basma aksetmiş ve Yük
sek Meclisimizin de malûmu olmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, haklı olarak Lübnan 
Hükümeti Beyrut'ta yaşıyan Ermenilerin, Erme-

21. 4 .1985 O : 1 
nilerden ziyade onları tahrik eden Taşnak Cemi-
yetiuin bu talebini yerine getirmemiştir. Bir 
komşu memleketin hükümetinin memleketimizin 
nazik durumunda bu şekilde hareket etmiş 
olmasını tasvibetmemek mümkün değildir. Buna 
rağmen, dış dünyaya bunu başka türlü aksettir
mek ve bunun kendi lehlerine bilhassa Rumların 
tahrikiyle Anadolu'dan tehcir edilmiş, büyük 
zulümlere, felâkete uğramış bir Ermeni kütlesini 
dışarda göstermek çabası içerisindedirler. 

Arkadaşlar, bu mesele görüşülürken veya 
dışarda bunun tepkileri, münakaşaları olur-
olurken, ister istemez Anadolu'ya bir göz 
atmak, Türk - Ermeni münasebetlerini göz
den geçirmek mecburiyeti elbetteki hâsıl olacak
tır. Son asırlarda Anadolu'da yaşıyan Ermeni
lerle Türklerin münasebetleri bâzı kışkırtıcı ce
miyetlerin de tesiriyle maalesef her iki topluluk 
için de memnuniyet verici olmamıştır. 1928 den 
1876 ya 1900 e ve 1914 e kadar Anadolu'da; bil
hassa Şarkta ve Cenubi Şarkideki Ermeniler hü
kümetlerimiz, Osmanlı İmparatorluğu aleyhinde 
çok ağır tahriklere girişmişlerdir. Şunu bilhassa 
belirtmek için söz aldım. 

Arkadaşlarım; dışardaki Ermeniler Türklerin 
Ermenilere yapmış oldukları zulmün 50 nci yıl
dönümünü kutlayacaklarmış. Maalesef bu yıldö
nümü Ermenilerin Türklere yapmış oldukları 
katliamların, faciaların da 50 nci yıldönümüdür 
arkadaşlar. Bu bizler için, Şarklılar için hüzün 
vericidir. Biz Atatürk'ün çizdiği yoldan giden 
yeni Türk Devleti, bunları tarihe gömdük ve 
bunların yeniden alevlenmesini istemiyoruz. Fa
kat vatandaşlarımızın kalbinden silinmemiştir. 
1914 ten 1918 e kadar Ermenilerin Şark cephe
sinde yapmış olduğu zulümler ve felâketler her
kesin malûmudur. Rusya'da ihtilâl çıkınca Rus 
ordularının inhilâl etmesi üzerine Şarktaki Er
menilerin Van'da, Erzurum'da ve Kars'ta yap
mış oldukları katliamlar tarihte, değil Ermeni
lerin, onlardan daha zâlim insanların yüzlerini 
kızartacak adilikte, bayağılıkta, hunharlıktadır. 
Buna rağmen bu komiteciler sıkılmadan, utan* 
madan, Allah'tan korkmadan muhtelif saf in
sanları tahrik ederek memleketimiz aleyhine 
kışkırtmaya çalışmaktadırlar. Arkadaşlarım, 
yalnız Erzurum'da, Kars'ta ve Van'da Ermeni
lerin öldürmüş oldukları masum çocukların, ka
dınların hâtıraları hâlâ bugün, yarını asır ge<j< 
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M. Meclisi B : 92 
miş olmasına rağmen en acı hâtıra olarak onla
rın aileleri üzerinde tesirini göstermektedir. 

MEHMET GEÇİOĞLU (Adana) — Adana'yi 
da say. 

HASAN ERDOĞAN (Devamla) — Evet, 
Adana, Antep malûm. Binlerce insan camilere, 
samanlıklara, değirmenlere doldurularak, ma
sum kadınlar, çocuklar hunharca öldürülmüş, 
katledilmiştir. Fakat büz asil Türk Milleti, da
ima müsamaha etmesini bilen Ibir millet olarak 
bunu sineye çektik. Ümidederim ki, bu dışarı
da bir kaç, temeli eskiye dayanan, hâlâ devam 
eden Taşnak Cemiyetinin Ibir tahrikinden baş
ka bir şey değildir. Haklı olarak Lübnan Hü
kümeti de bunu böyle kabul ederek bu şekilde 
tahriklere, memleketimiz aleyhindeki nümayiş-
leme mâni olmaya çalışmıştır. Bu arada Ibunun 
tepkisi, hiçbir şeyden haberi yokmuş zannedi
len halkımız ve köylülerimiz üzerinde de tesir
ler icra etmektedir. Bilhassa bu vesile ile söz
lerime son vermeden evvel memleketim olan 
Sarıkamış'tan Sayın Reisicumhura, Meclis Baş
kanına, bâzı gazetelere ve Hükümete çekilen 
bir telin bendenize de çekilen ıbir örneğini oku
yarak huzurunuzdan ayrılacağım. Sâfiyane ola
rak, ismini söylemeye lüzum görmiyeceğim bu 
köylülerin ne kadar tesir altında bulundukları
nı Yüksek Meclisinizin ıttılaına arz etmeyi bir 
vesile biliyorum. Bir kaç köyün düşündükleri, 
bütün Şarkın, Ermenilerden zulüm gören Türk 
Köylüsünün düşündüğünün aynıdır. Huzuru
nuzda bunu okumayı bir vazife bilirim. Sarıka
mış'ın bir köyünden bahsediyor, köyün ismini 
vermiyeceğiım. «Biz Sarıkamış'ın köylüleri 
olarak ermeniler tarafından samanlıklarda ya
kılan, hamile kadınları süngülenen, körpe ço
cukları kapılara çivilenerek hunharca şehide-
dilen beldelerden birisine memsulbuz. Rumların 
tahriki ile ermenileri kışkırtarak Kıbrıs mese
lesinde Dünyayı kendi lehlerine çevirmekte fay
da ummaktadırlar. Türk Devleti Reisi, Baş
bakanı, Meclis Reisi olarak ermeniler tarafın
dan şehidedilen Türk çocuklarının dâvalarına 
eğileceğinize inanmaktayız. İstanbul'da Patrik
hane ve azınlıklar meselesine neşter vuracağını
za güvenimiz sonsuzdur. Sabanın peşinde ko
şan (biz köylüler emeği ile kazandığı ekmeğini 
gayrimeşru olarak yazın adalarda kışın Beyoğ
lu 'nda kamımızı sömüren- Türk'ten gayrı un-
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surları tesirsiz hale getirecek olan asil Türk 
kanının varlığımızda oluşunun güvenci ile ya
şamaktayız. Hürmetlerimizle.» 

İşte arkadaşlarım, basit görünen, bir mesele
den hiç anlamıyor zannedilen, cahil zannedilen, 
görgüsüz zannedilen, aslında öyle olmıyan Ana
dolu'nun en ücra köşesinde bir köyde köylü
nün tepkisi budur. Bunu huzurunuzda arz 
ötmeyi vazife bildim. Hürmetlerimle. (Alkışlar.) 

3. — Başkan Fuad Sirmen'in Başkanlığında, 
siyasi partiler grup yetkilileri ve Hükümet tem
silcisinin yaptıkları toplantı sonunda hazırlanan 
protokol. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Mil
let Meclisi Başikanmm siyasi partiler grup yetr 
kilileriyle birlikte yapmış olduğu bir toplantı
da düzenlenmiş bulunan bir protokolü tasvip
lerinize arz edeceğim. 

PROTOKOL 

19 Nisan 1965 Pazartesi günü saat 10,30 da 
Millet Meclisi Başkanı Fuad Sirmen'in Başkan
lığında siyasi-partiler grup yetkilileri ve Hü
kümet temsilcisinin iştirakiyle (13 . 11 . 1964 
tarihli Protokol, gereğince) yapılan mûtad top
lantıda aşağıdaki hususlar kararlaştırılmıştır: 

1. Seçimlerin yaklaşmış olması ve çalışma 
günlerimizin de azalmış bulunması sebebiyle 
Anayasa gereğince çılkarılması gereken _• siyasi 
partiler kanunu tasarısının bir an evvel sonuç
landırılmasını temin için haftanın Çarşamba, 
Perşembe ve Cuma günlerinin yalnız (bu tasarı
nın görüşülmesine hasredilmesi ve toplantıla
rın saat 10,30 dan 13 e ve 15 ten 19 a kadar de
vam etmesi, 

2. Salı günleri yapılacak toplantıların da 
saat 15 - 19 arasında olmak suretiyle müstacel 
işlere ayrılması ve sunuşlara ait işlere 'Cumhu
riyet Senatosundan gelmiş işlerin ve bütçe ile 
ilgili işlerin görüşülmesine hasredilmesi, 

3. Gündemde-mevcut, takdimen görüşülme
si kararlaştırılan tasarı ve tekliflerin dışında 

: öncelik ve ivedilikle veya gündemde bulunan 
diğer bütün işlere takdimen görüşülmesi gerekli 
görülen tasarı ve ."tekliflerin, Hükümet mümes
sili ile istişarede bulunmak suretiyle Meclis 
Başkanlığı tarafından tâyin ve sırasının tes-
biti, , . 
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Hususlarının G.cnel Kurulun 'tasvibine arz 

edilmesine /karar verildi. 
Millet Meclisi Başkanı Hükümet Temsilcisi 

Fuad Sirmen I. Sabri Çağlayangil 
A. P. Gıupıı adına C. H. P. Grupu adına 

İzmir Maraş 
Muzaffer Döşemeci Kemali Bayazıt 
C.'K. M. P. Grup M. P. Grup Başkanvekili 

Başkanvekili Bolu 
Sivas Kâmil inal 

, Oevad Odyakmaz 
Y. T. P. Grup Başkanvekili 

Bitlis 
Nafiz Giray 

Protokolü Yüce Meclisin tasvibine arız ediyo- | 
rum... 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Aley
hinde söz istiyorum. ' 

BAŞKAN — Buyurun. 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Çok 
kıymetli arkadaşlarım, yüksek huzurlarınıza bir 
protokol gelmiştir. Bu protokolle Siyasi partiler 
kanun tasarısının biran evvel çıkarılması tedbir
leri karara, bağlanmıştır. Güzel Anayasanın em
rettiği kanunları çıkarmak lâzım ve bunu biz de 
istiyoruz. Fakat, bu protokol hükümleri teslbit 
edilirken, efendim öncelik ve ivedilikle görüşül
mesi teklif edilen hususların nasıl bir sıraya ta
bi tutulması ve takdim ve tehir keyfiyetini de 
münhasıran Meclis Başkanına bırakmaktadır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi kendi yetkisini 
bir tek şahsa veremez. Türkiye Büyük Millet 
Meclisini idare eden Başkanlık Divanı vardır. 
Acaiba Sayın Meclis Başkanının Riyasetinde top
lanan bu heyet neden' yetkiyi münhasıran Mec
lis Başkanına vermek lüzumunu hissetmiştir? 
Meclis, Meclis Başkanlık Divanı tarafından ida
re edilir. Meclis Başkanının benim anladığım 
mânada temsilden başka hiçbir yetkisi yoktur. 
Binaenaleyh; bu hnsusa mütaalLik kaydın kaîbul 
edilmemesini ve bir yetki • verilmesi icaibederse 
bu.yetkinin Başkanlık Divanına verilmesini arz 
ve teklif ediyorum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Yazılı bir teklif mevcut değil
dir. (Geliyor, geliyor sesleri) Müsaade ederseniz 
yazılı teklif gelinceye kadar protokolün birinci 
ve ikinci kısımlarının oylamasını icra edeyim. 
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(Olmaz, olmaz sesleri) Mümkün mü efendim? 
3 ncü kısımdan başka bir mütalâanız var mı 
efendim? 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Yok 
efendim. 

'BAŞKAN — Protokolün 1 nei kısmını tekrar 
okutuyorum. 

(Protokolün 1 nci kısmı tekrar okundu.) 
BAŞKAN —• Bu kısmı Yüce Meclisin oyuna 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

ikinci kısmı okutuyorum. 
(Protokolün 2 nci kısmı tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bu hususu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenier... ikinci kı
sım da kalbul edilmiştir. 

Üçüncü kısmı okutuyorum: 
(Protokolün 3 ncü kısmı tekrar okundu.) 
KEMAL SARIÎBRAHÎMO&LU (Adana) — 

Üçüncü kısım üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KEMAL SARIlBRAHlMOĞLU (Adana) — 

Muhterem arkadaşlar; içtüzükte öncelik, ivedi
lik, öncelikle birlikte ivedilik ve bir de normal 
usul gereğince iki defa müzakereye tabi maddeler 
şeklinde tanzim edilmiş bir usul vardır. Eskiden 
beri Meclislerin usulleri budur. Ama, maalesef 
Meclisimizde bilhassa bazan sıkışık zamanlarda 
veya Hükümetlerin istedikleri zamanlarda tak-
di.men.in, tercihanın da tercihaTiı takdimeni şek
linde acayip bir usul ihdas edilmiştir. Meclis 
karar vermiştir; takdimen, tereihan görüşülsün, 
diye. Gündeme girmiştir, aradan bir müddet ge
çer, bunun hepsinin de önüne alınması kaydiyle 
şu mesele görüşülsün... Muhterem arkadaşlarım, 
olabilir, zaruretler memnu olan şeyleri' mülbah 
kılar; Nihayet bu da bir millet idaresidir. Bazan 
zaruri haller olabilir, millet hayatı için son de
rece âcil durumlar zuhur edebilir. Elbette bu 
takdirde diğer bilcümle işlere takdimen, terei
han bâzı meseleler görüşülebilir, bâzı kanunlar 
tedvin edilebilir. Ama, böyle hiçbir zaruret, ya
ni millet hayatı için zaruret telâkki edilebilecek 
ve hattâ gündeme takdimen ve tercilhan görüşül
mek üzere alınmış maddelerden daha mühim ol
duğu hakkında en ufak bir eslbalbı mucibe serd 
edilmeden ve aslında da mevcudolmadan mese
lelerin diğer bilcümle- meselelere tercih edilmesi, 
öne alınması, öbürlerinin geriye itilmesi caiz 
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değildir, İçtüzüğe külliyen aykırıdır ve iltifat 
edilmemesi iktiza eder. Meclisler, Yüce Heyeti
niz her zaman tam adedle toplantı halinde değil
siniz. Ve her zaman bir evvelki meselede rey ve
ren arkadaşlar ve bir evvelki meselede vaziyete 
muttali olan arkadaşlar mevcudolamaz. Hükü
mete veya Komisyona itimadetmek de lâzım; 
ediyoruz. Ama bu itimat da suiistimal edilme
melidir ve gündemde öncelikle ve ivedilikle gö
rüşülecek 50 nin üstünde madde varken bütün 
bu maddeleri bir tarafa itip yeni birtakım mad
delerle gelmek ve hattâ.. 

(Maraş) — Yok öylo KEMALİ BEYAZIT 
birşey.. 

KEMAL SARItBRAHlMOĞLU (Devamla) 
— Nasıl yok üstadım? Siyasi partiler Kanunu
nu kaç kere yarıda kesip takdimin takdiminin 
do takdimi şeklinde meseleler getirip görüşme
dik mi burada? (Yok öyle şey sesleri) Yok 
hangisi? Bu itibarla arkadaşlar buna iltifat et-
miyelim. Sayın Reisimiz de bu şekilde bizden 
selâhiyet istemesinler. Siyasi Partiler Kanunu, 
Anayasanın iki senede çıkarmasını emrettiği bir 
kanundur. 

Bugüne kadar Meclis gündeminde kalmış 
olması çıkarılamamış bulunması Meclisimiz için 
bir nakısadır. Bunun üç gün değil dört gün de
ğil, hattâ gece de çalışılarak süratle çıkarıl
ması, hattâ yani son dei'ece ehemmiyetli - gö
rüşüme göre - Anayasa kadar ehemmiyetli bir 
kanun olması hasebiyle, şu beş dakikalık kay
dın da kaldırılması suretiyle enine boyuna 
görüşüle görüşüle, gece ve gündüz çalışılmak 
kaydiylo kabul edilmesi, ondan sonra normal 
gündemo devam edilmesi lâzımdır, zaruridir, 
faydalıdır. Bunun, dışındaki kısıtlamalar Mec
lisin bundan evvel tezahür eden iradelerine de, 
İçtüzüğe do aykırıdır. Onun için bu üçüncü 
maddenin rsddini istirham ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Muhterem aradaşlarım, 3 ncü 
madde ile ilgili değişiklik önergeleri gelmiştir. 
Bunları huzurunuza arz edeceğim, ondan sonra 
oylıyacağım. 

Sayın Başkanlığa 
Başkana verilen salâhiyetin Başkanlık Di-
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vanı olarak düzeltilmesini arz ve teklif edirim. 

Eskişehir 
Aziz Zeytinoğlu 

Başkanlığa 
Hazırlanan protokolde yetkilerin Başkana 

değil Başkanlık Divanına verilmesi suretiyle 
düzetilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kocaeli 
Hâldan Kısayol 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Önergo 
aleyhindo konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın özarda vermiş bulun
duğunuz önerge bu 3 ncü kısımla ilgili değildir. 
Müsaade 'ederseniz ayrıca 3 ncü kısmı da bittik
ten sonra zatıâlinizin bu hususta yapılacak bir 
değişikliği tazammun eden önergesini Heyeti 
Âlinin oyunr, sunalım. 

Buyurun Sayın Çelikbaş, önergenin aley
hinde. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlar; protokolde, Başkanlık Divanı gün-
demlo alâkalı hususlarda Başkanı yetkilendir
miş. İki takrir Başkandan yetkiyi alarak Divana 
vermek maksadına matuftur. Başkanlık Di
vanı kararını verirken elbette hepimizin riayetle 
mükellef olduğumuz İçtüzük hükümlerinden 
ilham almış olmak iktiza eder. Filhakika Baş
kanlık Divanının ve Başkanın vazifelerine ait 
İçtüzük hükümleri tetkik edilince görülür ki, 
Umumi Heyet çalışmaları ile alâkalı, komisyon
lardan itibaren başlıyan faaliyetler Başkanlık 
Divanına değil, doğrudan doğruya Başkana ve-
rilmirj bulunmaktadır. 

Şimdi lütfeder dinlerseniz iki maddenin mu
kayesesinden protokolde belirtilen şeklin Ni* 
zamnamo ahkâmına uygun bir şekil olduğu or
taya çıkacaktır. 

Filhakika, Nizamnamenin 198 nci maddesi 
Riyaset Divanının vazifelerini saymaktadır. 
Bu vazifeler şunlardır. 

«1. Dahilî Hizmetler Teşkilâtı vo Meclis 
Memur ve Müstahdemleri hakkında Memurin 
Kanununun nasıl tatbik edileceği ve o kanuna 
göre inzibat 'komisyonu teşkili hakkında istişari 
olarak rey beyanı; 

2. Mezuniyet, iğleri; 

— 234 — 



M. Meclisi B : 92 
3. Mebuslardan isimleri Resmî Gazete ilo 

izinsiz veya namevcut kaydolunanların şikâ
yetlerini dinlemek vo fasıetmek; 

4. Meclis bütçesinin tanzimi; 
5 Dairenin tadilât, tamirat ve inşaatına dair 

karanai* it tınaz »etmek.» 
Görülüyor ki, Parlâmentonun Umumi Heye

tini komısyoıııaiaan ıauaren başayan yasa
ma faaliyetleriyle iıgLi hususlarda Kiyaset Di
vanına vemnuş en küçük bir vazıie yoktur. 
Ben taraita Başkana verilen vazifeıere ait 
maddede do proto^oıdo beûrtiien şekle uygun 
hükümler saranaten yer almış bulunmaktadır. 
O maddj dj şudur; 2Ü3. 

«Kiyasetin vazıieleri şunlardır : 
1. Dışarda Meclisin temsili; 
2. Bu nizamname ahkâmının tatbiki;...» 

Parlâmentonun çalışmaları bu nizamname ahkâ
mına göre. yapılmak iktiza eden çalışmalardan
dı!*. Ve Başkanın vazifesi bu Nizamname hü
kümlerine göro Meclisi çalışmaya sevk etmek
ti*'. Nitekim mütaakıp maddelerde, şimdi oku
yacağım, encümenlerin çalışmalarını murakabe 
etmek vazfesi de Başkana verilmiş bulunmakta
dır 

«3. Müzakerelerin idaresi; 
4. Zabıt ceridesinin ve zabıt hulâsasının 

tanzimino nezaret : 
5. Bütün Meclis memurlarının Riyaset Di-

vaniylo istişareden sonra tâyinl'eri veya Memu
rin Kanununa göro haklarında muamele ifası 
ve müstahdemlerinin İdaro Âmirlerinin teklifi 
üzerino nasp vo azilleri; 

G. Riyaset Divanına riyaset; 
7. Riyaset Divanı kararlarının tarnamiyle 

icra ve tatbikini murakabe ve temin; 
8. Encümen ve kalemleri murakabe etmek.» 
Görülüyor ki, 203 ncü maddede Riyasete 

mevdu vazifelerden bilhassa ikinci bend, bu ni
zamname ahkâmının tatbiki, üçüncü bend mü
zakerelerin idaresi, dördüncü bend zabıt ceride
lerinin ve zabıt hulâsasının tanzimine nezaret 
ve nihayet sekizinci bend encümen ve kalemleri 
murakabe etmek gibi hususat Parlâmentonun 
umumi çalışmalarını tanzim etmek mesuliyeti 
ve yetkisini Riyasete tevcih etmiş bulunmakta
dır. 

Bu itibarla ben muhterem arkadaşlarımdan 
rica edeceğim. Riyaset Divanının getirdiği pro-

21 . 4 .1965. 0 : 1 
tokoldeki teklif Nizamnamenin ruhuna ve met
nine uygun bir tekliftir. Arkadaşlarımızın bu 
teklife aykırı teklifleri ise Riyaset Divanının 
vazifeleriyle bağdaştırılması mümkün olmıyan 
bir tekliftir. Lütfetsinler takrirlerini geri al
sınlar. Yüce Meclis nizamnamenin tatbikatında 
nizamnameye riayetkar olsun, arkadaşlar. Be
nim mâruzâtım budur. Hatalı bir yola gitmiye-
lim. Salim yol protokolde gösterilen yoldur. Bu 
istikamette yine çalışmalarımızın tanzimi husu-
satında nizamnamede derpiş edilmiş olduğu veç
hile Sayın Başkan mesuliyet ve vazifesini ifa 
etsin, arkadaşlar. (Oya, oya, sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Bilgin. 
TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Muhterem 

arkadaşlar, Sayın Fethi Çelikbaş nizamnamenin 
ilgili maddelerini okudu. Şimdi, İçtüzüğün ilgi
li maddelerini okudu. İçtüzükte bu sarahat ol
duğuna göre bu protokolün tanzimine neden 
lüzum hissedilmiş? Mademki İçtüzükte bu salâ
hiyet Sayın Başkana aittir, şu halde böyle bir 
protokolün tanzimine niçin lüzum hissedilmiş
tir? Bu protokolün tanzimine lüzum hissedil
miştir, çünkü öncelikle veya takdimen görüş
me yetkisi Büyük Millet Meclisinindir, Yüksek 
Heyetinizindir. 'Bu yetkiyi Meclis bir şahsa ve
ya bir heyete devrederken bir nevi salâhiyet ve
riyor. Eğer bu salâhiyet itiraz edilmiyecek şe
kilde Başkanmsa o takdirde bu protokolün 
okunup tasvip alınmasına lüzum yoktur. Ma
dem ki, lüzum vardır, şu hale göre, lüzum oldu
ğuna göre bunu Yüksek Heyetiniz bu yetkisini 
bir şahsa da, bir heyete de verebilir. Bunun 
hisle katiyen alâkası yoktur. Bu bakımdan ve
rilen değiştirge Önergesinin lehinde oy kullanıl
masını istirham ediyorum. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kırca, buyurun. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım, Sayın Turhan Bilgin arkadaşımız 
zannederim ki, okunan protokolün bu maddesini 
tam mânasiyle burada açıklamadılar. Ortada 
devredilen bir yetki yoktur, önceliğe karar ver
mek yetkisi Genel Kurulundur. Ve yine de Ge
nel Kurulun kalmaktadır. Burada mevzuubah-
solan şey şudur; bugüne kadar Yüce Meclisçe 
alınmış pek çok öncelik kararı vardır, öncelik 
kararı, alınmıştır. Mevzuubahsolan şey önceli
ğin karar verilmiş bütün tasarı ve teklifler için 
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sırayı Hükümetle mutabakat halinde tcsbit et
mekten ibarettir. Yoksa öncelik kararı almak 
değildir, öncelik kararı zaten alınmıştır ve Ge
nel Kurulun yetkisinin devri mevzuııbahis de
ğildir. Eğer burada Gene] Kurula İçtüzükle sa
rahaten vermiş olan bir yetkinin Sayın Baş
kana devri bahis mevzu olsa idi bendeniz çıkar 
içtüzüğe sarahaten aykırı böyle bir protokolün 
burada oylanamıyacağını ileri sürerdim. Nite
kim şu kanaatteyim ki aynı sebeple, eğer bir 
hukuk devleti ise, eğer bu parlâmento hukuk 
devleti içinde ve o anlayışa göre çalışan bir ku
rulsa İçtüzük hükümleriyle bağlıdır. İçtüzük, 
bu İçtüzüğün tatbiki görevini Başkanlık Diva
nına vermemiştir. Başkana ve ancak onun 
gaybubetinde Başkanvekillerine vermiştir. (Al
lah, Allah, sesleri) İçtüzük böyle, Allah. Allah, 
demenin hiç âlemi yok. İçtüzük böyle. (Tek 
partinin içtüzüğü o, sesleri) Tek partinin İç
tüzüğü falan değil, bu İçtüzük böyle ve dünya
nın pek çok parlâmentolarında bu yetkiler Baş
kana aittir. 

Şimdi, arkadaşlarını; şu veya bu mülâhaza 
ile hukuk, kaidelerinin ihlâl edildiği olur. Bunun 
adına, bu ihlâl keyfiyeti murakabe dışında kal
sın diye, murakabesi mümkün olan hukuk kai
delerinin taşıdığı isimlerden yeni kanun veya 
içtüzük isimlerinden başka isimler j^ani meselâ 
Meclis kararı falan gibi isimler atfedilmek is
tendiği de olur. Bunun adı hukukta; detour-
nement de procedure'dir. Bunlar da bir yüce 
makamın murakabesine tabidir. Bunu da unut
mamak lâzımdıı. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, de
ğişiklik önergesini tekrar okutup oylarınıza su
nacağım. 

(Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu ve 
Kocaeli Milletvekili Hâldan Kîsayol'un önerge
leri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Efendim, çok affedersiniz, bun
ları okuttum, şimdi şu anda bir önerge geldi, 
aykırılığı itibariyle onun takdimen oylanması 
gerekmektedir. O bakımdan onu okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
içtüzükte gerekli hükümler mevcuttur. Ye

niden hüküm, ihdasına mahal olmadığından pro
tokoldeki üçüncü maddenin kaldırılmasını arz 
ve teklif ederim. XT , . • 

Nevşehir 
Ali Baran Numanoğlu 
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BAŞKAN — Aykırılığı itibariyle evvelemir

de bunu oya koyacağım. Önergeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir, efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu,. 

Kocaeli Milletvekili Hâldan Kîsayol'un önerge
leri tekrar okundu.) 

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

Üçüncü maddede gerekli değişiklik yapıl
mıştır. Üçüncü maddeyi bu değişik şekliyle 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Üçüncü madde değişik şekliyle ka
ini! edilmiştir. 

Şimdi bir diğer önerge var, onu okutuyorum. 

Başkanlığa 
Hazırlanan protokolde sözlü sorulara yer ve

rilmemiştir. Anayasanın milletvekillerine tanı
dığı bir hakkın tatbikattan kaldırılması caiz de
ğildir. 

Bu itibarla Çarşamba 
itibaren sözlü soruların 
teklif ederim. 

günleri saat 17 den 
görüşülmesini arz ve 

Aydın 
Reşat özarda 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kaimi edenler...-Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Gerekli değişiklik yapılacaktır. 

Birinci maddede Çarşamba günleri saat 15.00 
te başlayıp 19.00 a kadar devam eden toplan
tıların, 17.00 den itibaren 19.00 a kadar olan 
kısmı sözlü sorulara tahsis edilecektir. 

•i. — Avrupa Konseyi tstişari Meclisinin 17 
nci döneminde T. B. M. Meclisini temsil edece]; 
asıl ve yedek üyelerin isimleri. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Av
rupa Konseyi tstişari Meclisinin 17 nci dönemin
de Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil ede
cek heyet üyelerinin isimlerini okuyorum. 

Heyet Senato ve Millet Meclisi üyelerinden 
ınürekkebolduğu için Millet Meclisinde, bendeniz 
yalnızca milletvekillerinin isimlerini okuyaca
ğım. 

Ertuğrul Akça (Erzurum, asıl), Hürrem Ku
bat (Manisa, asıl), Kaya Bulut (Balıkesir, asıl), 
Nihat Erim (Kocaeli, asıl), Turhan Feyzioğlu 
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(Kayseri, asıl), Kasım Gülek (Adana, asıl), Ge-
vad Odyakmaz (Sivas, asıl). 

Kudret Mavitan (Gaziantep, yedek), Erol 
Yılmaz Akçal (Rize, yedek), Neriman Ağaoğlu 
(Manisa, yedek), Coşkun Kırca (İstanbul, ye
dek), Oğuz Oran (istanbul, yedek), Celâlettin 
Üzer (Eskişehir, yedek), Sadrettin Tosbi (Kü
tahya, yedek) Zeyyat Kocamemi (Tokat, ye
dek). 

Yüce Meclisini bilgilerine sunulur. 
Gündeme geçiyoruz. 

5. — Giresun Milletvekili t. Etem Kılıçoğlu'-
nun, İstanbul Emniyet Teşkilâtında kaçakçılık, 
hırsızlık, uyuşturucu madde, beyaz kadın tica
reti ve bunlarla ilgili konularda inceleme yap
mak üzere, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
kurulması kabul edilen Meclis Araştırma Komis
yonuna üye seçimi (10/19) 

BAŞKAN — C. K. M. Partisi Grupundan 
maalesef şimdiye kadar aday gelmemiştir. 

AHMET OĞUZ (istanbul) — Saadet Kaçar, 
AHMET BlLOlN (Kırşehir) — Efendim, 

Anayasa gereğince bütün parti gruplarının tem
sil edilmesi gerekir. Bizden de bir adayın göste
rilmesi lâzım değil mi? 

BAŞKAN — Efendim, yazılı olarak bildirin 
gelecek birleşimde seçimi icra ederiz. 

6. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Devlet Radyosunun TRT Kanunu hükümlerini 
ihlâl edici tarafsız radyo olmaktan çikıcı parti
zan bir davranış içerisinde bulunduğu iddia ve 
isnatlarının gerçek olup olmadığı hususunu ince
lemek üzere Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına 
dair önergesi (10/20) 

BAŞKAN — Daha önceki birleşimde Anaya
sa Komisyonuna havale edilmiş idi. Ancak, Ana
yasa Komisyonundan da henüz cevap gelmemiş
tir. Bu bakımdan bu maddeyi de geçmek mecbu
riyetinde kalıyoruz. 

7. — Komisyonlardaki açıklara üye seçimi. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, dün
kü birleşimde komisyonlarda bulunan açık üye
likler için yapılan seçime 81 üye katılmış ve ge
rekli çoğunluk sağlanamadığı için bu birleşim
de tekrarına lüzum görülmüştür. Aday listeleri
ni dağıtıyoruz. 
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Tasnif heyeti için ad çekiyorum. 
Mehmet Göker... ismail Sarıgöz... Naci Ök-

tem... 
Seçime hangi seçim bölgesinden başlanaca

ğını tesbit için ad çekiyorum : Samsun. Sam
sundan başlıyoruz. 

(Samsun milletvekillerinden başlanarak oy
lar toplandı.) 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan arkadaş
larımız varsa, lütfen kullansınlar... Oy verme 
muamelesi bitmiştir. Kaldırınız sebetleri. 

8. — Adalet Bakanı İrfan Baran'ın, Seçim
lerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin değiş
tirilmesi ve bu kanunlara bâzı hükümler eklen
mesi hakkındaki kanun tasarısının havale edil
miş olduğu Adalet ve Anayasa komisyonlarından 
seçilecek beşer üyeden kurulu Geçici bir Komis
yonda görüşülmesine dair önergesi (1/841, 4/418) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığın? 
Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümleri

nin değiştirilmesi ve bu kanunlara bâzı hüküm
ler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının ha
vale edilmiş olduğu Adalet ve Anayasa komis
yonlarından seçilecek beşer kişiden mürekkep 
bir Geçici Komisyonda görüşülmesi hususu aa 
karar verilmesini arz ve teklif ederim. 

Adalet Bakanı 
irfan Baran 

BAŞKAN — önerge hakkında Sayın Erk-
men. 

NIZAMETTİN ERKMEN (Giresun) — 
Muhterem arkadaşlarım, seçimlerle ilgili ka
nunda yapılacak tadilât sadece milletvekili se
çimleriyle alâkalı değildir. Nitekim, birle
şik oy puslası konusu içişleri Komisyonunda 
görüşülmüş bulunmaktadır. Seçimler hangi 
mevzu ile alâkalı olursa olsun, hangi seçim için 
yapılmış olursa olsun bu kanun anakanun oldu
ğuna göre, sadece Adalet ve Anayasa komis
yonlarından kurulu bir Geçici Komisyon tara
fından değil, şimdiye kadar tatbikatta olduğu 
gibi mahallî seçimlerle de alâkalı olması bakı
mından, içişleri Komisyonundan da beş üye 
alınmasında isabet vardır. Bunu teklif ediyo
rum ve takririmin lehinde oy kullanmanızı rica 
ediyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, buyu

runuz. Önergenin lehinde aleyhinde 1 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Aleyhinde. 
BAŞKAN — Aleyhinde buyurun. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Muhterem arkadaşlarım; seçim kanunları Ana
yasanın tatbikini temin eden ana kanunlardan
dır. Gerçi değişen hayatın icaplarına göre se
çim kanunlarında da değişiklikler mümkün
dür. Ancak sık, sık vâki değişiklikler büyük 
istikrarsızlıklar yaratır ve kanunların en bi
rinci ve en çok itimat temin edici tarafı biraz 
da devamlılığıdır. Daha yakın günlerde hat
tâ münakaşaları hâlâ kulaklarımızda çınlamak
tadır, daha pek yakın günlerde müzakereleri 
yapılmış, münakaşaları yapılmış ve binnetice 
ekseriyeti âra ile kabul edilmiş kanunların, Se
çim Kanunu hükümlerinin değiştirilmesi için 
hiçbir sosyal, politik veya kültürel değişikli-
.ğin mevcudolduğunu zannetmiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, esasa 
girmeyin, usulle ilgili beyanda bulununuz. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Sayın Reis, usulle ilgilidir. Ve bahusus bu 
değiştirilen ve şimdi tekrar değiştirilmek iste
nen hükümler, Sayın Adalet Bakanı ve a'ka 
d aş] arının partisi tarafından da desteklenmiştir 
ve bugünkü koalisyon hükümetlerinin üç par
tisi tarafından şimdiki, muhalefet partisi tara
fından da el birliği edilmek suretiyle çıkarıl
mış ve üzerinde tam ittifaka varılarak çıkarıl
mış bir kanundur. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu. rica 
ederim, mevzuubahis önerge münhasıran Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından beşer üyeden 
mürekkep bir Geçici Komisyon teşkiline dair
dir, Bu, teşkil edilsin mi, edilmesin mi? Zatı-
âlinize bu sebepten söz verdim. Henüz kanun 
tasarısının görüşülmesine başlamadık. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarım, bir fikir ileriye sü
rüleceği zaman bunun ikna edici mucip sebep
lerinin de dermeyanı iktiza eder. Yoksa, ben 
lehindeyim veya aleyhindeyim diye şu kürsüyü 
işgal etmeye dahi lüzum yok. 

BAŞKAN — Ama, onun bir sının var. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU- (Devamla) 

•— Yerimizden lehindeyim veya aleyhindeyim 
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deriz. Hattâ bunu söz ile ifadeye de lüzum 
yok. Parmağımızı kaldırırız, biter. Sayın 
Reis hukukçudur, gayet iyi bilir. Hükümlerin 
ister şekle taallûk etsin, ister esasa taallûk et
sin. mucip sebepten mahrum olması onun keen-
lemyekûn yani yoklukla malûl addini icabet-
tirir. Anayasada böyle hüküm de vardır. Bu 
itibarla biz de buradaki hükümlerimizi elbette-
ki mâkul esbabı mucibelere istinadettirmek zo
rundayız ve bunun için de fikrimizi açık, açık 
esasa ve usule mütaallik mucip sebeplerimizi 
serd etmek suretiyle bildirmek zorundayız. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu esasa 
ait fikirlerinizi bildirmek ne mecburiyetindesi
niz, ne de hakkınız vardır. Münhasıran zatıâli-
nize usule mütedair söz verdim. Usullî beyan-' 
da bulunun rica ederim. Esasa, kanun Yüce 
Meclise geldiği anda ancak girmek imkânına 
sahipsiniz. Çok rica ederim, usulden dışarı çık-
mayınız. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlarım, bir mevzuun Kar
ma Komisyona sevkı için bir âcil zaruretin mev-
cudolması iktiza eder. Çünkü normal yol, ko
misyonlardan normal şekilde görüşülüp Yüce 
Meclise gelmesidir. Ben, işte Karma Komisyo
na sevk esbabı mucibesindeki âcil durumun ve 
sebebin mevcudolmadığını ve, bu itibarla da 
Karma Komisyona sevk isteğinin yersiz bulun
duğunu ifade etmek istiyorum. O derece yer
sizdir diyorum ki, bu Mecliste bu kanunu ha-
zırlıyan Sayın Bakanın da mensubu olduğu ve 
bugünkü koalisyonun kanatlarını teşkil eden 
üç partinin de ittifakiyle tedvin edilmiş olan 
esaslar değiştirilmek isteniyor. Bunda hiçbir 
şekilde acele edilmesinde zaruret mevcut de
ğildir. Bu itibarla Karma Komisyona şevki 
caiz değildir. Ve aslında maalesef Meclisimiz 
olurolmaz kanunları Karma Komisyona sevk 
ede ede normal yolu işlemez hale getirmiştir. 
Bundan da son derece sakıncalı birtakım neti
celer hâsıl olmakta ve Anayasa Mahkemesi ta
rafından Yüce Meclisin birçok kanunları, ted
vin ettiği birçok kanunlar iptal edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; nasıl ki bir mah
kemenin, bir bidayet mahkemesinin kararları 
ne derece Temyiz Mahkemesi tarafından tasdik 
edilir, tasvip görürse o mahkemenin muhitte 
tesiri artar, adalete itimadı artar ise Yüce Mec
lisin kanunları, kararları Anayasa Mahkemesi 
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tarafından iptal edilmediği nisbette, Ölçüde 
Yüce Meclisin de, rejimin de itibarı artar. Ace
leye getirmiyelim. Bundan evvel çıkardığımız 
acele kanunlar gibi hatalı neticelere varnııya-
lım. Bu itibarla bu takriri reddedelim. Şayet 
Hükümet bunda acele vasıf görmekte ısrar 
ediyorsa ilgili komisyonlarda iktidar grupu 
milletvekilleri ekseriyettedir; süratle bu ko
misyonları toplar, geçirir ve normal yol ile 
Meclise getirmesi de pek uzun bir zaman al
maz. Bu itibarla bu takririn reddini istirham 
ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanı, buyu
run. 

ADALET BAKANI İRFAN BARAN (Kon
ya) — Muhterem milletvekilleri, bundan ev
velki tadil tasarısında takibedilen usul esas 
alınarak tasarının Adalet ve Anayasa komis
yonlarından müteşekkil karma bir komisyona 
şevkini istedik. Daha evvel de bu komisyo
nun teşkil tarzı Mecliste uzun münakaşalara 
sebebiyet vermiş neticede bu şekilde üzerinde 
mutabık kalınmıştı. Saym Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun bahsettiği husus1 ar, arkadaşımız ta
rafından gerekçe henüz bilinmediği için yerinde 
değildir. Değişiklik sadece sekle mütaalliktir. 
Seçim Kanununun kabul edilen esaslarında her 
hangi bir değişiklik istenmemektodir. Yüksek 
Seçim Kurulu, mevcut kanundaki müddetler 
içerisinde secimin yanılmasının mümkün olma
dığını Bakanlığıma bildirdiği için bu mahzuru 
giderebilmek, müddetlerde, aday yoklamaları 
hususunda, itiraz müddetlerinde, kesinleşme 
hususlarında geriye doğru müddeti çoğaltmak 
ve keza birleşik oy puslasınm hazırlanması, 
muteberiyeti ve dağıtılmasına ait bâzı husus
larda sekle mütaallik değişiklikler yapmak za
rureti ile bu tasarıyı kendilerinin gösterdiği ge
rekçeye uygun olarak hazırladık ve Yüksek 
Meclise sevk ettik. Bu bakımdan kanunun biran 
evvel çıkabilmesini teminen bu Karma Ko
misyonun kurulmasında fayda vardır. Hiçbir 
değişiklik yapılmaması ahvalinde ise Yüksek 
Seçim Kurulunun bildirdiği üzere seçimi yap
mak mümkün olmıyacaktır. Yüce Meclisin tak
dirlerine arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Eren, bahis konusu öner
genin lehinde mi, aleyhinde mi efendim? 

ASIM EREN (Niğde) — Aleyhinde. | 
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BAŞKAN — Buyurun. 

ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar
kadaşlarım, iki nokta hakkında maruzatta bulu
narak bu önergenin reddedilmesi fikrinde oldu
ğumu arz edeceğim. Kısa bir zaman evvel Muh
terem Heyetinizin kabul ettiği kanun değişiklik
leriyle seçim esasları bir istikrara kavuştu zanne
diyorduk. Halbuki şimdi bendenizden evvel ko
nuşan Sayın Adalet Bakanı arkadaşımızın bir 
nebze metni hakkında, gerekçesi hakkında bilgi 
verdiği , fakat hakikatte tabedilip, bize dağıtılma
dığı için metninin mahiyeti hakkında hiçbir bilgi
miz olmadığı bir durumda bir önergenin bir kar
ma komisyona verilmesi suretiyle, süratle geçi
rilmesi talebedilmek suretiyle Yasama Hevetimi-
zin âdeta yasama istikrarı ve bunun kamuda 
bırakması gereken, mevcudolduğuna inandığım gü
ven ve itibarı sarsıcı yeni bir tadil ortaya atıl
mıştır. Eğer Sayın Bakanın buyurduklarından 
ibaret bir değişiklik yapılıyorsa, metinde meselâ 
birleşik oy puslası hakkında en ufak bir tadil 
gelmiyorsa, keza kabul edilmiş olan ve tamamen 
eski usulün sakat taraflarını sağlam bir şekle 
çevirmiş bulunan tadillere de dokunulmnyorsa bu 
hususta bir diyeceğim yok. Ama, metni okuma
dıkça, bir Yasama Heyetinden bu şekilde tacil, 
tesviye kararı istemek doğru değildir, tnsaf bu
yursunlar burada 450 arkadaşımız vardır. Bu 450 
arkadaşımın Türk Milletinin 30 milyon nüfusuna 
nivabeten burada karar vermek durumundadır. 
Hiçbir zaman biz taraf tutmuyoruz. Yani lehin
de veya aleyhinde bulunabilmek için metnin eli
mize gelmesi şarttır. 

BAŞKAN — Sayın Eren, metnin elimize ge
çebilmesi için komisyondan çıkması lâzımdır. Da
ha evvel de mümkün değil. 

ASIM EREN (Devamla) — Bu birinci nokta. 
İkinci nokta şu; evvelce tadili yaparken, kanun 
koyucu olarak bu muhterem arkadaşlarımız Mec
liste mevcuttular. İster o vakit muhalefeti temsil 
etsinler, ister şimdi iktidarı temsil etsinler aynı, 
ihtiyaç o zaman da şüphesiz ki, gözlerinde teres-
süm etmek icabederdi. Ve müdahale buyurma
ları, o tadili o zaman tümü ile beraber getirmele
ri gerekirdi. O vakit, Sayın Kemal Sarıibrahim-
oğlu arkadaşımızın buyurdukları gibi, çoğunluk
la bu Yüksek Heyete o tadiller kabul edildikten 
sonra, şimdi o çoğunluğa iştirak edenlerin bir 
kısmı bu tadile lüzum gösterirlerse muhterem ar-
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kadaşlarım bizim yasama itibarımız nerede ka
lır? Yani dün evet diyenlerin bugün iktidara geç
tikleri için kendi lehlerine bir tadil yapmayı sağ
lamak maksadiyle hareket ettikleri gibi partizan 
temayüllerin burada kanun koymakta hâkim ola
cağı şekilde efkârı umumiyede... 

BAŞKAN — Sayın Eren lütfen usulle ilgili 
beyanda bulununuz. Henüz tasarının ne olduğu
nu bilmeden, mahiyetine aşina olmadan bu hu
susta bunun kritiğini yapmıyalım, lütfen rica 
ederim. 

ASIM EREN (Devamla) — Bundan dolayı
dır ki, bendeniz doğru bulmuyorum; normal ka
demelerden, merhalelerden geçsin, esaslı tetkik 
edilsin, biz de gidelim her komisyonda ayrı ayrı 
bunu getiren muhterem arkadaşların fikirlerini 
dinliyelim, doğru yanlış bir kanıya varalım, bu
raya geldiği zaman da lâzımgelen iştiraki, des
teklemeyi de sağlıyalim. Maruzatım bundan iba
rettir, bunun için şimdi reddedilmesini, normal 
merhalelerden geçmesini istiyorum efendim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Göker, önergenin lehin
de buyurun. 

BURHAN APAYDIN (Ankara) — Söz iste
miştim. 

BAŞKAN — Söz mü istemiştiniz? Kontenjan 
doldu Sayın Apaydın. 

MEHMET GÖKER (Kayseri) — Muhterem 
arkadaşlarım, Seçim Kanununda yapılması ica-
beden değişikliklerin metnini aşağı - yukarı basın
dan hepimiz öğrendik. Yapılacak iş basittir. Ve 
Adalet Bakanının ifade ettiği gibi şekle ait bir 
değişikliktir. Şimdi Yüksek Meclis sık sık bu 
karma komisyonlara gidiyor ve kuruyor. Birçok 
kanunlarımız da bu şekilde çıkıyor. O halde şek
le ait bir değişikliğin bir karma komisyonda mü
zakere edilmesinde hiçbir mahzur yoktur. Şeklin 
esası olmadığı, şekle aidölduğunu Adalet Bakanı 
ifade etmiştir. O bakımdan üzerinde durmaya 
fazla lüzum yoktur. Her zaman Yüksek Mecli
sin Seçim Kanunu tadillerinde kurduğu gibi, ay
nı yoldan bir karma komisyona gidilmesinde hiç
bir mahzur yoktur. Kaldı ki, muhterem üye ar
kadaşlarımız, yakın tarihteki müzakerelerde Mec
liste müşterek liste meselesi konuşulurken, ben
denizin de bulunduğu Karma Komisyonda bir 
usûl noktasından reddedilen bu husus Yüce Mec-
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liste teklif geldi ve teklifin üzerinde ye müddet
ler mevzuunda fazla durulmadan Yüce Meclisçe 
kabul edildi. O halde müşterek oy puslasının tan
zimi, tertibi, zamanında Yüksek Seçim Kurulu 
tarafından yerlerine tevzii hakikaten üzerinde 
durulacak mevzudur. Bu sene de seçimin ol
ması ve seçim tarihinin de mevcut kanunla tes-
bit edilmiş olmasına göre Yüce Meclisin Adalet 
Bakanından evvel dahi bu işe el koyup bunu tan
zim etmesi lâzımdır. O bakımdan takrir yerin
dedir. Hem Karma Komisyona şevki, hem de sü
ratini teminde zaruret vardır. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Adalet Bakanının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... önerge kabul edil
miştir. 

Bir diğer önerge var,, buna inzimam ediyor, 
onu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemin 4 ncü maddesinde yer 

alan ve seçimle ilgili kanunların bâzı hükümle
rinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı
nı görüşmek üzere Adalet ve Anayasa komis
yonlarından beşer üye seçimi ile bir Geçici Ko
misyon teşkiline dair olan teklife içişleri'•Ko
misyonundan da aynı miktarda üye alınması 
hususunun eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Giresun 
Nizamettin Erkm.cn 

BAŞKAN — Bu önergeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil

miştir.-
içişleri, Adalet ve Anayasa komisyonların

dan beşer üyeden terekkübeden bir Geçici Ko
misyon bahis konusu kanun tasarısını tetkik 
edecektir. 

!). — Ankara Milletvekili Burhan Apaydm'-
m, Kozlu olayları, TRT mevzuu, İstanbul Emni
yet Teşkilâtında araştırma yapılmasının kabu
lü ve bakanlara hariçten yapılan müdahale ko
nularında Hükümet hakkında, Anayasanın 89 ncu 
maddesi uyarınca, gensoru acûmasına daif öner
gesi (11/5) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Hükümet hakkında gensoru açılması talebi
mi, gerekçeleri ile birlikte, aşağıdaki şekilde 
arz ederim : 

1.' Kozlu'da cereyan eden ve iki işçinin ölü
müne sebebiyet veren hâdiseler, Hükümetin ba
siretsiz ve sorumsuz davranışlarının sonucudur. 
Hükümet, Kozlu hâdiselerini önleyici tedbirleri 
vaktinde almak dirayetini gösterememiştir. 

Adlî tahkikat, kanunsuz grev yapıldığı id
diası yönünden olmaktadır. Zonguldak Savcı
lığı, yabancı tahrik veya yabancı ideolojilerin 
tesiri tahtında hâdiselerin meydana geldiği şek
lindeki iddiaları kanuni bakımdan, değerlendir
memiştir. 

Bu bakımdan konu. Anayasanın 1'52 nci 
maddesinin üçüncü fıkrası dışında kalan bir 
hüviyetle Yüksek Meclise işbu gensoru önerge
siyle getirilmiş olmaktadır. . . 

2. TRT Kurumu hakkında Meclis araştır
ması istiyen önerge, gerçekte, Anayasaya aykırı 
bir mahiyeti açıkça taşımasına-ve önerge sahibi 
ile önergeyi benim siy en bâzı koalisyon ortağı 
partilerin sözcülerinin Yüksek Meclisteki izah
ları bu durumu aşikâr bir hale getirmesine rağ
men ; Hükümet adına konuşan Turizm ve Tanıt
ma Bakanı, önergeye iştiraki tazammun eder 
mânada beyanda bulunmakla, Hükümet ve Ana
yasaya. aykırı davranışın ve zihniyetiıi doğru
dan doğruya içine girmiştir. 

öte yandan, Başbakan tarafından Senatoda 
yapılan konuşma ile, Hükümetin önerge karşı
sında bitaraf olduğu açıklanmıştır. 

teraya taallûk eden hususlarda, Hükümet gö
rüş sahibi olmak gerekir. Hükümetin bitaraf
lığı idare ve vatandaş münasebetlerinde bahis 
konusudur. Esasen buna, Anayasanın 12 nci 
maddesi gereğince riayet mecburidir. Vatanda
şın kanun önünde eşit muamele görmesi Hükü
metin bitaraflığını gerektirir. Fakat, bir hükü
metin icra sorumluluğunu taşıdığı Yüksek Mec
lis huzurunda kanunların tatbiki ile ilgili bir 
hususta bitaraflık hüviyetine bürünerek âtıl 
bir duruma, girmesi görülmüş hâdise değildir. 
Bu ancak Hükümetin icra. sorumluluğunu taşı
ma cesaretsizliğini gösterir. 

Diğer taraftan, Anayasaya riayet prensibine 
hassas bir şekilde bağlanacağını programında 
açıklıyarak Yüksek Meclisten güven oyu alan 
Hükümetin, Anayasaya ayku-ı mahiyet taşıyan 
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bir önergeye iştiraki veya lâkayıt kalışı sure
tiyle, güven sebebini sarsıcı bir istikrarsızlık 
içinde olduğu anlaşılmaktadır. 

Anayasanın 121 nci maddesine göre, TRT 
Kurumu özerk kamu kişisidir. Meclis araştırma
sı istiyen önerge, bu kurumu Anayasa hükmü
nü ihlâl edici şekilde hedef almasına rağmen; 
Hükümet, bir yandan ithama iştirak ve öte 
yandan sessiz bir davranışa girerek, kurumu 
itham ve isnatlar karşısında kendi kendini sa
vunma zorunluğuna sürüklemiştir. Kurum hak
kında memleketin güvenliği ile ilgili suç isnat
ları, Hükümeti teşkil eden dört partinin üçü ta
rafından yapılmıştır. . Böyle olunca Hükümete 
vücut veren partilerce yapılan isnatların, ger
çekte, Hükümetin kanaati olduğu sonucuna 
müncer olmaması imkânsızdır. Bu takdirde ise 
Hükümeti TRT Kanununda mevcut yetkilerini 
şimdiye kadar kullanması gerekirdi Hüküme
tin, Başbakanın beyanı muvacehesinde, TRT 
hakkında fikir ve kanaat taşımaması halinde 
ise; kanunları tatbikle mükellef olan icra or
ganının. bu görevini ifa edemediği sonucu hâsıl 
olur. 

Her iki hal de Hükümeti, Yüksek Meclise 
karşı (Siyasi sorumluluk) altına sokar ki, bu 
da Hükümete güven duyulmamasını icabettirir. 

Anayasamız, kuvvetler ayrılığı prensibini 
kaimi etmiştir. Anayasanın beşinci maddesine 
göre, yasama yetkisi T. B. M. M. ne; altıncı 
maddesine göre de yargı yetkisi Türk Milleti 
adına bağımsız mahkemelere aittir. Parlâmento 
dışındaki vatandaşların suç ve suçluluklarının 
Meclisten seçilecek bir heyetle tesbitini istemek, 
yargı yetkisine tecavüzdür. Vatandaşların nor
mal kaza mercileri dışında hareketlerinin suç 
olup olmadığını araştırarak bir yargıya var
mak, Anayasanın. 32 nci maddesine aykırıdır. 

Bu aykırılıklara iştirak eden bir Hükümet, 
Anayasayı koruyamaz ve görevine devam ede
mez. 

:>. Yüksek Meclise diğer bir önerge ile ge
tirilmiş olan, İstanbul Polis Teşkilâtının ağır 
suçlar işlemekte olduğu ithamına, önergeye ka
bulü için oy kullanarak Hükümet adına İçişleri 
Bakanı iştirak etmiştir. Bu demektir ki, icra so
rumluluğunu taşıyan bir Hükümet kendi emri 
altındaki bir teşkilâtı itham etmekte ve fakat 
gereğinin yapılmasını Yüksek Meclisten bekle-
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mektedir. Anlaşılıyor ki, Hükümet, icra organı 
olarak hem görevini, hem de sorumluluğunu 
müdrik değildir. 

4. Anayasanın 4 ncü maddesine göre, Türk 
Milletine aidolan egemenlik, Anayasanın koydu
ğu esaslar dairesinde yetkili organlar eliyle kul
lanılır; hiçbir kimse kaynağını Anayasadan al-
mıyan bir devlet yekisi kullanamaz. 

Halbuki, müşahede olunduğuna nazaran, 
Başbakan, kaynağı Anayasadan gelmiyen bir 
etki altında tutulmak istenilmektedir. Ve tutul
maktadır. Koalisyon Hükümetine iştirak eden 
ve fakat başkanı Hükümeti dışında kalan bir 
partinin genel başkanı, değil Başbakana, kendi 
partisinin bakanlarına dahi direktif veremez. 
Anayasanın 105 nci maddesine göre; Başbakan, 
bir parti başkanının şahsi görüş ve politikası
nın değil, Hükümetin genel siyasetinin yürütül
mesinin gözeticisidir. Ayrıca, bakanlar, men-
suboldukları partinin genel başkanına karşı de
ğil, Yüksek Meclise karşı sorumludur. 

Hükümetin, kendi bünyesi dışında kalan ki
şilerin sorumsuz davranışlarına mâruz kalması 
ise, memleketimizi iç ve dış politika bakımın
dan telâfisi güç durumlara sokabilir. Millet ve 
memleket mukadderatı, doğrudan doğruya 
Yüksek Meclise karşı sorumluluğunu müdrik 
bir Hükümete her zaman ihtiyaç gösterir. 

Yukarda arz ettiğim sebepler yönünden 
Yüksek Meclisin Hükümet hakkında Anayasa
nın 89 ncu maddesi gereğince gensoru açılma
sına karar vermesini saygı ile rica ederim. 

9 . 4 . 1965 
Ankara 

Burhan Apaydın 
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BAŞKAN — Anayasanın 89 ncu maddesi ge

reğince gündeme alınıp alınmaması hususu ge
lecek birleşimde görüşülecektir. 

MEMDUH ERDEMlR (Kırşehir) — Bu 
mevzuda söz istiyorum. 

BAŞKAN —• Bu mevzuda gelecek birleşimde 
zatıâliniz konuşmak hakkını haizsiniz. 

Şimdi Yüce Meclisin bilgisine sunulmuştur. 
Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince yapılacak 
başka hiçbir işlem mevcut değildir. 

MEMDUH ERDEMlR (Devamla) — Usul 
hakkında efendim... 

BAŞKAN — Görüşme açmadık ki, usul hak
kında söz vermek imkânı hâsıl olsun. 

MEMDUH ERDEMlR (Devamla) — Ana
yasaya aykırı bir gündem tanzim edilmiştir. Bu 
hususu belirtmek için... 

BAŞKAN — Siyasi Partiler Kanununun gö
rüşülmesine geçiyoruz. Lütfen komisyon yerini 
alsın. 

MEMDUH ERDEMlR (Devamla) — Usul 
hakkındaki sözlerin derhal verilmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Böyle bir kayıt yok. Usul hak
kındaki konuşmaları dahi Reis takdir ederek 
verir. Oturunuz lütfen. Gelecek birleşimde bu
na ait türlü usuli beyanınızı yapmak imkânına 
haizsiniz. Bu celsede bizim yapacağımız, mün
hasıran bu gensoru önergesini okutmaktır. Yüce 
Meclisi bundan haberdar etmek ve bütün arka
daşları hazırlığa davet etmektir. 

MEMDUH ERDEMlR (Kırşehir) — Anaya
saya göre önergeyi okutmak kadar milletvekili
ni de konuşturmak mecburiyetindesiniz. 

BAŞKAN — Sayın Erdemir, oturunuz lüt
fen. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

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

BAŞKAN — Komisyon lütfen yerini alsın. 
Siyasi partiler Kanununun 4 ncü bölümü üze-

(1) 527 S. Sayılı basmayazı 6.2 1964 ta
rihli 49 ncu Birleşimin sonundadır. 

rindeki müzakereye dünkü birleşimde devam et
miş ve son olarak söz sırası komisyona gelmiştir. 
Şimdi komisyon adına Coşkun Kırca bu konuda 
beyanda bulunacaktır. 

Buyurun Sayın Kırca. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
2 nci kısmın 4 ve 5 nci bölümü üzerinde konuşan 
arkadaşlarımızın hepsi teker teker gayet kıymet
li fikirler serd ettiler. Bu fikirlere yine partiler 
arası protokolde kabul edilmiş önergeleri esas it-
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tihaz ederek cevap vermek üzere huzurunuzda 
bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Zeytinoğlu arkada
şım il ve ilçe kongrelerinde tabiî üyelerin oya 
katılmamasını teklif buyurdular. Ve tabiî üyele
rin yani il ve ilçe yönetim ve disiplin organları 
üyelerinin, tabiî eğer ilçede disiplin organa ku
rulmasını parti tüzüğü derpiş etmişse, kongrele
rin tabiî üyesi olmasını tenkid buyurmadılar. 
Yalnız dediler ki, kongrede bir ibra işlemi yapı
lı:', kendi kendilerini ibra halamından bu kim
seler oy kullanmamalıdırlar. Cemiyetler Kanu
nuna göre zaten ibra mevzuubahis olduğu zaman 
kendi kendilerine oy kullanmaları mevzuubahis 
delildir ve Cemiyetler Kanununun umumi hü
kümleri bu kanunda sarahat olmıyan ahvalde 
tatbik edilir. Binaenaleyh böyle bir mahzur esa
sen yoktur. Buna mukabil kongrenin alacağı di
ğer kadarlarda bu kimselerin oya katılmasını ko
misyonumuz tamamen tabiî bulmaktadır. Ve bu
güne kadar bütün siyasi par İllerimizdeki teamül 
de bu merkezde olmuştur. 

Muhtelif arkadaşlarımız, bu arada yine Zey
tinoğlu arkadaşımız ve Ahmet Üstün arkadaşı
mız il ve il^e kongreleri için aded bakımından 
bir üst tavan tenkili fikrine prensibola^ak itiraz 
etmemekle beraber, bu önergelerde tesbit edilmiş 
olan ta^anlan uygun bulmadılar. Bu husus n;-
havet bir takdir meselesidir. Niçin muayyen bir 
aded değil de di^er bir aded? Bunun üzerinde 
çok rasyonel delilleri hiç kimse karşılıklı olarak 
ileri süremez. Bu gibi konulanda komisyonumuz 
esasen ısrarlı olmıyacaktır. Tavan mefhumunu 
ortadan kaldıran, mânada çok yüksek adedlerc 
elbette ki Komisyonumuz iltifat etmiyeokti^ 
Ama bununla beraber elbette ki bu önergelerde 
behemahal yer alan hususlar, rakamlar muta 
değildir. Bu bir takdir meselesidir, Yüce Heyet 
bunu takdir eder. 

Muhtelif arkadaşlarımız köylerde kurulacak 
olan, daha doğrusu seçilecek olan görevlilere to
mar. ettiler. Daha önce bu hususu açıklama fır
satını bulmuştum. Köylerde gerek görevlilerin 
seçimi gerek delegelerin seçimi vesilesiyle yapı
lan toplantılar için halen uygulanan m er'i mev
zuat bu toplantılarda ayrıca herhangi bir konuş
ma yapılamıyacağmı söyler. Sadece ov verilir 
der. Bu mevzuat bu kanun tasarısının bir mad-
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desiyle tamamiylc ilga edilmektedir. Dolayısiyle 
bu görevlilerin seçimi için yapılacak olan top
lantılarda konulma yapma yasağı diye bir şey 
bu tasarıda mevzuubahis değildir. Konuşma ya
pılabilecektir. 

Muhtelif arkadaşlarımız, bu arada Sayın Re
şit Ülker arkadaşımız il ve ilçe kongrelerinin 
t-plantı aralıklarının uzun olduğunu ifade bu 
yurdular. Geçen defa kabul edilen bir önerge ile 
kesinleşen bir maddeye nazaran Yüksek Heyeti
n i genci kongre aralıklarını iki sene olarak tes
bit etmiştir. Ancak mücbir sebepler vukuunda 
bu ebette ki daha ileri bir tarihe gidebilir. Bu
radaki maddelerde yapılan şey, iki sene olarak 
daha önce tesbit edilmiş olan kongre aralıkları
nın il ve ilçe kongreleri içinde aynen muhafa
zasından ibarettir. 

Muhtelif arkadaşlarımız, bu arada Rcşil Ül
ker ve Ruhi Soy er arkadaşlarımız yedekler me
selesine temas ettiler. Bu yedekler meselesi ge
rek komisyonumuzda, gerek partiler arası müza
kerede uzunboylu görüşmelere ve nihayet tam 
bir mutabakata mevzu teşkil etmiştir. Partiler 
a^ası önergeye imza koyan arkadaşlarımız yedek
lik müessesesinin aslında az demokratik bir sis
tem olduğuna kanaat getirmişler. Bunun sebebi 
sudur : Bir kongrede asıl üyeler, genellikle o 
kongrenin umumi siyasi kanaatini gösteren yük
sek oy sayıları a1 a "ak sekilirler. E'"er asıl üye
liklerde inhilâl olduğu zaman yedek üyeliklerin 
sıra ile ve otoma cikman onların yerine geçirile
ceği kabul edilirse ki bugün partilerimizin pek 
çoğunda bu sistem yürümektedir. Kendilerini se
çen kongrede kongre üyelerinin pek ufak bir 
a-ınlığının oyunu almış olan kimseler dahi ye
dek üye sıfatıyla yönetim kurullarına, disiplin 
kurullarına girmek imkânını bulmaktadırlar. As
lında bu kimselerin kendilerini seçen kongrelerin 
umumi kanaatini temsil etmekten çok uzak ol
dukları aldıkları pek ufak rey sayısından belli
dir. 

OĞUZ ORAN (İstanbul) — Coşkun bey bu 
salmalık nerede?.. 

BAŞKAN — Sayın Oran niçin öyle müdaha
le ediyorsunuz? Siz de gelir kürsüde konuşursu
nuz. Bir milletvekili kürsüde saçmalamaz efen
dim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Muhterem Oğuz Oran 
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arkadaşımızın niçin sinirlendiğini anlıyamadım. 
Benim ileri sürdüğüm husus, gayet basit bir şey. 
Diyorum ki ben : bin kişilik bir kongrede 100 
oy a i inak suretiyle yedeğe girmiş olan bir kimse 
asıl üyeliklerde inhilâl olduğu zaman bin kişilik 
bir kongreden 100 tane oy almış olan bir kimse
ye bütün o kongrenin hâkim olduğu bir çevreyi 
idare (itmek salâhiyetini tanımak, pek o kadar 
demokratik birşey değildir. Demokratik olan şey, 
bir teşkilâtı idare eden kimselerin bir kongrenin 
ekseriyeti tarafından seçilmesidir. Bir ekalliyeti 
tarafından seçilmesi değildir. Bu, demokratik ol
makla müdafaa edilecek bir sistem değildir. Bir 
kongre toplanır, bu kongrede birtakım mücade
leler cereyan eder. Her parti içinde olduğu gibi. 
Bir tarafta muayyen bir fikirde olanlar, diğer 
tarafta da başka bir fikirde olanlar vardır. As
lında seçilen kimseler muayyen fikirleri temsil 
ettikleri için o reyleri alması iktiza eder. Ve böy
ledir. Muayyen fikirleri temsil eden kimseler bu 
sebepten dolayı muayyen bir rey sayısını topla
yıp idare heyetine seçildikten sonra, arkasından 
asil üyeliklerde inhilâl vukubuldu diye aslında o 
kongrenin ekseriyetinin iltifat etmediği bir 
fikre sahibolanları çok az oy aldıkları halde 
yedek üyedir diye idare heyetine sokmanın de
mokratik prensiplerle ne dereceye kadar ilgili 
olabileceğini partiler arası önergeye imza koyan 
arkadaşlarımız ve Komisyon anlryamamıştır: 

Muhterem Özoğul arkadaşımız, köy ve ma
hallelerde derpiş edilen ve orada muhtarlıkta 
kayıtlı partililer tarafından geçilecek olan gö 
revülerin sayısının birden üçe çıkarılmasını 
teklif etmektedirler. Bu takdirde köy ve ma
hallelerde teşkilât kurulacaktır. Bunun mah
zurlarını daha önce Adalet Partisi 'Grupu adına 
Sayın Sadettin Bilgiç mükemmiel surette izah 
buyurdular. Nitekim Sayın özoğul arkadaşı
mız da bellibaşlı mahzurlardan bir tanesinin 
farkındadırlar. Demektedirler ki «bu' teşkilât 
Anayasa Mahkemesinin malî denetiminin dı
şında tutulsun..» Buna imkân yok arkadaşlarım. 
Anayasamız, partilerin bütün mamelekinin mal 
ve gelirlerinin Anayasa Mahkemesinin deneti
mine tabi tutulmasını emretmiştir. Eğer köy
lerde hesap tutacak, geliri ve gideri olacak teş
kilât kurduğumuz takdirde partilerin Anayasa 
Mahkemesine malî bakımdan hesap vermteleri 
imkânı ortadan kalkar. Bunu Sadettin Bilgiç 
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arkadaşımız mükemmel surette belirtmişlerdir. 
Bu itibarla teşkilât mahiyetinde olacak bu 
tarz bir teklifi komisyon kabul 'etmemektedir ve 
partilerarası önerge derpiş edilen esaslara ay
nen iltihak etmektedir. 

Muhtelif arkadaşlarımız kademelerdeki idare 
heyetlerinin daha üst kad'emeler idare heyet
lerince feshedilerek yerine geçici heyetler ku~ 
rulmasını şiddetle tenkiti etmişler ve bunu an
tidemokratik telâkki etmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu, parti tüzükle
rine bırakılmış olan bir husustur. Parti tüzük
leri bu hususu istedikleri gibi tanzim edecek
lerdir. Partilerarası önergede öngörülen şey, sa
dece bu hususun Tüzükte tanzimi m'ecburiyoti-
dii'. Ama parti kendi tüzüğünde bunu şöyle 
tanzim eder, böyle tanzim eder, kanunla buna 
müdahalo etmemekteyiz. 

İl ve ilçelerde seçilmiş idarte- heyetlerinin ilçe 
idare heyetleri için il idare kurulları ve mer
kez karar organları veyahut merkez yönetim 
organları veyahut da ilçe idare heyetleri için 
yine merkez kararı veya yönetim organları ta
rafından işten el çektiril meşinin antidemokratik 
olduğu hususundaki iddialara gelince; muhterem 
arkadaşlarım yanımda maalesef getirmtemişim, 
fakat aşağı - yukarı bellibaşlı bütün Batı 
partilerinde bu sistem mevcudolduğu gibi, 
daha üst kademelerin alt kademe idare heyet
lerine işten el çektirm'c yetkisi muayyyen kayıt 
ve şartlarla da olsa bütün partilerimizin tü
züklerinde tanınmış olan bir yetkidir. Cumhu
riyet Halk Partisinin Tüzüğünde de vardır, 
sonelerden beri vardır, Adalet Partisi Tüzü-
zünde do m'evcuttur, Yeni Türkiye Partisi Tü
züğünde de, Cumhuriyetçi Köylü Millet Par
tisinin Tüzüğünde do Millet Partisi Tüzüğün
de de mevcuttur. Niçin bir zarurettir? Bu şu
nun için bir zarurettir ki, bir parti bir bü
tün teşkil eder. Partinin hükmi şahsiyetini tem
sil eden m'erci, partinin merkez merciidir. Par
tinin merkez merciine bu kararı tanımak, par
tinin merkez merciini otokratik bir hale ge
tirmek demek değildir. Bu şunun için böyle 
değildir. Sayın Ülker arkadaşım, partilerin 
merkez karar v'e yönetim organları tepeden in
ine seçilmiyor. Ne bugüne kadar Türkiye'de 
partilerin merkez karar ve yönetim organları 
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tepeden inme seçilmişlerdir, ne de bu kanunda 
böyle bir şey derpiş edilmektedir. . 

OĞUZ ORAN (istanbul) — Reis Bey, ko
nuşma tarzı çok şedittir. Lütfen ikaz ediniz. 

BAŞKAN — Meclise karşı bir saygısızlık 
vücut bulursa onu süratle önleriz. Ancak ar
kadaşımızın tavır ve hareketlerini düzeltmekte 
ne Riyasetin, ne de Yüce Meclisin elindedir. O, 
Cenabı Hakkın vergisidir. 

GEÇÎCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Muhterem Başkanıma, 
Cenabı Hakkın bana verdiği kusurlar dâhil... 

BAŞKAN — Kusur değil efendim, kusurları 
söylemedim Sayın Kırca, insanların tavır ve 
hareketleri Allanın yarattığı şekildedir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Allanın bana verdiği 
bütün şeyeri kusur ve meziyet olarak himaye
niz altına aldığınız için teşekkürlerimi arz ede
cektim Sayın Başkanım, çok teşekkür ederim. 
Hakikatten Muhterem Riyasetten eğer sürçü li
san tarzında da olsa Yüce Meclise tarafımdan 
bir saygısızlık sadır olursa gereken müdaha
lenin vâki olacağı tabiîdiı4. Ben ne Sayın Oran 
arkadaşıma, ne de Yüce Meclise karşı saygısız
lık edecek değilim. Fikirlerimi açık açık söyle
mek âdetimdir. Muhterem arkadaşlarım, mu
nis olmadığı zaman bu bizim bir konuşma za
rureti beşerî bir ihtiyaç halinde beliriyor. 

Muhterem arkadaşlarım bu kanuna göre, 
bundan evvel de olduğu gibi her hangi bir ka
nuna ihtiyacolmadan, ama Anayasamızda par
tilerin iç işleyişleri demokratik olur dendiği 
için, bütün heyetler, en yukardaki heyetler 
dahi aşağıdan - yukarıya seçilirler. Kim seçi
yor bu merkez karar ve yönetim organlarını? 
Bir genel kongre seçiyor. Oenel kongrenin 
üyeleri nereden geliyor? Genel kongrenin üye
leri iki türlüdür. Ya Parlâmento üyeleri, yani 
yine millet tarafından seçilmiş kişiler, veya
hut il kongrelerinin gönderdiği delegeler. II 
kongrelerini kim seçmiştir? ilçe kongreleri seç
miştir. ilçe kongrelerini kim seçmiştir? Köy 
ve mahallelerde bulunan partililer seçmiştir. 
Binaenaleyh merkez karar ve yönetim organla
rını seçen genel kongre aşağıdan - yukarıya ta
mamen demokratik surette kurulmuştur. Ama 
her nedense bir âdet vardır; sık sık tamamen 
demokratik surette seçilse dahi merkez karar 
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organının bir partiyi her bölgede, her vilâ
yette, her ilçede idare etme yetkisine sahibol-
duğu bazen inkâr edilmek cihetine gidilmek 
isteniyor. Böyle bir şey yoktur. Bir il idare 
kurulu bir partinin bir vilâyet içindeki işlerini 
idare eder. Nasıl eder? Merkez karar orga
nına -Sayın Bölükbaşı'nın çok sevdiği bir tâ
birle - hâli isyanda olarak idare etmez. Mer
kez karar organının direktif ve talimatı daire
sinde idare eder. Aksi halde o partide demok
rasi yoktur, anarşi vardır. Bir il idare veya il
çe idare heyetinin muayyen bir ilçe kongresi 
veya muayyen bir il kongresi tarafından seçil
miş olmak dolayısiyle, sırf bir ilçe kongresine 
ve il kongresine dayanarak bir ilçe veya il ça
pındaki iradeyi parti içinde bütün İpir memle
ket çapındaki parti iradesini izhar etmekle gö
revli organların üzerinde telâkki etmesinin de
mokrasi ile değil, sadece anarşi ile ilgisi var
dır. Haddizatında demokratik olan sistem aşa
ğıdan yukarıya şu tasarıda öngörüldüğü gibi 
ve bugün bütün partilerimizde olduğu gibi, is
tisnasız bütün partilerimizde olduğu gibi aşa
ğıdan yukarıya seçilen merkez karar ve yöne
tim organlarının partiyi idarede en yüksek mer
ci olduğunu kabul etmek gerekir. Bu böyle ise 
şayet, parti politikasının icabettiği hallerde el-
betteki muayyen kayıt ve şartlarla en yüksek 
merkez karar organları il idare heyetlerine de 
ilçe idare heyetlerine de işten el çektirebilirler. 
Bu niçin yapılır? Parti politikasının memleket 
içerisinde bir bütün teşkil ettiği ve bu bütünü 
nazarı itibara alıp gereken, memleket çapın
daki idareyi temin edecek olan heyetlerin de 
tamamen aşağıdan - yukarıya seçilmiş olmaları 
dolayısiyledir. 

OĞUZ ORAN (istanbul — Vakit dolmadı 
mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Müsaade buyurursanız, 
herkes beş dakika konuştuğu için, her beş da
kika konuşan arkadaşa komisyon cevap verir
ken beş dakikadan fazlaya ihtiyacı olduğu, za
ten bu gibi takrirler kabul edilirken zımnen 
bilinir. 

BAŞKAN — Komisyonlar bu şekilde kayıt
tan azade kılınıyor. Eğer ısrar ederseniz, Yü
ce Heyetin oyuna sunacağım. 

OĞUZ ORAN (istanbul) — Oya koyun. 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, dün

kü birleşimde, buradan konuşan arkadaşları
mın konuşmaları be-} dakika ile kayıtlanmışa. 
Ancak bu hususta komisyon tasrih edilmemiş
ti. Daha önceki tatbikatlarda da bu beş daki
ka kaydı komisyonlara şâmil addedilmemiştir 
ve teamül bu merkezdedir. Şimdi Sayın Oğuz 
Oran, komisyonun konuşmasınmda be-} dakika 
ile kısıtlanmasını talebediyorlar. Yazılı teklifi
niz var mı efendim? 

OĞUZ ORAN (İstanbul) — Hazırlıyorum 
efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Sözüme devam edeyim 
mi Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Lütfen bir dakika durunuz, 
takrir geliyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Ben ineyim bari aşağıya. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Efendim, şimdiye kadar vukubulan teamülü 

anlattım. Arkadaşımız komisyon konuşma1 arı
nın da beş dakika ile kayıtlanmasını t a b e d i 
yor. Talebe karşı bir şey yanmamız mümkün 
değildir. Talep vardır reylerinizi o şekilde ve
rirsiniz. Takrirde sarahat yok. Teamüle göre 
anlattım mevzuu. 

Millet Meclisi Sayn Başkanlığına 
Sözcülerin konuşmalarının da beş dakika 

ile kısıtlanmasını arz ve teklif ederim. 
İstanbul 

Oğuz Oran 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... önerge reddedil
miştir. (İstanbul Milletvekili Oğuz Oran aya
ğa kalkarak ekseriyetin olmadığım iddia etti.) 
Efendim müzakere esnasında ekseriyet olma
ması iddiası mümkün değildir, olmaz. Sonra 
beş kişi değilsiniz. 

OĞUZ ORAN (İstanbul) — Efendim beş 
kişi ayağa kalktık. 

BAŞKAN — Kalkmadınız, bir kişi kalktınız 
Sayın Oran. 

Buyurun Sayın Kırca. (Gürültüler) 
Hâlâ 4 kişisiniz, 5 kişi olamadınız. Yaptığı

mız hareketleri usulüne uygun yapalım. Dikkat 
ederseniz ne kadar elâstiki hareket ediyorum. 
Şu takririn oylanması dahi bâzı arkadaşlarca 
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abe:! karşılan1 yor ve ben sizin hakkınıza razı 
olmak sıfatiyle takririnizi oyladım. 

Buyurun Sayın Kırca. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, 
Yüce Meclisin bu kararını naçiz şahsıma bir il
tifat olarak değil Yüksek Meclisin Parlâmento 
çalışmalarım imkân dâhiline sokmaktaki anla
yışının tezahürü olarak görüyorum, teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırca. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, 
tekrar arz etmek isterim ki aşağılan - yukar1-
ya seçilen delege1 erin oyu ile işbaşına gelmiş 
merkez karar organlarının partinin genel si
yasetini bütün parti teşkilâtına hâkim kılmak 
o partinin idaresi İçin zaruri bellibaılı unsurlar
dan bir tanesidir. Bu itibarla el betteki tüzük
lerle gösterilecek kayıt ve ş a r l a r içerisinde 
üst kademelerin alt kademe idare kurullarına 
işten el çektirme yetkisi olacaktr. Bu a^ağı -
yukarı bütün partilerde kabul edilmiş bir hu
sustur. Bizde de şu anda Parlâmentoda tem
sil edilsin veya edilmesin bütün siyasi partileri-
mizce kabul edilmiş olan bir husustur. Bunun 
antidemokratik olmadığı kanaatindeyiz. Bilâ
kis partinin umumi merkez karar organları ta
rafından tesbit edilen umumi politikasının dı
şına çıkmakta ısrar eden alt kademe idare he
yetlerine bu tarzda harekete cevaz vermek o 
parti içinde demokrasiyi değil, anarşiyi kur
mak demektir. Biz burada parti içi demokra
siyi kuruyoruz, parti içi anarri'yi getirmiyo
ruz. Parti içi demokrasinin bir şartı va rd^ 
Parti politikasını tesbit eden morko?, h^y^tl^ri 
aşağıdan - yukarıya seçilir. Buraca ^a aşağı
dan - yukarıya seçilmektedir. Tabiî balkan, 
şu bu, tabiî heyet falan yoktur. Bütün i^are 
heyetleri aşağıdan - yukarıya seçiW rlplenreln-
rin toplandığı genel kongreler tara^n^an ro/ûl-
mektedir. Bunun da antidemokratik olduğunu 
iddia etmek mümkün derdidir. 

Hulasaten arz edeyim ki Komisyonumuz il 
ve ilce kongreler:'nin üst t a v a n d ı hususunda 
ısrarlı değildir. Bu üst tavan mefhumun"' tam 
olarak kaldırma mânasma gelecek çoy yüksek.. 
rakamlar dışında. Diğer hususlarda komisyo
numuz parti gruplarının müştereken verdikleri 
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takrirlere aynen iştirak etmekte ve bu takrir- I 
lerin lehinde Yüksek Meclisin oy kullanmasını 
istirham eylemektedir. 

KÂZIM ARAR (Çankırı) — Komisyondan 
bir sorum var. 

BAŞKAN — Sayın Kırca, bir dakika efen
dim, soru var. 

Buyurun Sayın Arar. 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Teşekküllerin 

aşağıdan yukarı doğru kurulduğunu buyurdu
nuz. Diğer taraftan dün ifadesini açık olarak 
yaptım; il idare kurullarının ilçe idare kurulla
rına delege göndermeleri sistemi tamamen yuka
rıdan aşağıya geliştir. Bu aistem bozuk bir sis
temdir ve üst kademenin alt kademe üzerinde 
baskı yapması mahiyetindedir. 

GEÇÎOI KOMISYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Ne bu tasanda, ne bu 
önergelerde il idare heyetlerinin ilçe kongreleri
nin tabiî üyesi olduğuna dair bir hüküm yoktur. I 
il idare heyetleri, ilçe kongresinin tabiî üyesi 
değildir. İl idare heyetleri partiler arası önerge
ye göre il kongrelerinin tabiî üyesidir, ilçe ida- I 
re heyetleri de ilçe kongrelerinin tabiî üyesidir. 
Bundan da normal bir şey olamaz. Bütün parti- I 
lerimizdeki tatbikat da budur. B'naenaleyh, il ida
re heyetlerinin, ilçe kongrelerinde tabiî üye ol
maları diye bir şey partiler arası önergelerde de I 
yoktur, tasarı metninde de mevcut değildir. I 

KÂZIM ARAR (Çankırı) — Biz önergeyi 
değil kanunu müzakere ediyorıi7. I 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Daha önce biliyorsunuz 
ki, partiler arası önergeye komisyon iştirak etti
ğini beyan etti. Daha evvel verdiği izahatta da 
bunu söyledi. Ve elbetteki fikirler burada konu
şulurken verilmiş önergeler üzerinde de durula
caktır. Ne tasarıda yoktur diyorum, ne de partiler 
arası önergede... I 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım şimdi- I 
ye kadar yirmiyi mütecaviz hatip konuşmuştur. I 
Bir yeterlik önergesi gelmiştir. Sırada.... I 

SABRI VARDARLI (istanbul) — önerge
nin aleyhinde. I 

BAŞKAN — Sırada Sayın Turhan Bilgin. 
Sayın Sabri Vardarlı, Sayın Reşit Ülker, Sayın 
Oğuz Oran ve Sayın Ahmet Bilgin kayıtlıdırlar. I 
Bu bakımdan «son söz Milletvekilinin» hükmü
ne göre evvelemirde Sayın Turhan Bdlgin'e söz | 
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vereceğim. Daha sonra yeterliği oylıyacağım, 
kabul edilmezse arkadaşlarımız sırasiyle söz al
mak hakkına sahiptirler. 

Buyurun Sayın Bilgin. 
TURHAN BlLGlN (Erzurum) — Muhte

rem arkadaşlar, siyasi partiler kanununun en 
önemli kısmı olan 4 ncü bölümde beş dakikalık 
kısa süre içerisinde bu madde ile ilgili umumi 
görüşlerimi arza gayret edeceğim. Evvelemirde 
peşinen arz edeyim ki, bendeniz şahsan partile
rin hukukan tanzimi hakkındaki bütün görüşleri 
hatalı bulmakta ve karşısında olduğumu beyan 
etmek mecburiyetindeyim. Mesele siyasi partile
ri halihazır durumlarına getiren sebepleri bul
mak ve bunların üzerinde durmaktır. Bu sebeple 
naçiz kanaatime göre evvelâ ekonomik sonra da 
siyasidir. Muhterem arkadaşlarım, bu kısımla il
gili görüşlerimi arz etmeden önce bizim Anaya
samıza giren ve partilerin demokratik faaliyet 
göstermelerini ve bir de malî kontrolünü sağlıyan 
bu tasarının bu kısırımda da görüyoruz ki, had
dinden fazla genişletilmiştir. Şimdi şimdiye ka
dar bu kürsüden hiç ifade edikniyen bir hususu 
arz edeceğim. Bu kanunun iddia edilen Batı Al
manya Federal Cumhuriyetinin Anayasasında 
mevcudoluşu daima ileri sürülmüştür. Haddiza
tında yaptığımız tetkikte görüyoruz ki, potsdam 
Andlaşmaları hükümleriyle yani harbten mağlûp 
çıkan Almanya'nın müttefikler tarafından Pots
dam andlaşmaları hükümleriyle - ki bu hükümle
rin siyasi prensipler numara 3, 4 ncü paragrafı 
ile bâzı -temennilerde bulunulmuştur - bunlar da 
şu hususlardır : Siyasi partilerin hukukan tan
ziminde tek partinin yasaklanması, partinin meş
ru ve muslihane yollardan faaliyet göstermesi, 
demokratik rejimi değiştirmek gayesiyle teşek
kül edecek partilerin yasaklanması, partilerin 
askerî ve milis teşkilâtı kurmasının menedilımesi, 
gerek seçimlerde, gerekse seçimler haricinde par
tilerin nüfuz, yaptıkları suiistimallerin önlenme
si, gelir kaynaklarının ve masraflarının kontrolü; 
3 ncü madde : Parti teşkilâtının demokratik bir 
hale getirilmesi, partiye girme ve partiden çıka
rılmaya mütaallik hususların tesbiti, partinin 
bütün kademelerinde seçimlerin ve oy vermenin 
serbest ve demokratik bir usule tabi kılınarak 
parti oligarşisinin önlenmesi, partimin doktrini 
ve faaliyetleri itibariyle demokratik hürryetlere 
ve insan haklarına riayetlerinin temini. Bunlara 
mukabil, parti disiplin ve oligarşisini destekliye-
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cek her türlü hükümlerin mevzuattan çıkarılma
sı. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bilhassa bu
rada görüyoruz ki, bu tasarıda parti disiplinini 
beton hale getirebilecek, fakat parti oligarşisini 
hakikaten sağlıyabilecek hükümler getirilmiştir. 
Bu maddeler ile partiler tek tip partiler haline 
getirilmek istenilmektedir. Partiler tek tip statü
ye tabi tutulmak istenilmektedir. Bu bakımdan 
bendeniz şahsan bunlara muhalifim. 

İkincisi, 27 Mayıstan sonra Türkiye'de yay
gın bir hava, bilhassa parti teşkilâtlarının müm
kün olduğu kadar merkezde toplanabilmesini, 
muhitten tamamen uzaklaşabilmeğini hedef güt
mektedir. Bu, benim naçiz kanaatime göre yanlış 
bir görüştür. Şimdi siyasi partilerin, demokra
sinin gerçekleştirilmesi için zaruretini ileri süren 
bütün fkirler anahatlariyle şu hususlardan mül
hem olmaktadır: Demokrasi halk idaresi demek
tir, diyoruz. Halk, fertlerden müteşekkildir. Bi
naenaleyh, demokrasi, bu fertlere kamu işlerinin 
görülmesi hususunda sağlanacak tesir nisbetinde 
gerçekleştirilmek olur. Nitekim bu tesirin ajani 
olduğu doğrudan doğruya demokrasi idealidir, 
demokrasinin yegâne hakiki şeklidir. 

Bu tarz nazari kalmaya mahkûm olduğuna 
göre, mümkün olduğu kadar buna doğru yaklaş
mak esastır. Halbuki biz bu getirdiğimiz tasarı 
ile bilhassa 27 Mayıstan sonra, ocak ve bucaklar 
hakkında yaygın bir antipati hissini yaymak ne
ticesinde bu fikirden, yani merkezden muhite gi
dilecek yerde, âdeta bütün salâhiyetleri merkez-
de toplıyan bir havanın içerisine giriyoruz. Bu 
her ne kadar partiler arası bir protokol ile, an
laşma ile kabul edilmiş bir tasarı olmasına rağ
men bir milletvekili olarak şahsi görüşlerimi arz 
etmekte fayda görüyorum. 

Ben Türkiye'nin en eski bir siyasi teşekkülü 
olan Halk Partisinin bu konuda ne düşündüğü
nü naçizane tetkik ettim. Halk Partisi kurultay
larının 1938 de o günkü tabiriyle üsnomal kong
resindeki zabıtlarını teker teker okudum. Bilâ-
hara 1946 da çok partili rejime girdikten sonra 
C. H. P. nin geçirdiği tekâmül, Demokrat Parti
nin memlekete çok partili hayatın zaruri icabı 
olarak getirdiği gerçek - bu tâbiri her hangi bir 
şey mânasında söylemiyorum - dinamizmi, teşki
lâttaki dinamizmi nazarı itibara almak surettıiy-
le diğer partilerin buna intibak edişi ve ondan 
sonra memleket sathında bütün vatandaşların 
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memleket hizmetlerine iştirak edebilmek için 
köylünün dahi iştirak ettiğini, bırakın köylüyü, 
bugün büyük şehirleri ele alalım, iki milyonluk 
şehirde sadece bir il idare kurulunun bütün dert
lere agâh olamıyacağmı nazarı itibara almadan 
meselâ bugün bir istanbul'u, bir İzmir'i, bir Er
zurum'u, bir Ankara'yı ele alalım. Mahalleler
de kurulan ocak teşkilâtlarının o bölgenin ihti
yaçlarına ne derece faydalı olduğu aşikârdır. Biz 
sadece, bütün şeyimizi, gayet garip bir zihniyet 
içinde - ki tamamen aksi kanaatteyim - «Efen
dim, bu memleketin mukadderatına, yirmi mil
yon köylü vardır, okur - yazar değildir, bunlar 
hâkim mi olacakmış» gibi sakat bir düşüncenin 
etkisi altında âdeta köylülere en tabiî hakları 
olan siyasi faaliyetlerini, bunlara ocak hakkını 
tanımamak, ister Halk Partili, ister Adalet Par
tili ve isterse C. K. M. P. li olsun, bunlara bu 
hakkı tanımamanın fayda getireceğine asla kaani 
değilim. 

Muhterem arkadaşlarım, siyasi partilerin ye
tiştirici ve eğitici rollerini hiç nazarı itibara al
mıyoruz. Siyasi partiler muayyen kadrolarla ik
tifa ettikleri takdirde bu kadrolar ihtiyari aştığı 
takdirde, ki bu tâbiri bilerek söylüyorum, ihti-
yarlaştığı takdirde gençler maalesef ihtilâlci te
şekküllere koşacaklardır ve zaruretler buna doğ
ru götürecektir. Partilerin yetişricisi ve eğitici 
rollerini nazarı itibara almalıyız. Bâzı arkadaşla
rımız, bilhassa muhterem Şefik İnan arkadaşımız 
ilmine, kürsüsüne, ve bilgisine diyeceğim yok, 
fakat çok büyük gaflar ettiler. Dünyanın hiç. bir 
yerinde siyasi partilerin böyle aşağı kademelere 
kadar indiği görülmemiştir, dediler. Muhterem 
arkadaşlarım, bendeniz bu devrin siyasi hayatı
nın 'hakikaten büyük kıymetlerinden olan Du-
verger'in bir kitabından birkaç pasaj aldım, bu
nu arz edeceğim.. 

BAŞKAN — Sayın Bilgin, konuşma dakikay
la mukayyet. Rica ederim sonunu bağlayınız. 

TURHAN BİLGİN (Devamla) — Bağlıya
cağım efendim. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Duverger ese
rinde, siyasi partileri ilk kademeleri hakkında 
yaptığı incelemeler sonunda bunları dört kısma 
ayırıyor: 1. — Seçim komiteleri partileri, 2 — 
Seksiyon partileri, 3. — Hücre partileri, 4. — 
Milis partileri. Ve ilâve ediyor, diyor ki, «Seksi
yon partileri bu tarz ilk kademe teşkillerine as
rın başından itibaren tesadüf ediliyor.» 
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BAŞKAN — Sayın Bilgin, bendeniz Yüce 

Meclisin vermiş olduğu kararı dâhi ihmal etmi
şim, dalgınlık göstermişim. Yüce Heyetten özür 
dilerim. Meclisin verdiği kadar dolayısiyle. Ve 
zatıâlinr/in de sözünü kesmedim. Lütfen bir cüm
le ilç sözünüzü bağlayınız. 

TURHAN BİLGİN (Devamla) — Sözlerimi 
bağlıyorum ve bir cümle ile ifade edeceğim efen
dim. 

Bir defa dar bölgelerde teşkil edilir. Köylere, 
mahallelere kadar inerler. Mümkün olduğu ka
dar çok taraftar toplamak ve bunları bünyeleri
ne almayı hedef tutarlar. 

Bunlar tam mânasiyle devamlı organlardır. 
Muhterem arkadaşlar, siyasi partiler kanun ta
sarısının getirdiği gaye eğer demokratik bir 
bünye içerisinde çalışmak ise, parti oligarşisi, 
yani partilerin üst kademelerinin teşkilâtlara 
hâkim olmak ve teşkilâtlara hakkı hayat tanı
maması şeklinin, - benim naçiz kanaatime göre -
demokrasiye karşı olduğu kanaatindeyim. Şu 
hale göre ocakların, bucakların kurulmasını ve 
bir de bu 17 nei medde olan, değiştirgede 15 nci 
madde olarak gösterilen kısımda parti tüzükle-
riyle işten el çektirme kararı verilir şeklindeki 
maddenin tüzüklerde gayet keyfi şekilde «Bu. 
hizmet göremiyor, parti içerisinde hizipçilik ya
pıyor» gibi tâbirlerle halkın seçtiği insanların 
işten el çektiril melerine imkân verebileceğini na
zarı itibara alarak bu kısmın kaldırılmasını bil
hassa istirham ediyorum. Vakti geçirdiğim için, 
Başkanın ve hepinizin müsamahasını suiistimal 
ettiğim için özür dilerim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Yeterlik 
ram. 

önergesini okul uyo-

Başkanlığa 
Mevzu aydınlanmıştır. Müzakerenin kifaye

tini arz ederim. 
tstanıbul 

ibrahim Abak 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Vardarlı, ye
terlik önergesinin aleyhinde. 

ÎBRAHÎM ABAK (istanbul) — Reis Bey 
önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — önerge geri alınmıştır. Buyu
run söz sırası sizindir. 

SABRÎ VARDARLI (tstanbul) — Muhte
rem arkadaşlar, cereyan etmekte olan müzake-
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reler, şunu göstermekledir ki, siyasi partiler 
kanunu üzerinde henüz tam bir vuzuha kavuş
muş değiliz. Siyasi hayatlarını partiler içinde, 
değil, masa başlarındaki kitapları arasında ge
çiren bâzı arkadaşlarımız ahkâm keserken, tat
bikattan bihaber olduklarını daima burada sözle
riyle beyan etmekte, ama uyarılmalarına rağ
men kabul etmemekte ısrar etmektedirler. Bir si
yasi partide yedek üye mefhumunu kaldırnmk, 
daha bugün Avrupa Konseyine yedek üye seçi
len Coşkun Kırca için nasıl kabul ediliyor, be
nim aklım ermiyor. 

Muhterem arkadaşlar, siyasi partilerde bir 
otoritenin mevcudiyeti hepimiz tarafından kabul 
edilmektedir. Doğrudur. Ama bu otoriteyi sade
ce merkez tahakkümüne doğru götürecek olan 
her kaidenin karşısında bulunduğumuzu beyan 
etmek isterim. Ve bütün bunların dışında şunu 
da söylemek isterim ki, burada bahsedilen müşte
rek protokol, Cumhuriyet Halk Partisi Orupu 
üyesi olaraktan beni bağlamamaktadır. Biz gru-
pumuzda bu mevzuda serbest olmak hususunda 
karar aldığımıza göre ben burada kendimi bu 
protokol a bağlı addetmiyorum. Ve biraz evvel 
muhterem Turhan Bilgin arkadaşımın işaret et
tiği mahzurların, bu tasarıda Turhan Bilgin'in 
işaret ettiklerinden de çok daha fazla mevcudol-
duğuna tamamen inanmış bir arkadaşınızım. Bi
naenaleyh, sadece muayyen bir tahakküm zihni
yeti altında bâzı hükümleri getirip Anayasaya. 
göre çıkması icabeden kanun budur diyerekten 
bizim tarafımızdan kabul edilmesini bize âdeta 
icbara zorlar şekillere bürünmek inanırız ki, de
mokratik hayatımızda bize iyi usuller vaz'etme-
mektedir. Muhterem arkadaşlar müsaade buyu
run bu mevzuun üzerinde daha, çok duralım, bu 
mevzuu daha çok işi ivelim ama, tasarıyı bu şe
kilde sureti kafiyede kabul etmiyelim. Bunun ıs
tırabını belki önümüzdeki günlerde, belki önü
müzdeki aylarda değil; ama ileride siyasi parti 
müntesibi olarak hepiniz çekeceksiniz. Bugünden 
bu tehlikeyi size işaret etmek istiyorum. Bu mev
zuu da müzakerelerin devamında büyük fayda
lar vardır. Mâruzâtım bu kadardır. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker. 
GEÇÎCI KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul) — Komisyon adına söz isti
yorum. 
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BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Kırca 

söz istiyorlar. Buyurunuz Komisyon. 

GEÇÎCl KOMÎ3YON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Muhterem arkadaşlarım 
her ne kadar hayatımın çoğunluğu kitapların 
içerisinde geçmiş bir insan isem de şu partiler 
kanununu kaleme alan, şu önergeleri kaleme 
alan bütün partilerdeki muhterem arkadaşları
nız gibi siyasi partilerimizin teker teker ve bu 
bu sebepten dolayı da bütün memleketin demo-
gojiden neler çektiğini bendeniz az çok bilen
lerdenim. Ben burada birtakım deliller ileri sür
düm. Üst kademeler alt kademe idare heyetleri
ne işten el' cektirirse bu behemahal demokrasiyi 
ortadan kaldırmak değil derken birtakım se
bepler ileri sürdüm Yedek üyelerle idare heyet
lerinden açılan yerleri doldurmak niçin zanne
dildiği kadar demokrasi değildir. Bunu izah 
ederken birtakım sebepler ileri sürdüm. Benim 
bu sebeplerim kitabi sebepler olabilir, mrMral 
sebepler olmıyabilir. Ama, teşkilâtın içerisinde 
çok şeyler gördükelrini iddia eden muhterem 
arkadaşlarıma düşen şey bu sebepleri burada 
mukabil sebeplerle cerh etmektir. Yoksa uluor
ta, getirilen kanun partilerin merkezlerinin oli
garşisini tesis etmeye matuftur diye, şu kanun 
içerisinde her hangi bir delil ileri sürmeksizin 
umumi ve hoşa gidici zannedilen iddialar ileri 
sürmekle deliller cerh edilmiş olmaz. Meselenin 
ehemmiyetine binaen ve hakikaten ileri sürü
len fikirlerin ziyadesiyle demogojik olduğuna 
derinden derine inandığım için aynı şeyler üze
rinde biraz daha durmak mecburiyetindeyim. 
Unutmuşum, bizim partinin kendi tüzüğünü, 
muterizler daha ziyade kendi partimden ol
duğu için, çok iyi bilirler, teşkilâtta da benden 
çok daha fazla çalışmışlardır. Tüzüğü çok daha 
fazla okumaları gerekir. Cumhuriyet Halk Par
tisi tüzüğünde de üst kademe heyetinin alt ka
deme idare heyetelrine işten el çektirebilmesine 
ceva.z verir hükümler vardır. Şimdi elimde bu 
hükümlerin de aleyhinde bulunmuş olan Sayın 
Bilgin arkadaşımızın sayesinde temin ettiğim 
muhterem Adalet Partisinin son genel kongre
siyle yürürlüğe kanulmuş tüzüğü var. Asla an
tidemokratik olmıyan ve mükemmel bir surette 
kaleme alınmış olan bir madde, 42 nci madde: 
«teşkilâtın teftiş ve murakabesi, işten el çektirme» 
isterseniz okuyabilirim. Kademe, kademe işten el 
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çektirme muamelesinin nasıl cereyan ettiği söy
leniyor. Demokratik teminatiyle beraber, itiraz 
mercileri tesbit edilmiş. E... O halde bütün par
tilerimizde bu var. Bütün partilerimizde bu tü
zükleri yapanların hepsi antidemokratik, parti 
oligarşisi tesis etmek niyetiyle hareket etmişler!.. 
Bana inanmaya imkân yok arkadaşlaraım. 

Buna inanmaya imkân yok. Bu kadar par
tinin kurucusu, bu kadar partilerin kurultayla
rında, genel kongrelerinde yer almış insanlar tü
zük komisyonlarında senelerce çalışmış insanlar 
hepsi görülmemiş, korkunç bir oligarşik zihniyet 
içinde hareket ediyorlar ve sadece demokrasinin 
hadimleri, bu fikirleri burada müdafaa etmek 
cesaretini kendisinde bulan bu naçiz komisyon 
sözcüsünün aksi fikrini taşıyanlar!.. Bunu ben
deniz kabul edemiyorum. Tekrar arz edeyim. Bir 
partinin hükmi şahsiyetini ne -ilçe idare heyetle
ri, ne il idare heyetleri temsil etmez. Bir parti
nin hükmi şahsiyetini merkezdeki organları tem
sil eder. Bu merkezdeki organlar ne zaman oli
garşik olur, ne zaman demokratik olur? Ne za
man ki; partilerin merkez organları ta en alt ka
demedeki parti üyesinin iştirak edeceği seçim
lerle kademe, kademe seçilmiş, gelmişse o parti
nin merkez organları demokratik olarak seçilmiş 
demektir. Ve onları oraya seçen irade bir ilin ve-
va bir ilçenin parti çapında izhar edilmiş iradesi 
değil o partinin bütün memleket çapında izhar 
olilmiş olan iradesidir. Şimdi bir partiyi sadece 
bir il veya ilçe çapında idare etmekle görevli olan 
bir heyet, bu görevini kendi istediği ölçüde yeri
ne getiremez. Herşeyden evvel merkezin direk
tiflerine ve talimatına uymak zorundadır. Çünkü 
merkezin direktif ve talimatı parti içinde il ve 
ilce çapından eok daha üstün bir iradeyi, parti 
içindeki millî irade diyebileceğimiz iradeyi tem
sil eder. Demokrasi şunu emreder arkadaşlarım; 
il ve ilçe çapındaki iradeye, millet çapındaki ira
deyi tercih edemezsiniz. Millet çapındaki iradeyi 
elbette ki, il ve ilçe çapındaki iradeye tercih ede
ceksiniz. Demokrasi bunu gerektirir. Aksi anar
şidir, demokrasi değildir. 

Binaenaleyh, burada demokrasi adına kanun 
oligarşi getirdi, kanun şunu getirdi, deniyor. 
Hiçbir oligarşi getirmemiştir, bu kanun. («Ge
tirdi», sesleri) Hayır getirmemiştir. Getirmiş 
d m ek kolay, nasıl getirdiğini ispat edersiniz. 
Ben size peşin olarak söylüyorum ki, hiç oli-
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garşi getirmemiştir. Bir merkez karar organı 
seçiyorsunuz. Muhterem Oğuz Oran arkadaşım 
falanca veya filânca partinin merkez karar or
ganını beğenmiy ©bilir; genel kongredeki, kurul
taydaki delegelerin ekseriyetini ikna eder, on
ların oylariyle beğendiklerini iktidara getirir. 
(«Kaç senede», sesleri) Kaç senede olursa olsun. 
l:.terse yüz sene olsun. Yüz sene eğer bir genel 
kongrenin veya bir kurultayın delegeleri demok
ratik oy suretiyle falancaları seçiyor filancaları 
seçmiyorsa, bu seçim demokratiktir efendiler. 
(«öğle değil, üç sene» sesleri) tki seneden bah
settik, üç sene diye de burada hakikatleri tah
rif etmiyellm. Hayır efendim, burada kabul edi
len hüküm genel kongrelerin aralıklarını iki yıl 
olarak tesbit etmiştir. Üç yıl diye hiçbir rakam 
burada yoktur. Mücbir sebeplerden bahsedil-
m'ştir. Kombyon olarak da mücbir sebebin ne 
olduğunu söyledik, örfi İdaredir dedik, harbtir 
dedik, zelzeledir dedik, salgındır dedik. Başka 
bir şey de değildir, dedik. Binaenaleyh; üç se-
nedo değil, iki sene 

Şimdi şunu tekrar arz edeyim ki; partinin 
umumi idareci bakımından partinin bütününe 
zararlı olan bir il veya ilçe idare heyetini mer- j 
kez yönetim' organı işten el çektir emiyecek de- I 
mek, demokrasi ile alâkası olmıyan bir şeydir. 
Bn parti içi demokrasiyi değil, parti içi anarşi
yi müdafaa etmektir. Bu tamamiyle aslında il 
ve ilçe idare heyetlerinin partinin millet çapın
daki iradesini temsil eden organlarına karşı hali 
isyanda olmasını müdafaa etmek demektir. Bu
nun hükmi şahsiyet mefhumu ile dahi ilgisi 
yoktur. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Bugün hiç ummadığımız şey
le:1 oluyor arkadaşlar. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Eğer tahrif ediyor isem, 
eğer muhterem Reşit Ülker arkadaşım burada 
pekçok tevali eden müdahaleleri sırasında sık sık 
bu kanunu haızırlıyanları, partilerarası müzake
rede önergeye imza koyanları, merkezlerin istib
dadını hazırlamakla falan itham etmemiş olsa 
idi, ben de bu kadar heyecanlı olmazdım. Sonun
da dokundu. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, gelelim yedek 
üye meselesine: Şimdi benim şu söylediğim şeye 
cevap verilmedi. Ben dedim ki, 1 000 kişilik bir 
kongre var. 500 - 600 rey alarak seçilmiş insan- | 
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lar idare heyetini kurmuşlar. Derken bir tanesi 
inhilâl edlyo:1, t ir tanesi daha inhilâl ediyor, ar
kadan yüz oy alan adam, bin kişilik kongrenin 
yüzünün reyini alan aiam idare heyetine getiri-
liyo:'. Bunun demokrasi ile ne alâkası var arka
daşlarım? (Gürültüler) Onu da söyliyeyim Sa
yın Oğuz Oran arkadaşım. Bir partinin bir ilde 
idaro edecek olan heyetinin ekseriyeti inhilâl et
miş. O ilin kongresinde, fevkalâde düşük oy 
alan kimseler tarafından o ilin parti işlerini ida
ro ettirmek sizce demokratik oluyor da, o parti
nin tamamen demokratik şekilde seçilmiş ve par
tinin sadsco il çapında menfaatlerini gözetmekle 
demokratik surette vazifelendirilmiş olan mer
kez heyetinin, böylesine antidemokratik, böyle-
sins az oylarla seçilmiş yedek üyelerden kuru
lacak bir heyet yerine, bir heyet tâyini niçin de
mokratik olmuyor? Bunu anlamak mümkün de
ğildi:', bunu anlamak mümkün değildir. Ayrıca 
particilik bakımından da - haddim değil bu hu-
susta konuşmak tabiî - particilik bakımından 
da, bir partinin ilk kongresinde ekseriyetin çok 
altında ray almış kimselerden kurulu bir idare 
heyeti ile o partin'n o ildeki işlerini idare et
tirmenin do, particilik bakımından ne fazilet 
olduğu cai sualdir, ayrıca. Ne dereceye kadar 
komgrcden fevkalâde az oy alarak ortaya gel
inir; olan kimseler, yedekler idare heyetini teşkil 
ettikleri zaman bizzat kendi partilileri üzerin
deki tesirinin ne olacağı çok cai sual olmak ik
tiza eder. 

Muhterem arkadaşlarım, onun için muarız
larımın bendenizin kitabi olduğum veyahut ol
madığım filân gibi hususları bırakıp, burada 
ileri sürülen delillere mukabil delillerle cevap 
vermeleri ve bunu yaparken de şu önergelere ve
ya daha evvel kabul edilmiş müddetlere bağlı 
kalmalarını istirham ederek huzurunuzdan ay
rılıyorum. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Komis-
yonr, sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşların soruları var. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (Devamla) — Bekliyorum. 
TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Arkada

şımız bin kişilik bir heyetten yüz oy alan nasıl 
tom:il eier, dedijer. Ve bu sual cevapsız kaldı 
dcdile:1. Yedeklerin ayrı, asillerin ayrı seçildiği 
bir sistem vardır. Ve bâzı partiler bunu tatbik 
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ederler. Hattâ öyledir ki, yedek alınan oylar, 
asil oylar kadardır. Hattâ yedekler bâzı ahval
de asilden fazla rey almıştır. ıBöyle bir şey ya
pıldığı takdirde söyledikleri maihzıır ortadan 
kalkmış olur mu, olmaz mı? 

GEOÎCI KOMISYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIECA (Devamla) — Tamamiyle kalkar ve 
partiler arasındaki önergenin metni böyle bir 
sistemin getirilmesine katiyen m ün afi değildir, 
Turhan Bilgin arkadaşım. 

Müsaade ederseniz kendilerini tatmin için 
partiler arasındaki önergede bu hususta yazılan 
metni aynen okuyayım. 

«il yönetim organı üyeliklerinin salt çoğun
luğu boşalma suretiyle kaybolursa bu organ or
tadan kalkmış olur ve yerine geçici yönetim 
organı kurulur.» 

TURHAN BÎLGlN (Erzurum) — Şimdi salt 
çoğunluk tâbiri ile, yani yarıdan bir fazlası isti
fa ettiği takdirde değişir deniyor. Şimdi yedek 
olarak 11 asıl varsa, 11 de daima yedek seçilir. 
Demek ki, bu yedeklerden, hiçbir zaman için, 
11 kabul ettiğimize göre, 7. 8, 9, 10, 11 e sıra gel-
miyecektir. Şu hale göre asıl ve yedek seçilme 
miktarında tahdide gidiliyor. Bu madde 11 i 
6 ya düşürüyor. Çünkü, haddizatında şeklen 
7 nci yedek oluyor, beşinciye kadar, beşinci 
düştükten sonra. Kaldı ki, arkadaşımızın söyle-

ı 
diği madde benim sorduğum sualin cevabı değil
dir. 

BAŞKAN — Olabilir, sizin sualinize cevap 
vermek mecburiyetinde değildir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Sayın Turhan Bilgin ar
kadaşımız; şayet il yönetim organı üyeliklerinde 
boşalma vukubulduğu takdirde, bu boşalma halin
de yerine geçecek olan kimselerin aslının yedeği 
ile paralelizmi tesbit edilmek suretiyle yani Sa
yın Vardarlı arkadaşımızın tamamiyle aksine ver
diği misalde olduğu tarzda alttan doldurma su
retiyle değil, kendilerinin bahsettiği şekilde, Fran
sız milletvekili seçimi sisteminde olduğu gibi bir 
arada seçilmesi yolunda bir teklifte bulunurlarsa 
buna iştirak ederiz. Bunu antidemokratik telâk
ki etmeye imkân yoktur. Kendilerini tatmin için 
bu Cevabı veriyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika, sualler tevali ede
cekse içtüzük hükümlerine göre suallerin sözler 
bittikten sonra sorulması lâzımdır. Kısa olsun 
lütfen. 
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SABRI VARDARLI (istanbul) — Efendim, 

misal 100 kişiden, 1 000 kişiden rey alınacak 
şekilde kabul ediliyor. Mutlaka böyle bir fikre 
kendileri nasıl sahiboluyor? Şu veya bu şekilde 
bâzı insanları avlamak suretiyle vâki indirmeler
den, istifalardan sonra merkez teşkilât heyeti git
tiği zaman bir tahakküm olur mu, olmaz mı? 

GEÇlCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Bir il idare heyeti tama
miyle seçimle geldiği zaman birbirlerine aykırı 
fikirler taşıyan insanlardan kurulduğu vakit bu 
fikir ayrılıklarının muhakkak partilerimiz için
de birtakım insanların diğerleri tarafından av
lanması neticesinde meydana geldiğini bendeniz 
kabul etmiyorum. Bu hâdise vukubulduğu gibi, 
bu fikir ayrılıkları tamamiyle samimi fikirlerin 
de neticesi olabilir. Bu madde onu da derpiş 
ediyor. Eğer hakikaten bir il idare kurulunda 
fikir ayrılıklarından dolayı o il idare kurulu ta
mamiyle mefluç hale gelmişse, çalışamıyorsa, iş 
göreniiyorsa elbette ki partinin yüksek menfaat
leri bakımından üst idare heyeti o idare heyetine 
işten el çektirebilir arkadaşlarım. 

SABRI VARDARLI (istanbul) — Bizim 
sorduğumuz sualin tamamen tersini söylüyor. 

BAŞKAN — Zatıâlinizin de söz alma imkânı 
var, Sayın Vardarlı. 

SABRI VARDARLI (istanbul) — Söz isti
yorum o halde. 

BAŞKAN — Peki efendim, kaydederiz. 
Buyurun Sayın Reşit Ülker. 
REŞlT ÜLKER (istanbul) — Muhterem ar

kadaşlar, bu bölüm 8 maddeden ibarettir. 5 da
kika konuşulduğu takdirde bir madde hakkında 
bir milletvekiline 37 saniye konuşma hakkı ta
nınmıştır. Buna mukabil Sözcü her konuşana kar
şı istediği kadar konuşmuştur. Prensibe muhalif 
olmakla beraber sözcü, hiç olmazsa bizim durumu
muzu anlasın diye yerimden beş dakika konuş
ması tezini savundum, anlasın diye, beş dakika
da ne söylenebileceğini hissetsin diye bunu ileri 
sürdüm. 

Şimdi arkadaşlar, meseleyi tüm olarak ele 
alalım, bir parti oligarşisi bu kanunla getiril
mektedir. Neden? Ocak bucak teşkilâtı kaldırıl
maktadır, halka temas kesilmektedir. Kongre
ler, iki veya üç seneye çıkarılmaktadır. 

GEÇICÎ KOMISYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Demagoglar. 
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REŞtT ÜLKER (Devamla) — Demagog sen

sin. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Size söylemedim. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Kongreler 

iki veya üç senede yapılmaktadır. Ve bunun 
yanmdada yedek müessesesi kaldırılmaktadır. 
Üçünü bir arada düşündüğümüz zaman Sayın 
Turhan Bilgin arkadaşımızın ifade ettiği hâ
dise olacaktır. Partide çalışanlar demokratik 
murakabeyi temin edemiyecekler, ümitsizliğe 
düşecekler ve partiler çatlıyacaktır arkadaş
lar. Ve bilhassa büyük partiler. Bu maddeler
den dolayı göreceksiniz, bu maddeler çıkar
sa, Yüce Meclis bunları tasvibederse parti
ler çatır çatır çatlıyacaktır arkadaşlarım. 

Şimdi Coşkun Kırca arkadaşımın demokra
tik olduğunu iddia ettiği meseleye gelelim. 
Ne diyorlar? Az oyla seçilir. Soruyorum Sa
yın Coşkun Kırca size, bir kongre yapılırken 
ilk toplantıda yeterlik bulunmazsa, ikinci top
lantıda ne kadar kişi olursa olsun onlarla kong
re yapılır mı? Meselâ bin kişi tamsayısı olan 
bir kongre ilk toplantısında bu adedi elde ede
mezse, yarıdan bir fazlasını elde edemezse ikin
ci toplantıda 25 kişi ile toplanabilir mi? Ve 25 
kişi ile bütün seçimlerini yapabilir mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Evet. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Yapar. Bu 
demokratik mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Demokratik. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Demokratik. 
öyle ise burada yapılan kongre neden de
mokratik olmuyor, azınlıkla yapıldığını ileri 
sürüyorsunuz?.. Aynı zamanda soruyorum si
se; siz üst kurul seçecek diyorsunuz. Üst ku
rul, bir tarafta azınlıkta olan sizin iddianıza 
göre, benim iddiama göre öyle değil, çünkü 
ıbizim kongrelerimiz umumiyet itibariyle nor
mal sayılarına yakın sayılarda bilhassa ilçe 
kongreleri toplanacaklardır. Ve seçimler umu--
miyetl'e başa baş olmaktadır. 20 - 30 - 40 oy far-
kiyle idare kurulunun asıl ve yedekleri seçil
mektedir. Bir defa bunun tatbikatı böyle, bunu 
bir tarafa bıraktık. Diyelim ki, bu noktada de
ğiliz de sizin dediğiniz doğru olsun. O zaman 
bunun yerine siz ne yapıyorsunuz? Orada de
mokratik bir heyet olan o azınlık - ki, bâzan 

21.4.1965 0 : 1 
biz de böyleyiz, şimdi olduğu gibi - azınlık se
çimi yerine meselâ buradaki Başkanlık Diva
nını benzetelim, buradaki bu arkadaşların seç
mesi yerine siz buradaki üç kişilik arkada
şın seçmesini yani üst idare kurulunun seç
mesini istiyorsunuz. Bunun neresi demokra
tik Saym Kırca? Bana anlatır mısınız? Sonra 
Sayın Turhan Bilgin çok yerinde temas etti
ler; siz eğer az oyla seçilmeyi bir tehlike ad
dediyorsanız bunun yerine muhtelif sistemler 
yok mu? Yedeklerin seçilmesi, arkadaşlarımın 
söylediği gibi yarıdan bir fazlanın oyunu al
ması gibi, tamsayıdan yarının bir fazlasının 
oyunu alması gibi birtakım sistemler yok mu? 
Hayır,, sizin maksadınız bu değil, siz bütün 
öbür tedbirlerle beraber bir parti oligarişisi-
ni kurmak istemektesiniz Coşkun Kırca. Bu
nu burada teşçil ettiriyorum arkadaşlar. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Kırca, Ibir 
önerge gelmiştir, okutuyorum. 

Muhterem arkadaşlar bir dakika bir önerge 
gelmiştir önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Milletvekilleri için daha önce kabul edilmiş 

olan, 5 dakikalık konuşma kaydının kaldırılma
sını arz ve teklif ederim. 

İzmir 
Mehmet Ali Aytaş 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletvekillerinin beş dakika ile 'kayıtlı konuş
maları kaldırılmıştır. Komisyon adına buyurun 
Saym Kırca. 

(Sıra sıra sesleri) 
Komisyon sıraya tabi değildir, içtüzük hü

kümleri öyle, Başkanın takdirine bağlı değil. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) - Komisyon sıraya tabi de
ğildir. Üstelik Komisyona ulu orta birtakım 
manasız ithamlar yapılırsa o sataşmalara cevap 
vermek istiyen komisyon elbetteki hakkını kul
lanır, karşınıza çıkar. 

SABRI VARDARLI (istanbul) — Komis
yonda ben de varım, yalnız o değil. 

BAŞKAN — Bunu komisyon olarak kendi 
bünyenizde halledeceksiniz. 
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GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (Devamla) — Komisyonda zatiâliniz 
de mevcudolduğunuza göre parti • oligarşisi 
kurma ithamına siz de giriyorsunuz Sayın Var
da rlı. 

BAŞKAN — Sayın Vardarlı, rica ederim 
komisyon olarak kendi bünyenizde bu gibi ihti
lâfı halledeceksiniz. Bize göre sözcü komisyon 
adına beyanda bulunan sözcüdür. Biz kendi
lerine tercih hakkını o bakımdan veriyoruz. 

SABRİ VARDARLI (İstanbul) — Ben de 
komisyun sözcüyüyüm, bu bakımdan yerine ge
çiyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, 
biraz evvel naçiz şahsım burada bir parti oli
garşisi kurmakla itham edildim. 

ŞADI PEHLÎVANOĞLU (Ordu) — Komis
yon itham edildi. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Siz diye hıtabedııdı ;J.3V-
gili Pehlivanoğlu, siz. Konuşan insanların söy
ledikleri sözlerin muhtevasını iyi ölçmeleri iea-
ıbeder. Aksi halde kendisine yapıii-oak knat 
en aşağısından gerçeklerin dışına çıktıklarıdır. 
Ben.m burada müdafaa ettiğim fikirler bir ko
misyon ekseriyeti tarafından imzalarım: ştır, 
benim burada müdafaa ettiğim fikirler bu Mec
liste iki kanatta temsil edilen partilerin ve grup
ların temsilcileri tarafından imza edilmiş öner
gelerdir. (Gürültüler) serbestçe görüşüyoruz. 
O kadar serbestçe görüşüyoruz ki, bir arkadaşı
mız vicdanında en uf ait bir rahatsızlık duy
madan benim ve müdafaa ettiğim fikirlerin al
tına imza koymuş olan çok aıkadaş m;zı bu
rada parti oligarşisi kurmakla itham etmekte
dir. Kendisine bu ithamı külliyen iade ederim. 
Sadece bendeniz ve bu önergelere imza ko
yan arkadaşlarımız burada itham edilmiş de
ğildir. Muhterem R^şit Ülker arkadaş.mız haddi 
olmıyarak Yüce Meclisi de burada ithama yel-
tenm.ştir. Evet Diıaz evvel parti oligarşisi kur
mak ithammınzı dayandırdığınız delillerden bir 
tanesi genel kongrcıerin burada iki yıl aralıkla 
yapılması hususudur. Bu husus Yüce Meclisçe 
kabul edilmiş ve madde katileşmiştir. Kimi it
ham ediyorsunuz? Kendi kanaatiniz bu olaüi-
İL', ama bu derecede ithamkâr konulmak hak
kını hiç kimse size tanımamaktadır. Ben sizi 
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bütün buradaki demagojik mütalâanıza rağ
men parti içinde muayyen menfaatleri hima
yeye yeltenmekle itham etmedim, şimdi de it
ham etmiyorum. Biz burada her hangi bir parti 
gülüşünün, her hangi bir şahsi görüşün dışın
da, bendeniz, komisyonumuzun üyeleri ve bu 
partiler arası önergelere imza koymuş muhte
rem parti ve gruplar tcmsilcii'eri, ne partileri
mizi ne şahıslarımızı düşünmeden şu memle
kette parti hayatını, siyasi kadroları demokra
si rejxm.ne itibar tenun edecek şekilde irtifa-
ya tabi tutacak bir şekle getirmek için çalış
tık. Yamld.ğ.mız noktalar o.abilir. Ama mü
zakere ederken bir meseleyi, akıllarınca birta
kımı insanların ait hej.aplar.na, şuna buna at-
ıctmcyj hakları yoktur. Fikirlerini söylerler, 
o fikirlere karşı olan fikirler dinlenir, burada 
müzakere edilir, Yüce Meclis karar verir. Size 
hiç kim.e benim niyetimin muhakemesini yap
mak hakkını vermemiştir Sayın Ülker. Ben de 
sizinkini yapmam, yapmaya lüzum da görmem. 

BAŞKAN — Heyeti Umumiyeye hitabedin 
Sayın Kırca. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Şimdi, ocak teşkilâtı kalk
maktadır, binaenaleyh parti oligarşisi kurulmak
tadır. 

Köy ve mahallelerde muhtarlıklara kayıtlı 
partililer, kendileri seçimle bir görevli seçecek
lerdir. O löl^e içinde partinin işleri bu kimsenin 
eliyle görülecektir deyince, istirham ederim, bir 
ocak tejkilâtı var idare heyeti ile, susu ile busu 
ib. Hep bilirsiniz, istirham ederim, insaf duyu
nuz, eskiden ocak teşkilâtı mevcut olduğu zaman 
fiilen bir mahalle *̂eya köyde ocak idare heyeti
ni gördüğünüz vâki mı idi? (Güailtüler) Siz öy
le diyorsunuz, burada başka arkadaşlarım baçka 
türlü söylüyor. Daima fiilen ocak başkanı orada 
çalınırdı. Bu zaruretler nereden çıkıyor? Bu za
ruretler bir kere malt denetim meselesinden or
taya çıkıyor. Bu zarure'ler, nihayet burada daha 
önce bin kere anlatıldı, bu zaruretler memlekette 
partiler arasında muayyen ve mutedil vasa'ı 
kurmak zaruretinden çıkıyor. Muhtelif birbirle
riyle çelişik zaruretleri hulûs ile, samimiyetle 
ba<>'da jtırmaya çalışıyorum. Hepimiz bunun üze
rinde oturduk, dihündük. Sayın Sadettin Bil-
g'eyten bendenize kadar birbirinden siyasi kana
atleri itibariyle fersah fersah uzakta olan insan-
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lar muayyen metinler üzerinde anlaştık. Ama 
düşünün Sayın Sadettin Bilgiç ve ben bir muay
yen metin üzerinde anlatmışız ve o da ben de 
fersah fersah siyasi kanaatlteri itibariyle birbi
rinden uzak iki insan, parti görevlisi. Ocak ve 
mahalledeki partililer tarafından seçilsin dediği
miz zaman, Bilgiç'in maksadı da, benim maksa
dım da, Sayın Baranın maksadı da, Sayın Ak
doğan in maksadı da, hepimizin maksadı parti 
oligarşisi kurmak! İthamlarımızda biraz insaflı 
olalım arkadaşlar. 

Yedek müessesesi hakkında burada, siz yine 
parti oligarşisi kurmak istiyorsunuz, diye uluor
ta itham savuran muhterem arkadaşım, benim 
Turhan Bilgin arkadaşımın sualine verdiğim ce
vabı dahi dinlemeye lüzum görmemiş. Ben hiç
bir zaman hayatımda sabit fikir taşımadım. Fi
kirlerimi şahsan ve komisyon olarak da daima 
inandığım müddetçe şiddetle müdafaa ederim. 
Ama aksi vukubulduğu zaman, bir fikirde ikna 
edilmek mümkün olduğu zaman fazilet telâkki 
ederim o fikre derhal iltihak etmeyi. Sayın Bil
gin burada daha evvel derpiş ettirdiğimiz bir 
hususa temas ettiler. Kendilerine cevap verdim. 
Evet, bir kongrede ekseriyetin reyini almamış 
kimseler tesadüflerle yedeğiz diye alttan girme
leri demokratik bir şey değildir. Ama Sayın Bil
gin arkadaşımızın derpiş ettiği şekilde asılların 
yedeklerle birlikte aynı zamanda seçilmesi takdi
rinde bu mahzur ortadan kalkar. Ve bu teklifi 
Komisyonumuz ciddiyetle mütalâa etmeye ama
dedir, dedim. Bunu dedikten sonra hâlâ, bu sö
zümü hiç söylemediğimi, hiç dinlemeden, hiç na
zarı itibara almadan burada hâlâ birtakım it
hamlar savurmak aslında bizi ne dereceye kadar 
ilerletir? Bizi parlâmento olarak ilerletecek şey 
Sayın Bilgin'in yaptığı tarzda müdahalelerdir. 
Yoksa gelip uluorta ithamlar yapmak değildir 
arkadaşlarım, insaf buyurulsun. 

Şimdi yine bir noktayı tekrar izah edeyim. 
Çok mühim bir nokta; partilerimizde elbette ki 
alt kademe hâkimiyetini muhafaza edeceğiz, her-
şey alt kademeden başlıyacak. Bu tasarı, bu öner
geler buna istinadediyor. Ama parti içinde ira
deyi izhar eden organların vasıflarının birbirin
den farklı olduğunu da unutmamalıyız. Kongre 
toplandı, diyor Reşit Ülker arkadaşımın, bin ki
şi toplandı, yüz kişi bir yedeğe oy kullanmış. Bu 
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kimsenin girmesini kabul etmiyorsunuz da diyor, 
hayır ne yapıyorsunuz? Üst kademedeki 11 kişi, 
15 kişi, 20 kişi her ne ise, onun yerine geçici ku
rul kuruyor, bunu kabul ediyorsunuz. Muhterem 
arkadaşlar, bir ilçe kongresinin, bir il kongresi
nin izhar ettiği irade mahallî çapta bir iradedir. 
Bana mukabil bir merkez yönetim organının ıp-
har ettiği irade millî çap.a bir parti iradesidir. 
Birbiriyle mukayesesi mümkün olmıyan parti içi 
iradeleri birbirleriyle karşılaştırmaya imkân yok
tur. Yine Sayın Ülker arkadaşım bir misal ver
di, dedi ki, birinci kongrede nisap bulunmazsa 
ikincisinde nisap arıyor musunuz? Aramıyoruz. 
Aramamak, o partiyi yaşatma zaruretinden ileri 
geliyor. Bu antidemokratik midir, dediler. Ha
yır dedik. Ve bunu kendilerine göre, kendi fikri
yatı istikametinde delil diye kullanmak istediler. 
Elbette ki antidemokratik değil, şunun için : Ni
hayet bir partinin kongresi, bir parti kendi üye
lerinin alâkası nisbetinde yaşar. O partinin faali
yetlerine alâka gösterip göstermemek de onuun 
üyelerinin en başta gelen haklarındandır. Kong
reyi toplamışsınız, gelmemişler. Bu kimseleri 
oraya gelmek için kimse zorlıyamaz. Bu partinin 
organları da kurulmak lâzım. Ne yapıyorsunuz? 
İkinci defa topluyorsunuz. İkinci defa gelmek is-
tiyen gelir. Ama gelmedi diye o kongreyi topla-
mamazlık edemezsiniz. Mesele o değil. Mesele şu; 
hangi şekilde toplanırsa toplansın ister ilk top
lantısında, ister ikinci toplantısında kongrenin, 
genel yahut ilçe kongresi, oy sayısı itibariyle asıl 
üyeliklere irade ifade ettiği hukukan yetkili bir 
organ tarafından seçilmiş olan kimselerden çok 
daha az rey almış olanları birtakım tesanüt il-
calariyle yönetim vazifelerine getirmek demok
ratik bir şey olmasa gerektir. Ama Sayın Bilgin 
ai'kadajim müsaade buyursunlar, teşrif buyur
sunlar kendileriyle birlikte bahis buyurdukları 
sistemi gerçekleştiren bir metin hazırlıyalım ve 
bu metni kabul etmekte Komisyon olarak hiçbir 
mahzur görmeyiz. Bütün mesele aslında o organ 
bakımından seçilme yeterliğinin gerektiği kadar 
oy almıyan kimselerin yönetim vazifelerine geti-
rilmcmesidir. Eğer sırf bu sebepten dolayı parti
ler, arası önergede Sayın Bilgin sırf bu sebepten 
dolayı kurulun inhilâl edeceğine mütaallik hük
mü yedeklerle birlikte ama asillerle aynı şartlar
la seçmek suretiyle bertaraf edip böyle bir hük
mü getirmek mümkün oluyor ise bunu kabule 
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Komisyon olarak amadeyim. Ama bu yine bize 
işten el çektirme problemini tamamiyle ortadan 
kaldırmıyor. Üst kademelerin alt kademelere iş
ten el çektirmesi zaruretleri başka sebeplerle de 
ortaya çıkabilir ve bu zaruretler bütün partiler
de, Türkiye'de ve diğer yerlerde kabul edilmiş
tir. Günkü bir partinin idaresinden mesul olan 
yer, o partinin genel kongresinin seçtiği organ
lardır, arkadaşlar. 

BAŞKAN — Muhterem Kırca, şimdiki be
yanlarınızla bu maddenin bu şekliyle tam bir 
kifayet arzettiği kanaatinde olmadığınızı da be
yan etmiş oluyorsunuz. Burada bu madde üze
rinde çok uzun müddetle tevakkuf ettik. Acaba 
mümkün müdür ki, bu maddeyi tekrar incelemek 
üzere geri alsanız da diğer maddelere geçmek im
kânını bulabil sek. 

Sayın IKırca maddenin müzakeresine devam 
edelim mi? Bu maddenin Sayın Turhan Bilgin'e 
işaret ederek bir yeni tadil imkânı yaratabilece
ğinizi söylediniz. 

UEOİCİ KOMİSYON-SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KİRCA (Devamla) — Müzakerelerin devamın
da hiçbir mahzur görmem. Bambaşka hususlar
da arkadaşlar yeni yeni fikirler serd edebilirler. 

BAŞKAN — Felci efendim. Buyurun Sayın 
Oğuz Oran. 

FAHİR (URİTLUKTLU (Edirne) — Ben de 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
OĞUZ ORAN (İstanbul) — Değerli arkadaş

larım", birlikte vuzuha kavuşmak için bâzı hare
ket noktaları üzerinde komisyon olarak, arkadaş
lar olarak beraber olmamız gerekir. Bâzı mesele
ler vardır ki, inkâr edilemez. Bunları tesbit 
edip, bunları kabul ettikten sonra münakaşaları
mızı sağlam bir ortam üzerine koymak imkânı 
daima mevcuttur. Arkadşalarım bir kere sui ge- ı 
neris bir kanunun maddelerini müzakere ediyo
ruz. Dünyanın hiçbir yerinde, zannedersem Ce- j 
nubi - Amerika'da Venezüella hariç, siyasi parti
leri bir ceketin düğmesi gibi birbirine benzer ha
le getiren bir kanun mevcut değildir. (Bravo ses
leri.) Yoktur böyle bir şey. Aksini iddia edecek, 
bir kitap okumuş, tetkikat yapmış bir arkadaşı
mızın ortaya çıkacağını kabul edemem. Ben bu- | 
mı tetkik ettim. Ancak Almanya'da 4,5 sene ko
misyonlarda dolaşmak suretiyle ve en nihayet | 
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Karma Komisyona gelmek suretiyle siyasi parti
leri nizama koymak istiyen bir kanun tasarısı 
mevcuttu. Evvelki senenin sonunda Almanya 
Parlâmento Başkanına sorduğumda bunun tatbik 
kabiliyeti olmadığı görüldüğünden bu tasarı da 
o zaman Hükümet tarafından geri alınmıştır. Bu 
sözlerimizin hulâsası ve hepimizin birlikte olaca
ğımız bir nokta, dünyada siyasi partilerin nizamı 
hakkında bir kanun mevcut değildir. Bu bir. 

Değerli arkadaşlarım, demokratik rejim imti
hanlarını, istihalesini sadece Türkiye geçirme-
miştir. Türkiye'den evvel de birçok memleketler 
geçirmişlerdir. O memleketlerde de birçok mese
leler çıkmıştır. Ama o memleketlerde hiçbiri çı
kıp da, siyasi partilerin çalışma tarzlarını kısıt-
lıyan ve muayyen kalıplara dökmek ihtiyacı ile 
ortaya çıkan kanun tasarıları gelmemiştir. 1910 
dan 1940 senesine kadar demokratik memleketler
de gelişen inkişafları tetkik ettiğimiz de, ortaya 
böyle bir siyasi kanun tasarısının demokrasiyle 
idare edilen memleketlerde mevcudolmadığmı gö
rüyoruz. Bu da bir hakikattir. 

Şimdi Kurucu Meclis bize bir vazife tevdi et
miştir. Kurucu Meclis diyor ki, partiler içi de
mokratik nizamı sağlıyacak bir kanun tasarısının 
bu Mecliste yapılmasını vazife olarak vermiş. 
Aziz arkadaşlarım elimizdeki tasarıyı okuduğu
muz zaman görüyoruz ki, tamamen aksi istika
mette partiler içi demokratik nizamı ortaya koya
cak değil bilâkis partilerin demokratik iç bünye
lerini kısıtlıyan hükümlerle bir tasarı ortaya 
gelmiştir. (Bravo sesleri.) Aziz arkadaşlarım, 
hulûsane söylüyorum. Ocak başkanlığı, ilçe baş
kanlığı, il idare kurulu üyeliği, bütün bu tatbi
kattan gelmiş bir arkadaşınızım. Bir kitabî olarak 
meseleyi tetkik vardır. Bir de tatbikatını bilmek 
vardır. Çok değerli Sayın Coşkun'un parti tec
rübesi kâğıt üzerinde kalmış bir Hürriyet Partisi 
tecrübesidir. Ama müsaade etsinler de bizler 
C. H. P. nin 1950 kademesinden bu yana her hal 
ve kârda parti içi bünyesindeki çalışmaları gör
müş ve parti merkezlerinin hangi istikamette, 
hangi sulta altında partileri kendi emirleri altı
na getirmek çabalarını yaşamış, tecrübe etmiş, 
acılarını çekmiş arkadaşlarız. Tecrübelerimizle 
konuşuyoruz. Hatırlarım; 1951 senesinde Sayın 
İsmet Paşa, Genel Başkanımız bir konuşmasında 
C. H. P. nin 1950 senesinde seçimleri kaybetme
sinin tahlilini yaparken «C. H. P. yukardan aşa-
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ğıya işliyen bir mekanizmaya sahiptir. Artık aşa
ğıdan yukarıya işliyen bir mekanizmaya sahibo-
lacaktır.» demişti ve doğru idi. Ocaklar 8 sayılı 
Kanunla kapatıldığı zaman «Ocaklar siyasi mek
teptir, halkı demokratik terbiyeye alıştırmak va
zifesinde olan teşekküllerdir.» demişti. Şimdi, be
nim partimin, Genel Başkanımın bu istikametteki 
veciz konuşmaları karşısında, benim partimden 
bulunan bir arkadaşımız tamamiyle aksi istika
metteki hükümlerin müdafaasını burada yapma
sını aklım almamaktadır. 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Sayın 
Oğuz, Hükümet tasarısında da yok. 

OĞUZ ORAN (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, Garb'ı çevrilelim, (larp'ta nasıl? iki sistem 
vardır. Ruslar buna osroski diyor. Sosyalist idare 
edilen siyasi partilerde en ufak hücrelere kadar 
parti teşkilâtlarını yayıyorlar. Amerikalılar ma-
şin kelimesini kullanıyorlar. Princef denilen en 
küçük nüveye kadar parti teşkilâtlarını götürü
yorlar. Hattâ bendeniz Teksas'ta Dallas şehrin
de seçimde bir ocak nasıl çalışır diye bir piyes 
dahi seyrettim. Dedim ki, demokrasiyi Garpten 
aldırımız memleketler en ufak hücrelere kadar 
siyaseti getiriyorlar. Politik terbiye getiriyorlar. 
Partileri aşağıdan yukarı işliyen bir mekanizma 
haline getiriyorlar. Ve biz Anayasanın eliyle 
parti içi demokratik düzeni kufmak için bilr 
tasarı getirdiğimiz haysiyet divanlarının işle
yişine dokunmuyoruz da, parti kongreleri bir 
yıldan iki seneye, üç seneye çıkıyor, idare ku
rulu seçimlerinin yedeklerini buduyoruz. Hayır 
arkadaşla!'; bunun tatbikatçısı olarak size söylü
yorum. Bu memleketin demokratik inkişafına 
hizmet etmek istiyorsanız siyasi partileri bir ce
ketin düğmesi gibi birbirine benzetmeye hakkı
mız yoktur. Ben yeni bir parti kurarım arka
daşlarım. Ve ben bu partiyi kurduğum zaman 
merkez kontenjanı olarak yüzde 30 unu alırını. 
İstediğim adamları lider olarak Meclise getir
mek vazifemdir. Ne hakla siz bunu donduruyor
sunuz? Ben eski bir teşekkülüm. Benim kurul
tayım toplanmış, merkez kontenjanını kabul 
etmiyorum demiş. Sonra Mecliste kanun getirip 
merkez kontenjanını kabul edeceğim. Bu ol
maz arkadaşlar, bu tamamiyle tenakuzdur. Tür-
kiyenin demokratik hayatının istikbaline taallûk 
eden çok mühim bir kanunu müzakere etmekte 
bulunuyoruz. Hattâ bir şalisi kanaatimi söyli-
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yeyim. özür dilerim, bu noktada parti grupları 
serbest olduğu için rahatça söliyebilirim. Bu 
kanun bu şekilde çıktığı takdirde - ismet Paşaya 
Allah uzun ömür versin - ismet Paşadan sonra 
C. H. P. de, Adalet Partisi de bölüm bölüm par
tiler haline gelir. Bu, sözlerim zabıtlara geçecek 
belki 10 sene, 12 sene sonra, burada bir arkada
şımız söylemişti, diyeceksiniz. 

Ama, bir memlekette demokratik düzenin yer
leşmesi kuvvetli siyasi teşekküllerin mevcudiye
ti ile kaimdir. Kuvvetli siyasi partiler olacak, 
bünyeleri kuvvetli olacak, bünyeleri demokratik 
nizamla işliyecek. Aşağıdan yukarıya doğru 
halk kitlesinin iradesi en üst kademeye kadar 
tecelli edecek, halkın ıstırabı aşağıdan yukarıya 
doğru çıkacak, en üst kademeye kadar gelecek. 
Böyle yapma, müteşebbis heyetleri kur, mer
kez kontenjanından bir de mebuslar getir ve bir 
de partiyi idare et. Bir idare edersin, iki idare 
edersin, ama «onunda o partiyi idare edemediğin 
gibi parti parçalanır, sonunda memleket zarar 
görür. 

Aziz arkadaşlarım, beraber olalım. Garp 
memleketlerinde bulunmıyan bir kanunu cıika-
rıyoi'iız. Bu kanunun tatbikatının mümkün ol
duğu kadar aşağıdan işliyen demokratik bir sis
temle olması iktiza eder. Bu sistem içerisinde 
hangi hükümleri getirmek lâzımgelirse bütün 
milletvekili at'kadaşlaom tezekkür edelitn, icab-
ederse ikomisyona getirelim; tekrar tezekkür 
edelim; ama Türk Milletine, demokratik işli
yen siyasi partilerin istikbalini verelim. («Bra
vo» sesleri ve alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Bilgin. 

AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Muhterem 
arkadaşlar, ocak ve bucak kurulması hakkında 
lehte ve aleyhte olan konuşmaları dinledik.. 
Yalnız bu işin tatbik çişi olmak sıfatiyle ikurul-
masmın çok faydalı ve hakikaten demek t atik ni
zamın esası olabileceği gibi, kurulmasındaki 
güçlükleri göz önüne alırsak ve şimdiye kadar 
parti tatbikatında ocak ve bucakların Ikurulma-
sından mütevellit partilere yapılmış olan kül
fetleri göz önüne alırsaık, bir çok yerlerde ocak
ların ve bucakların nazari olarak kurulduğunu 
ve hattâ ilçe merkezinden yahut il merkezin
den, «sen filân yere git de ocağı, bucağı kur» 
diye oraya bir takım kuruluşlar temin edereik 
orada bizim ocağımız, bucağımız var •dendiği 
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malûmdur. Biz, bırakın ocakları, bucaklar:, 
bugün ilçelerin bile kuııılmasındı güçlük çeki
len bir yön. içindeyiz. Ccr.sk ve bucakların ku
rulmasının güçlük çekilen bir yön içindeyiz. 
Ocak ve bucakların kurulmasının bir partiye 
nasıl külfetler tahmil ettiğini .elbette içinde ça-
lışan'ar bilir. Yoksa geri çekilip de, cfend;;m 
bu demokratik coasa mün afidir, ocaklar, bu
caklar olmadan demokratik ıbir parti kurula
maz.» Bu gibi hususlarda indî bir takım hüküm
lere varmak mümkün değildir ve doğru da de
ğildir. Ocak, bucakları kurarak, demokratik 
nizamı anlıyarak o ocokta bulunan partilileri 
b'r raya toplamak, kongre yapmak, idare he
yetini seçmek, demokratik nizamı orada tat-
buk etmek hususunu hiç bir parti bu memlekette, 
«biz bunu yaptık» diye iddia edemez, etmiş de 
değildir. Hepsi nazari kalmıştır. Ben 'bunun 
içindeyim, bidayetinden sonuna kadar. Ocak
lar, bucakları bir çok küvetleri tahmil etmesine 
mukabil hakikatte demokratik nizam bakımın
dan bir fayda temin etmemiltir. Bilâkis bir rek 
münakaşalara sebebiyet vermişt'r. E un un zabıt
larda tesbitine lüzum gördüğüm için söz aldım 
arkadaşlar. Şimdi ocak, bucakların yerine köy
lerde bir temsilci bulunmadı bunlardan bekle
nen gayevi mümkün kılar. Yani ayrıca bir 
ocak teşkilâtı kurmak demek, 40 C00 kövü olan 
mcmlnkettc 40 000 ocak teşkilâtına 40 000 lev-
hp. göndereceksin, 40 000 bavraik gönderecek
sin, tüzük göndcrcccks'n, bütün talimatını gön
dereceksin: bunlara partilerin maddi imkânları 
müsait değildir, yetişemez ve siz bugün bunları 
mahallî yardımlarla temin edecerim deseniz onu 
da imkân dâhil i no koyamrzsmız arkadaşlar. Bina
enaleyh, ocak ve bucaklarda bulrnacak birer 
temsilcinin bütün parti faaliyetlerini orada vav-
ması ve ha\ka duyurması, bildirmesi mümükün 
değildir. Ayrıca ocak, 'bucak kurulmaca için 
burada uzun boylu direnmeye !de lüzum yoktur, 
sanırım. 

Arkadaşlar, burada bu maruzatımla önümüze 
gelen kanun maddesinde Say:n Coşkun Kırca 
arkadaşımla aynı fikirde bulunuyorum demek
ti:*. 

Yedek üyeler meselesine g3İince: Muhterem 
arkadaşlar, yedek üyelerin bulur, m amcası veya
hut yedek üyelerin bir kalemde hazfedilmesi; 
işte buna benim aklım yetmiyor. Buna muarı
zım. Saym arkadaşlar, Coşkun Kırca arkada-
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şıınızı dinledik. 1' 000 kişilik bir kongrenin 100 
oyunu alan bir insanın bir partinin idare me
kanizmasında yer alması demokratik nizam ba
kımından ne ifade edeceği cai şüphedir, diyor
lar. 

Muhterem arkadaşlar, bir kongre, üyeleri
nin salt çoğunluğuyla toplanabildiğine göre, 
gene Coşkun Kırca arkadaşımın fikrini burada 
izah edeyim. Kongreye iştirak etmiş. bulunan 
üye miktarının oylamaya tamamiyle iştirak et
miş olduğunu farz etmek bile bir hayaldir, ar
kadaşlar. Oylamaya iştirak eden üyelerin de, 
meselâ 21 kişilik bir genel idare kurulu üyesini 
tamamiyle aded beaded 21 kişi olarak yazarak 
seçime iştirak etmesi yine bir hayaldir, arkadaş
larım. Çok delegemiz 10 kişi yazar, 12 kişi ya
za/, âzami 15 yazar. 21 yazanları toplarsak bu 
belki yüzde 3 - 5 i geçmez. Diğerleri kendi bil
dikleri, memnun kaldıkları isimleri yazarlar, bu 
suretle oylar toplanır. Bu suretle tasnifte bâzı 
üyelerin 100 oy alması demek o kongrenin bü
tün üyeleri oya iştirak etmiş gibi ve tamamiyle 
21 üyesinin ismini yazmış gibi kabul etmek, 
yüzde 1 oyla buraya gelip yedek üyelikle yöne
tim kuruluna girmiş olduğunu farz etmek ga
ripti/, mümkün değildir, arkadaşlarım. Çünkü 
dediğim gibi tam üye sayısı iştirak etmez, etse 
dahi tam isim yazmaz. Binaenaleyh, bu müm
kün olmadığına göre yedek üyeleri bir kalem-
YJ hazfetmek doğru değildir. Yüz oy almış olan 

bir arkadaş o kongrede yine ekseriyetle oraya 
lâyık olduğuna dair oy almış sayılır. Biz, şura-
lrt, mevcudumuz 430 - 450 üye olduğumuz halde 
birçok kanunları 40 - 50 üye ile bu Meclisten 
çıkarmaktayız. Bu demek değildir ki, bu Mec
lisin çıkardığı bu kanunlar antidemokratiktir. Bi
naenaleyh, bu iddia edilemediği gibi, yüz oyla 
yarın yürütme kuruluna yedek üyelikten geçe
cek. olan arkadaşımızı da azınlığa mensup bir 
oyla gedip orada icrayı vazife edecek gibi bir 
durum iddia edilemez. Binaenaleyh, yedek üye
lerin ortadan kaldırılması partinin işlemesine 
de mâni olur. 

Bir ilde yedek üyeler mevcutken, her hangi 
bir ilçede olsun, Genel Kurulda olsun yedek üye 
mevcutken istifa etmiş veya her hangi bir se
beple ayrılmış olan 3 - 5 arkadaşın yerini ye
dekten doldurmazsanız işler daima aksar ve o 
kurul orada tamamiyle ifayı vazife edemez, 
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: Birkaç kişinin daha çıkmasiyle inhilâl eder. 
Kongreyi acilen toplıyamryacağınıza göre ora
daki inhilâli ne ile telâfi edeceksiniz? Muhak
kak ki, merkez organının kuracağı idare heye
tini kabul etmek ve yedek üye ve kongreden 
oy almış üye varken onu kabul etmemek, yeni
den oy almadan istenilen kimsenin getirilmesini 
istemek; işte bu antidemokratiktir. Oy almış 
olan bir üye varken başkasının idare heyetine 
boşluğu doldurmak için getirilmesi antidemok
ratik bir usul olur, arkadaşlar. Ve asıl bu anti
demokratik olur. Binaenaleyh, oy almış kimse
leri yedekte bırakmak ve yedekten daima ku
rulları beslemek zarureti vardır. 

Merkez yürütme organlarının fesih yetkisi
nin olup olmadığı hususuna gelince : Burada da 
Coşkun Kırca arkadaşımla aynı fikirdeyim. Bir 
il veya ilçe tasavvur ediniz ki, merkezden gelen 
siyasi direktifleri, partinin gidişini yukardan 
gelen emirleri tatbik etmez, dinlemez ve müte
madiyen aksi istikamette hareket ederse bunun 
önüne nasıl geçilecek? ' îş te bu fesih yetkisini 
vermezsek, o ilçe ve ilde partinin doğrudan doğ
ruya içerisinde hakikaten ne diyeyim, isyan ma
hiyeti çıkar. Kendi disiplinini temin edemiyen 
bir idare heyeti hiçbir zaman parti disiplinini 
hiçbir yerde yürütemez, tamamiyle acze dü
şer. Bunu bir misalle arz edeyim; meselâ, 
bir parti seçime girmeye karar vermiş ve 
demiş ki, biz belediye seçimlerine, ilde, ilçede 

1. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, Kayseri'nin Felahiye ilçesinde ve Deli
ce nehri üzerinde bir köprü yapılıp yapılmıya-
cağına dair soru önergesi ve Bayındırlık Baka
nı Orhan Alp'in yazılı cevabı (7/612) 

15 . 12 . 1964 

Millet Mecilisi Yüksek Başkanlığına 
Kayseri ilinin Felahiye ilçesi Kayseri'ye 70 

kilometre mesafede bulunmaktadır. Bu ilçeye 
bağlı bulunan Kerpiç, Darlı, Kuruhüyük, tsa-
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ve belediye bulunan yerlerde müstakklen gire
ceğiz. Ama müstakillen girme tâbirini kabul et-
miyen bir ilçe idare heyeti; efendim biz burada 
falan falan parti ile koalisyona gireceğiz de bu 
suretle seçimi yapacağız diye inadeder, yukar
dan gelen emri dinlemezse bütün seçim emniyeti 
ortadan kalkar, partinin haysiyeti de ortadan 
kalkar ve parti de emrini dinletemez, işleri yürü
temez, arkadaşlar. 

îşte bu sebepledir ki, Sayın Kırca arkadaşı
mın teklifi, hakikaten memleket içerisinde bir 
anarşi, parti içerisinde bir anarşi yaratmamak 
için merkez organlarma bu yetkinin, tanınması 
evleviyetle lâzımdır. Sözlerime son verirken, 
hele bu mevzuda Komisyon Sözcüsü Sayın Kır-
ca'nm, Bölükbaşı'nm hali isyanda bulunan, tâ
birini benim siy erek kabul etmesi ve bu kürsü
den ifade etmiş olmasını da ayrıca memnuni
yetle arz ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, komis
yonlarda bulunan açık üyelikler için yapılan 
ikinci tur seçime 85 üye katılmış ve neticede 
gerekli çoğunluk sağlanamamıştır. Bu itibarla 
seçim gelecek birleşimde tekrar edilecektir. 

Vakit gecikmiştir. Yarın ve öbür gün Millî 
Hâkimiyet Bayramı dolayısiyle resmî tatile te
sadüf etmektedir. Bu sebeple 27 Nisan 1965 Salı 
günü saat 15.00 te toplanmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18.15 

bey, Karaşık, Büyük Kışla, Müftüler, Başhoroz 
köyleri ile Boğazlıyan ve Çayıralan ilçelerine 
giden yolun Delice nehrini kestiği yerdeki köp
rü maalesef bugüne kadar yapılmamıştır. 

Başbakan Yardımcısı olduğu zamanda Sa
yın Turhan Feyzioğlu, Gümrük ve Tekel Baka
nı Mehmet Yüceler, çeşitli zamanlardaki ziya
retlerinde ve C. H. P. kongrelerinde bu köprü
yü yaptıracaklarını Felâihiyelilere vaaddetmiş-
lerdir. Yüzlerce Felâhiyelinin bulunduğu C. 
H. P. ilçe başkanının da hazır olduğu bir top-

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE; CEVAPLARI 
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lantıda durumun böyle olduğunu Felâhiyeliler 
ifade etmişlerdir. 

Devlet adamlarının sözü, 24 ayar Reşat altı
nı gibi geçer olmalıdır. Bu itibarla evvelce 
Hükümet adına verilmiş olan sözün yerine geti
rilmesi, vatandaşların ıstıraptan kurtarılması 
için sözü geçen köprünün yapılıp yapılmıyaca-
ğmın, yapılacaksa 1965 programına alınıp alın
madığının ve işin ne zaman ikmal edileceğinin 
Sayın Bayındırlık Bakanı tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasına müsaadelerini saygı ile 
arz ederim. 

Kırşehir Milletvekili 
Memduh Erdcmir 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 2 . 4 . 1965 

Hususi Kalem 
Sayı : 144/450 

Konu : Kırşehir Milletvekili Mem
duh Erdemir'in yazılı sorusu. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 18 . 12 . 1964 gün ve 10102-57999-7-612 

sayılı yazınız. I 
Kırşehir Milletvekili Memduh Erdcmir ta

rafından verilen ve bir örneği ilgideki yazını
za ekli yazılı soru önergesinin aşağıda cevap
landın İdiğmı arz ederim. 

Orhan Alp 
Bayındırlık Bakanı 

Kayseri ilinin Felahiye ilçesindeki Sıtmapı-
nar mevkiinde ve Akdere (Delice) deresi üze
ride bulunan geçit- köprüsünün durumu 1964 
yılında mahallen incelenmiş ve bu yerde yeni 
bir köprü inşa edilmesi lüzumlu görüldüğünden 
gerekli proje hazırlık ve çalışmalarının yapıl
ması 1965 yılı köprü etüt programına alınmış
tır. 

,2. — Adana Milletvekili Yusuf Aktimur'un, 
Türkiye Cumhuriyeti hudutları dâhilinde alam 
büyük ve, küçük bütün nehirlerin durumuna dair 
soru önergesi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba- ı 
kant Mehmet Turgut'un yazılı cevabı (7/629) 

22 . 12 . 1964 

21 . 4 . 1965 O : 1 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığınca yazılı olarak cevaplandı
rılmasına delâletlerinizi saygılarımla arz ve ri
ca ederim. 

Adana Milletvekili 
Yusuf Aktimur 

Türkiye Cumhuriyeti Ihududu dâhilinde 
akan (kayda değer) büyük ve küçük bütün ne
hirlerin: 

1. İsimleri ve nereden çıkıp nerede denize 
döküldükleri, 

2. Uzunluğunun kaç kilometre olduğu, 
3. Saniyede ve bir sene içinde kaç metre

küp su akıttığı, 
4. Hangi il ve ilçenin hududu dâhilinden 

geçtiği, 
5. Üzerinde baraj varsa ismi ve aynı ne

hir üzerinde daha başka kaç tane baraj yapıla-
bilineceğine yapıldığı takdirde iktisadi olup ol-
mıyacağı, 

6 Üzerinde baraj yoksa, yapılması muta
savver olup olmadığı. 

Not : Barajlar hakkında ayrıca malûmat ri
ca edeceğimden burada barajların kapasiteleri 
hakkında fuzulî yere izahat verilmemesini yani 
yalnız isim zikretmekle iktifa edilmesini rica 
ederim/ 

T. C. 
Enerji ve Tabiî 20 . 4 . 1965 

Kaynaklar Bakanlığı 
Müsteşarlık Yazı İşleri 

Sayı : 01-1441-65 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 25 . 12 . 1964 gün ve Kanunlar Müdür

lüğü 7/629-10187-58366 sayılı yazıları. 
Adana Milletvekili Yusuf Aktimur'un 

22 12 . 1964 günlü yazılı soru önergesinde, 
Türkiye Cumhuriyeti hudutları dâhilinde akan 
büyük ve küçük bütün nehirlerin durumu hu
susunda sorulan soruların cevabı ilişikte sunul
muştur. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Mehmet Turgut 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
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Liste : 1 

Türkiye'de başlıca nehir ve çaylar ve kolları ile uzunlukları ve geçtikleri il 

Uzunluğu 
Başlıca nehirler ve çaylar (ölçü noktaları) (Km.) G-eçti 

Afrin Çajyı (Gaziantep - Suriye sının) 
(iSuriye sınırı) 
(Türkiye sınırı - Amik Gölü) 
Akçay (Aygır Dağı - Büyük Menderes Km. 291) 

Aksuçayı (Eğridir Gölü - Akdeniz) 
Aladağ Çayı (Semen Dağı - Sakarya Km. 420) 

Alaşehir Çayı (Çaldağı - Gediz N. Km. 192) 
Ankara Çayı (Blmadağı - Sakarya Km. 356) 
Araç (İlgaz Dağı - Karadağ) 
Araş Nehri (Bingöl D. - Sovyet Rusya sınırı) 

Tekmil Mecra 

Arpaçayı (Çıldır Gölü - Araş Km. 300) 
Asi N. (Türkiye Güney sınırı - Akdeniz) 
(Tekmil Mecra) 
(Amik Gölü - Akdeniz) 
Bakırçay (Şifa Dağı - Ege Denizi) 

Banas Çayı (Murat Dağı - Sağ Menderes Km. 165) 
Batman Çayı (Mirismail ve Akçakaradağı - Dicle Km. 224) 
Botan Çayı (Hakkâri Kuzeyi - Dicle Km. 338) 

Büyük Menderes N. (Sağ - Sol Menderes'ten) 

Sağ Menderes (Söğütlü Dağı - Büyük Menderes N.) 

60 
70 
34 

140 

132 
110 

98 
140 
98 

435 

920 

136 
100 
380 

40 
120 

120 
134 
226 

496 

215 

Gaziantep - Kilis 
Kersentaş - Afrine (S 
Reyhanlı - Amik Gölü 
Muğla - Denizli - Tav 
Kale - Kemer Barajı 
İsparta - Antalya 
Bolu - Seben - Kıbrıs 
Barajına giriş 
Denizli - Buldan - Ma 
Ankara - Etimesut - L 
Kastamonu - Araç -
Erzurum - Hasankale 
Sarıkamış 
Kağızman - Tuzluca -
Susuz Çıldır - Arpaça 
Çıldır - Arpaçay 
Suriye sınırı (Humus 
Cısrussur) Antakya 
Samandağı 
Balıkesir - Savaştepe 
Kınık - Bergama 
Uşak - Banaz - Sivasl 
Diyarbakır - Sason -
Van - Çatak - Siirt -
Kurtaban - Bitlis - B 
Denizli - Sarayköy - A 
tanhisar - Aydın - Ge 
Afyon - Sandıklı - De 



Başlıca nehirler ve çaylar (ölçü noktaları) 

Ceyhan (Nurhak Dağı - Akdeniz) 

Çaltı Suyu (Yılanlı Dağı - Fırat Km. 375) 
Çekerek Çayı (Tokat Dağları - Yeşilırmak N.) 

Çine Çayı (Karagedik Dağı - Büyük Menderes Km. 359) 
Çoruh N. (Mescit Dağı - Karadeniz) 
(Mescit Dağı - Sovyet Rusya sının) 

Çorum Suyu (Köse ve orlu dağları - Çekerek Çayı Km. 260) 
Çubuk Çayı (Aydos Dağı - Ankara Çayı) • 

I Dalaman N. (Menteşe Dağı - Ege Denizi) 

b9 Devrez Çayı (Aydos ve Yıldırım dağları - Kızılırmak Km. 946) 

î 
Diele N. (Gülcük Gölü - Irak sınırı) 
(Tekmil Mecra) 

Delice Irmağı (Akdağ Madeni Dağı - Kzılırmak Km. 805) 

Ergene (Saray - Meriç Km. 18) 

Filyos Çayı (Abant Dağı - Karadeniz) 

Uzunluğu 
(Km.) Geçti 

474 Maraş - Elbistan - Gök 
Türkoğlu - Andıran -
han - Osmaniye 

M8 Sivas - Kangal - Divr 
276 Yozgat - Akdağmaden 

Göymücek 
95 Muğla - Yatağan - Ay 

368 Gümüşane - Bayburt 
346 îspir - Artvin - Yusu 

man - Oltu - Olur -
sınırı) 

120 Çorum - Alaca 
70 Ankara - Çubuk - An 

156 Burdur - Gölhisar -
Çameli - Köyceğiz 

170 Çankırı - Şabanözü -
Tosya 

452 Mardin - Cizre - Mid 
1 900 Siirt - Pervari - Hakk 

Diyarbakır - Baykum 
Bismil - Çınar - Dicle 
ZaJho - Zebar) 

308 Kırşehir - Kaman - Y 
Kozaklı - Şefaatli - Ç 

200 Tekirdağ - Saray - Çe 
lareli - Lüleburgaz -
oğlu - Edirne - Havsa 

185v Bolu - Gerede - Çankır 
Karabük - Çaycuma 

/ 



Başlıca nehirler ve çaylar (Ölçü noktaları) 

Fırat (Dumlu Dağı - Suriye Sınırı) 
(Murat Memlbaı - Suriye Sınırı) 
(Tekmil Mecra) 

Garzan Çayı (Samsun Dağı - Dicle Km. 312) 
Gediz (Murat Dağı - Ege) 

CO Gerede Çayı (Köroğlu Dağı - Filyos Km. 156) 

Gördes Çayı (Demirci Dağı - Gediz N. Kin. 252) 
Gökırmak (Eğriceova Dağı - Kzılırmak Kon. 1 026) 
Göksu N. (Yirce Dağı - Sakarya Km. 640) 
Göksu Çayı (Kerlevi Köyü - Göksu N. Km. 140) 
Göksu (Gölgeli Dağı - Seyhan) 
Göksün (Binboğa Dağı - Ceyhan Km. 82) 
Göksu Çayı(Engizek Dağı - Fırat KUL 837) 
Gönen Çayı (Çürgen Dağı - Marmara D.) 
Hamam Çayı (Kumalar Dağı - Sağ Menderes Km. 90) 
Harşit Çayı (Balayantaş - Karadeniz) 
Hunis Çayı (Bingöl Dağı - Murat N. Km. 212) 
Kâhti Çayı (Beydağı - Fırat N. Km. 771) 
Karasu (îran hududu - Van Gölü) 
Kelkit Çayı (Sipükördağı - Yeşilırmak Km. 320) 

Uzunluğu 
(Kk) Creçt 

953 Erzurum - Aşkale -
1 107 Çayırlı - Tunceli - O 
2 800 Bingöl - Karakocan -

to - Ağrı - Taşlıçay -
yadin - Elâzığ - Pal 
Malatya - Ağın - He 
zincan - Kemah - il 
Adıyaman - Gerger -
Siverek - Samsat - G 
Suriye sınırı (Cerabl 
mal) 

104 Bitlis - Mutki - Siirt 
350 Manisa - Sarıgöl - Al 

Gördes - Saruhanlı -
Uşak - Kütahya - Ged 

190 Bolu - Gerede - Çankı 
Karabük 

140 Manisa - Demirci - G 
190 Kastamonu - Taşköpr 
110 Bursa - İnegöl - Yen 
160 Konya - Hadım - Er 
180 Adana - Feke - Saim 
130 Maraş 
150 Adıyaman - Besni 
115 Çanakkale - Yenice 
105 Denizli - Güney 
134 Gümüşane - Torul -
122 Erzurum - Hmıs - M 
101 Adıyaman - Kâhta -
120 Van 
356 Tokat - Reşadiye - N 



Başlıca nehirler ve çaylar (Ölçü noktaları) 

Kızılırmak (Kızıl ve Köse Dağlan - Karadeniz) 

Kocabaş Çayı (Kirazlı Dağ - Marmara D.) 
Koca Çay (Koçaş Dağı - Akdeniz) 

Koca Çay (Madra Dağı - Simav Çayı Km. 240) 

Kocaırmak (Bartın) (Göktepe - Karadeniz) 
Köprüırmağı (Sarıidris Dağı - Akdeniz) 
Kara Menderes Çayı (Gürgün Dağı - Kazdağı - Ege Denizi) 
(Biga Yarımadası) 
Küçük Menderes N. (Boz Dağı - Ege Denizi 
Manavgat N. (Akdağ - Akdeniz) 
Melen Çayı (Sivrice Dağı - Karadeniz) 
Melet Çayı (Karagöl - Karadeniz) 
Meriç N. (Türkiye sınır boyu) 
(Tekmil Mecra) 
Munzur Suyu (Munzur Dağı - Murat Km. 542) 
M. K. Paşa Çayı (Yirce Dağı - Simav Çayı Km. 244) 

Murat X. (Bingöl Dağı - Fırat Km. 460) . • 

Nilüfer Çayı (Uludağ - Simav Çayı Km. 250) 
Oltu Çayı (Kargapazarı Dağı - Çoruh Km. 256) 
Ova Çayı (Yıldırım Dağı • Ankara Çayı Km. 60) 

Uzunluğu 
(Km.) Geçti 

1 151 Sivas - Zara - Hafik 
Gemerek - Kayseri -
Gülşehir - Kırşehir -
Çankırı - Kurşunlu - İ 
Osmancık - Kargı - Si 
zirköprü - Bafra 

90 Balıkesir - ivrindi - H 
120 Muğla - Fethiye - An 

hisar 
170 Kütahva - Tavşanlı -

paşa - Apolyont Köyü 
90 Zonguldak - Bartın 

156 İsparta - Sütçüler - An 
100 Çanakkale - Bavramie 

' 
140 İzmir - Selçuk - Bavı 
78 Antalya - Manavgat -

110 Bolu - Düzce 
122 Ordu - Ulııbey - Gölk 
172 Edirne - Uzunköprü -
490 İpsala - Enez 
143 Tunceli - Pülümür - O 
195 Kütahya - Emet - Si 

Bursa - Mustafa Kem 
614 Ağrı - Taşlıçay - Tuta 

Muş - Malazgirt - Bu 
Kiği - Gene - Elâzığ 
celi - Ovacık - Mazgir 

100 Bursa - Mudanya - K 
128 Erzurum - Naraıan -
UQ Ankara - Çubuk - Ay 



Başlıca nehirler ve çaylar (Ölçü noktaları) 

Piri Suyu (Peri) (Şakşak Dağı - Munzur Suyu Km. 128) 
Porsuk Çayı (Çobankoyun - Sakarya Km. 326) 
Riva Deresi (Şile Güneyi - Karadeniz) 
Sakarya N. (Bayat Yaylası - Karadeniz) 

Seyhan N. (Zamanlı Memıbaı - Akdeniz) 

'Sol Menderes N. (Karahanos Dağı - Büyük Menderes N.) 
Susurluk Çayı (Simav) (Salhane Dağı - Marmara Denizi) 

Tohma Çayı (Kormaç. ve Gölgeli Dağı - Fırat N. Km. 541) 
Tarsus Çayı (Aladağ - Akdeniz) 
Tunca (Bulgar sınırı - Meriç N. Km. 18) 
Yeşilırmak N. (Köse, Tekeli, Aşmalı ve Dumanlı Dağları - Ka
radeniz) 

Zamanıtı Suyu (Yenice) (Uzunyayla - Seyhan) 
Zap Suyu (Miremir Dağı - Irak sınırı Irak) 

Uzunluğu 
(Km.) G-eçt 

235 Bingöl - Karlıova - K 
280 Kütahya - Efskişehir 
90 İstanbul 

790 Afyon - îhsaniye - Es 
Çifteler - Ankara -
han - Sarıcakaya -
Geyre - Sapanca - Sa 

516 Kayseri - Pınarbaşı 
Saimbeyli - Feke - K 

84 Denizli - Sarayköy 
260 Kütahya - Emet - S 

gadiç - Kepsut - Susu 
196 Sivas - Kangal - Gür 
150 Mersin - Tarsus 

56 Edirne 

416 Sivas - Zara - Tokat 
Taşova - Samsun - Ç 

296 Kayseri - Pınarbaşı -
184 Hakkâri - Şemdinli -

Revandız) 
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Liste - II. 

Türkiye Cumhuriyeti hududu dâhilinde akan (kayda değer) büyük ve küçük bütün nehirlerin sa
niyede ve bir sene içinde kaç metre küb su akıttığı 

Drenaj Yıllık ortalama Akımın yıllık 
Havza alanı akım ortalama hacmi 

No. Havza adı kın2 m8/sn. 109 m3 

de) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

Meriç - Ergöne 
Marmara 
Susurluk 
Ege 
Gediz 
Küçük Menderes 
Büyük Menderes 
Batı - Akdeniz 
Antalya 
Burdur gölleri 
Akarçay 
Sakarya 
Batı - Karadeniz 
Yeşilırmak 
Kızılırmak 
Konya kapalı 
Doğu - Akdeniz 
Seyhan 
Asi 
Ceyhan 
Fırat 
Doğu - Karadeniz 
Çoruh 
Araş 
Van 
Dicle 

TOPLAM 

14 560 
24 100 
22 399 
10 003 
18 000 

6 907 
24 976 
20 953 
19 577 
6 374 
7 605 

58 160 
29 598 
36 114 
78 180 
53 850 
22 048 
20 450 

7 796 
21 982 

125 540 
24 077 
19 872 
27 548 
19 405 
57 614 

33.5 
185.6 
132.0 
55.2 
72.0 
33.2 

100.0 
217.9 
454.9 

28.7 
28.9 

130.0 
296.0 
145.0 
179.8 
124.0 
286.6 
187.9 
46.8 

230.0 
900.0 
360.0 
155.0 
181.4 
113.0 
618.8 

1.06 
5.85 
4.16 
1.74 
2.2T 
1.04 
3.15 
6.86 

14.33 
0.90 
0.91 
4.10 
9.32 
4.57 
5.66 
3.91 
9.03 
5.92 
1.47 
7.25 

28.35 
11.34 
4.88 
5.71 
3.54 

19.49 

777 688 5 300.0 

Liste III 
Türkiye'de mevcut ve inşa halindeki barajların 

listesi 

166.81 

1. İkinci Osman Barajı (Topuzlu üzerin-

2. Üçüncü Ahmet (Büyük) Barajı (Topuz
lu üzerinde) 

3. Topuzlu Barajı (Esıki Bağlar üzerin
de) 

4. Ayvat Barajı (Ayvat üzerinde) 
5. Valide Barajı (Araıbacı Mandırası üze

rinde) 
6. Üçüncü Mahmut (Kirazlı) (Kirazlı üze

rinde) 

7. Sultan Mahmut (Yeni) Barajı (Aralbacı 
Mandırası üzerinde) 

8. Elmalı I Barajı (Göksu üzerinde) 
9. Çubuk I Barajı (Çubuk üzerinde) 

10. Gölbaşı Barajı (GöKbaşı üzerinde) 
11. Gebere Barajı (Uzandı üzerinde) 
12. Sihke Barajı (Sihke üzerinde) 
1.3. Porsuk Barajı (Porsuk üzerinde) 
14. Elmalı II Barajı (Göksu üzerinde) 
15. Seyhan Barajı ((Seyhan üzerinde) 
1.6. Damsa Barajı (Damsa üzerinde) 
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17. Sarıyar Barajı (Sakarya üzerinde) 
18. Ayrancı Barajı (Kocadere üzerinde) 
19. Kemer Barajı (Akçay üzerinde) 
20. Hirfanlı Barajı (Kızılırmak üzerinde) 
21. Demirköprü Barajı (Gediz üzerinde) 
22. Sille Barajı (Sille üzerinde) 
23. May Barajı (May üzerinde) 
24. Mamasun Barajı (Uluırmak üzerinde) 
25. Apa Barajı (Çarşamba üzerinde) 
26. Almus Barajı (Yeşilırmak üzerinde) 
27. Kesikköprü Barajı (Kızılırmak üzerin

de) 
28. Seyitler Barajı (Seyitler üzerinde) 
29. Selevir Barajı (Akarçay üzerinde) 
30. Altmapa Barajı (Altınapa üzerinde) 
31. Çbuk II Barajı (Çubuk üzerinde) 
32. Kayaş - Bayındır Barajı (Bayındır üze

rinde)' 

33. Sürgü Barajı (Sürgü üzerinde) 
34. Akkaya Barajı (Bor Deresi üzerinde) 
35. Kurtboğazı Barajı (Ovaçayı üzerinde) 
36. Buldan Barajı (Buldan üzerinde) 
37. Hasanlar Barajı (Melen Kolu üzerinde) 
38. Gümüşler Barajı (Gümüşler üzerinde) 
39. Kesiksuyu (Metanetli) Barajı (Kesiksu 

üzerinde) 
40. Kartalkaya Barajı (Aksu üzerinde) 
41. Devegeçidi Barajı (Furtaş kolu üzerin

de) 

de) 
42. Sarmusaklı Barajı (Sarmusaklı ikerin-

43. Akköy Barajı (Asarcık üzerinde) 
44. Tatların Barajı (Bağlarbaşı üzerinde) 
45. Kızılsu Barajı (Kzıisu üzerinde) 
46. Gökçekaya Barajı (Sakarya üzerinde) 
47. Onaç Barajı (Onaç üzerinde) 
48. Keban Barajı (Fırat üzerinde) 

Havza adı 

L 1 S T E : IV 
HavzalardaM etüt durumu ve mutasavver baraj sayılan 

Çalışma durumu 
Baraj adedi İstikşaf Plânlama 

1 —• Meriç - Ergene 
2 —• Marmara 
3 —• Susurluk 
4 — Ege 
5 — Gediz 
•6 — K. Menderes 
7 — B. Menderes 
8 —• Batı - Akdeniz 
9 — Antlaya 

10 — Burdur - Göller 
11 — Akarçay 
12 —• Sakarya 
13 — Batı - Karadeniz 
14 —• Yeşilırmak 
15 —• Kızılırmak 
16 —• Konya - Kaplı 
17 — Doğu - Akdeniz, 
18 —• Seyhan 
19 —. Assi 
20 — Ceyhan 
21 — Fırat 
22 — Doğu - Karadeniz 
23 — Çoruh 
24 —. Araş 
25 — Van 
26 — Dicle 

15 
14 
14 
13 

5 
• — 

22 
18 
5 
3 
2 

38 
— • 

6 
95 

6 
7 
1 
2 

14 
17 

10 
8 

Bitti 
Yapılıyor 
Bitti 
Bitti 
Yapılıyor 
Bitti 
Bitti 
Bitti 
Bitti 
Bitti 
Yapılıyor 
Bitti 
Yapılıyor 
Bitti 
Yapılıyor 
Bitti 
Bitti 
Bitti 
Bitti 
Bitti 
Yapılıyor 

Bitti 

Yapılıyor 

Yapılıyor 
Yapılıyor 

Yapılıyor 
Yapılıyor 
Yapılıyor 
Yapılıyor 

Yapılıyor 

Yapılıyor 

Yapılıyor 
Yapılıyor 

Yapılıyor 
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S. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 

Güler'in, Afyon'un, Dinar ilçesindeki ortaokul 
binasının ihtiyaca kâfi gelip gelmediğine dair 
soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı Cihat Bil-
gehan'ın yazılı cevabı (7/668) 

17 . 2 . 1965 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların Millî Eğitim Bakam 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
Afyon KaralMsar Milletvekili 

Şevki Güler 

1. Afyon'un Dinar ilçesinde halen kaç or
taokul talebesi mevcuttur? 

2. Ortaokul binası halen okula devam eden 
ve her yıl artan öğrencilere kâfi gelmekte mi
dir'/ 

0. Dinar Ortaokul binası gayrikâfi gelmek
te ise, bu ilçede yeni bir ortaokul binası inşaatı 
düşünülmekte midir? Ve düşünülüyorsa 1965 
ve 1966 plânına alınacak mıdır? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 3 . 4 . 1965 

Talim ve Terbiye Dairesi 
Sayı : 783 

Konu : Afyon Karahisar Milletvekili 
Şevki Güler'in yazılı soru önergesi. 

ilgi : 17 . 2 . 1965 tarihli ve Genel Sekreter
lik Kanun Müdürlüğü ifadeli 10630/60660-7/668 
sayılı yazı : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Afyon Karahisar Milletvekili Şevki Güler 

tarafından verilen, Afyon - Dinar Ortaokul bi
nasına dair yazılı soru önergesi cevabı ekli ola
rak sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Cihat Bilgehan 

Millî Eğitim Bakam 

1. Afyon - Dinar ilçesi ortaokulunda ha
len 409 erkek ve 81 kız olmak üzere 490 öğren
ci okumaktadır. 

2. Dinar ortaokulu binasında 6 dershane 
mevcudolup halen bunlardan 5 tanesi sınıf ola
rak kullanılmaktadır. Ayrıca bir de lâboratu-
var mevcuttur. Okulda, 10 şube halinde çift 
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öğretim yapılmaktadır. Okul binası bugünkü 
durumu ile ancak çift öğretim yapmak suretiy
le ihtiyacı karşılamaktadır. 

3. Dinar Ortaokuluna yeni bir okul bina
sının yapılması bütçe imkânları ölçüsünde an
cak, 1966 veya 1967 yılı programlarına alına
bilecektir. 

4. — îzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, Ege 
tütün piyasasının açılış günü, Dikili ilçesinde, 
Tekel binasının önünde toplanan tütün ekicileri
ne polisler tarafından copla hücum edilmiş olup 
olmadığına dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı 
İsmail Hakkı Akdoğanhn yazılı cevabı (7/683) 

6 . 3 . 1965 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tara
fından yazılıl olarak cevaplandırılmasına mü
saadelerinizi rica ederim. 

tzmir Milletvekili 
Şükrü Akkan 

1. Ege tütün piyasasının açılış günü olan 
25 . 2 . 1965 günü Dikili ilçesinde Tekel İdare
sinde tütünlerinin fiyatlarını öğrenmek için 
Tekel binasının önünde toplanan tütün ekicile
rine polisler tarafından zaman zaman copla hü
cum edilmiş midir ? 

2. Dikili halkı üzerinde çok kötü tesir bı
rakan bu olayın tahkikine vekâletçe lüzum gö
rülmekte midir? 

Bu haksız fiilin failleri hakkında ne gibi 
muamele j^apılacaktır? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 2 . 4 . 1965 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Şube : 3. B. 3 Dos. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 15 . 3 . 1965 gün ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 7-683/10759-61785 sayılı 
yazılarına. 

Ege tütün piyasasmm açılış günü, Dikili il
çesinde tütün fiyatlarını öğrenmek üzere top
lanan ekiciler, polisler tarafından copla hücum 
edilip edilmediğinin bildirilmesi 'hakkında tz
mir Milletvekili Şükrü Akkan tarafından veri
len yazılı soru önergesinin cevabıdır. 
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Ege tütün piyasasının açılışı münasebetiyle 

26 . 2 . 1965 günü Dikili ilçesinde Tekel binası 
önünde toplanan satıcıların fazla izdihamı do-
layısiyle vukubulacak hâdiseleri önlemek üzere 
Tekel binası önünde vazifelendirilen zabıta kuv
vetlerinin almış olduğu önleyici tedbirlerden 
gayrimemnun kalan birkaç kişinin, aynı ilçede 
görevli Polis Memuru ismail Uçak tarafından 

21 . 4 . 1965 O : 1 
copla döğüldüklerini iddia etmeleri üzerine bu 
hususta gerekli tahkikata başlanmış olduğu İz
mir Valiliğinden bildirilmiştir. 

Tahkikat sonunda gerekli kanuni işlemin 
yapılacağını arz ederim. 

ismail Hakkı Akdoğan 
içişleri Bakanı 

. . .>. . . > © < 



Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

DOKSANİKlNCÎ BİRLEŞİM 

21 . 4 . 1965 Çarşamba 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Giresun Milletvekili 1. E tem Kılıç-

oğlu'nun, İstanbul Emniyet Teşkilâtında ka
çakçılık, hırsızlık, uyuşturucu madde, beyaz 
kadın ticareti ve bunlarla ilgili konularda in
celeme yapmak üzere, Anayasanın 88 nci mad
desi gereğince kurulması kabul edilen Meclis 
Araştırma Komisyonuna üye seçimi (10/19) 

2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Devlet Radyosunun TRT Kanunu hükümlerini 
ihlâl edici tarafsız radyo olmaktan çıkıjcı 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) 

3. — Komisyonlardaki açıklara üye seçimi. 
4. — Adalet Bakanı İrfan Baran'ın, seçim

lerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin değiş
tirilmesi ve bu kanunlara bâzı hükümler ek
lenmesi hakkındaki kanun tasaısının havale 
edilmiş olduğu Adalet ve Anayasa komisyonla
rından seçilecek beşer üyeden kurulu Geçici bir 
Komisyonda görüşülmesine dair önergesi 
(1/841, 4/418) 

5. — Ankara Milletvekili Burhan Apay
dın'un, Kozlu olayları, TRT mevzuu, İstanbul 
Emniyet Teşkilâtında araştırma yapılmasının 
kabulü ve bakanlara hariçten yapılan müdaha
le konularında Hükümet hakkında, Anayasa
nın 89 ncu maddesi uyarınca, gensoru açılma
sına dair önergesi (11/5) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 
I I 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
1. — Siyasi partiler kanunu tasarısı ile Ada

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

2. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı ve iki arkadaşının, Cumhuriyet 
Senatosu Teşkilât kanunu teklifi ile Millet Mec
lisi İdare Âmirlerinin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Memurları Teşkilâtı hakkındaki 5509 
sayılı Kanunu değiştiren 231 sayıh Kanunun 
1 nci maddesinin değiştirilmesine ve ibu kanuna 
bâzı hükümler eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Anayasa Komisyonu mütalâası ile Plân Ko
misyonu ve Maliye Komisyonu raporları (2/13, 
2/85) (S. Sayısı : 655 e 1 nci ek) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

•B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




