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since kabri olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve 
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(Millet Meclisi 1/352; Cumhuriyet Sena
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5. — DÜZELTÎS 1480 

İstiklâl Madalyası verilmiş bulunanlardan 
muhtaç durumda olanlara vatani hizmet terti
binden aylık bağlanması; 

1907 yılı Bütçe Kanununa bağiı cetvellerde 
değişiklik yapılması; 

Devlet Su .Meri Genel Müdürlüğü 15767 yılı 
Bütçesine ek ödenek verilmesi; 

Karayolları Genel. Müdürlüğü 1967 yılı 
Bütçesine ek ödenek verilmesi; 

TcCceî Genel Müdürlüğü 1987 yılı Bütçesine 
ek ödenek verilmesi hakkındaki kanun tasarı
ları görüşüldü ve Cumhuriyet Senatosunca ka
nunlaşmaları kabul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Vehbi 
Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 22 . 5 . 1965 tarihli Haf
talık Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonu raporunun gö
rüşülmesi, konu ile ilgili Bakan bu Birleşimde 
hasır bulunmadığından, gsleeek Birleşime bıra
kıldı. 

Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata'nın 443, 
istanbul Üyesi Erdoğan Adalı'mn 449, 

1. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Tabiî Üye Kâmil Karavelioğlu'nun 479 , 
istanbul Üyesi Rifat Öztihfkçine'nin 482, 
Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca'nın 453, 454 

sayılı sorularının cevaplandırılması, ilgili 
Bakan ve soru sahiplerinin ve 

istanbul Üyesi Ekrem Özden'in 463, 465, 
Tabu Üye Mehmet Özgüneş'in 486, 487, 
Yozgat Üyesi Sadık Artukmaç'ın 488 sa

yılı sorularının cevaplandırılması, ilgili bakan
ların bu Birleşimde hasar bulunmamaları se
bebiyle, gelecek Birleşime bırakıldı. 

Rulet, tüt, langırt ve benzeri oyun alet ve 
makinaları hakkındaki kanun teklifi üzerinde 
görüşüldü, teklifin 1 nci ve 2 nci maddeleri Ko
misyonca geri alındığından, diğer maddelerinin 
müzakeresi gelecek Birleşime bırakıldı. 

22 Şubat 1968 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,23 te son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Sırrı Âtalmı 

Kâtip 
Kastamonu 

Mehmet Çamlıca 
Kâtip 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Âdü Ünlü 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporıar 
1. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 

ve teadülüne da*r olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin 621 saydı Kanunla 

değiştirilen Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı 
kadrolar eklenmesi hakkında kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Ta-
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nıtma ve Bütçe ve Plân komisyonları raporla
rı (Millet Meclisi 1/352; Cumhuriyet Sena
tosu 1/879) (S. Sayısı : 1100) 

2. — Gece öğretimi yapan İstanbul Üniver
sitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri ile 
öğretim yardımcılarına ve diğer personeline ek 
ücret verilmesine dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları. (Millet Meclisi 1/370; Cum

huriyet senatosu 1/856) (S. Sayısı : 1101) 
3. — Devlet memurları -aylıklarının tevhit 

ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin 
İçişleri Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri ve Bütçe ve Plân komisyonları rapor
ları. (Millet Meclisi 1/269; Cumhuriyet Sena
tosu 1/868) (S. Sayısı : 1102) 

»9« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 
KÂTİPLER : Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S.Ü.), Nahit Altan (Çanakkale) 

BAŞKAN — 36 ncı Birleşimi açıyorum. Gün
dem dışı Sayın Sarıgöllü söz istemişlerdi... Ken
dileri yoklar, önergeler vardır, okutuyorum... 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — Sa

yın Başkan gündem dışı söz istemiştim. 
BAŞKAN — Sizi aradık yoktunuz, 

gündeme geçtik Sayın Sarıgöllü. 
simdi 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Kırşehir Üyesi Ali Rıza TJlusman'ın 
Adalet Partisine katılması sebebiyle, Anayasa ve 
Adalet Komisyonundan istifa ettiğine dair öner
gesi. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Evvelce bağımsız üyeler kontenjanından 
Anayasa ve Adalet Komisyonuna seçilmiştim. 
A.P. ne intisabettiğimden dolayı üyesi bulundu
ğum Komisyondan istifa ediyorum. 

Saygılarımla arz ederim. 
Kırşehir 

Ali Rıza Ulusman 

BAŞKAN — Bilginize sunulur. 
2. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 

Cemal Madanoğlu'na izin verilmesi hakkında 

Cumhuriyet 
(3/664) 

BAŞKAN 

Senatosu Başkanlığı tezkeresi 

— Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 

Cumhurbaşkanlığı kontenjan üyesi Cemal 
Madanoğlu'nun hastalığına, binaen 12.2.1968 ta
rihinden itibaren 21 gün müddetle izinli sayılma
sı Başkanlık Divanının 19.2.1968 tarihli toplan
tısında kararlaştırılmıştır. Keyfiyet Yüce ten
siplerine arz olunur. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Sayın Madanoğlu'na tezkerede 
gösterilen süreler içerisinde izin verilmesi husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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4. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Rulet, tüt, langırt ve benzeri oyun alet 
ve makinaları hakkındaki kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu İçişleri, Dışişleri, Turizm ve Tanıt
ma, Anayasa ve Adalet ve Millî Eğitim komisyon
ları raporları. (Millet Meclisi 2/301; Cumhuriyet 
Senatosu 2/234) (S. Sayısı : 1093) (1) 

BAŞKAN — Komisyon? 
MÎLLÎ EĞÎTÎM KOMİSYONU ADINA 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabu Üye) — Sayın Baş
kanım mühlet istiyoruz. 

BARKAN — Gelecek haftaya kadar mühlet 
verilmiştir. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabir tluesi Vehbi 
Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Komisyo
lık Karar Cetvelindeki 2538 samlı Kararın Ge
nel Kurulda n ör ü silime sine dair öner a e si ve Di
lekçe Karma, Komisyonu ra/ooru (Cumhuriyet Se
natosu 4/74) (S. Sayısı : 784 e ek (2) 

BAŞKAN — Millet Meclisi Di1 ekçe Karma 
Komisvonu Sözcüsü Kütahva Milletvekili Savın 
Mehmet Ersoy burada. Hükümet adına? îki bir
leşimden beri Hükümet adına bulunmasını ar
zu ettioimiz ve srelmesi H n tebligatta bulundu
ğumuz yetkili. Hükümet ilgilisi yine bulunma
maktadır. Bu sebeple görüşmelere devam edece
ğiz. Raporu okutuyorum : 

2 Numaralı Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

6 . 2 . 1968 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığından Ko
misyonumuza takabbül için iade edilmiş bulu
nan Yiğit Köker hakkındaki 12 . 5 . 1966 ta
rihli ve 71 sayılı rapor komisyonumuz Genel 
Kurulunca 24 . 1 . 1968 tarihinde yeniden ince
lenmiş ve aşağıdaki karar ittihaz edilmiştir. 

Ankara'da Turgutreis caddesi numara 43/2 
de ikâmet eden Türkiye Kömür işletmeleri Ku
rumu Ticaret ve Materyal eski Raportörü Yi-

(1) 1093 S. Sayılı basmayazı 20.2.1968 tarih
li 35 nci Birleşim tutanağına bağlıdır. 

(2) 784 ve 784 e ek S. Sayılı basmayazılar 
tutanağın sonundadır. 

Tit Köker tarafından verilen 23 . 10 . 1963 ta-
ihli ve 9922 sayılı dilekçesinde: 

27 Mayıs 1960 günü Silâhlı Kuvvetlerce 
Balmumcu ve Yasıada garnizonlarına bil*sebep 
sevk edildiğini ve 13 Ekim 1960 tarihinde de 
serbest bırakıldığını, Yüksek Soruşturma Ku
rulunca da hakkında her hangi bir tahkikat ve 
takibat yapılmadığını ve kurulunca de tevkif 
edilmediğini bildirildiği halde Türkiye Kömür 
işletmeleri Kurumu Umum Müdürlüğünce Me
murin Talimatnamesinin 76 ncı maddesinin (B) 
fıkrası gereğince müstafi sayıldığını ve hizme
tine ihtiyaç olmadığı bildirilmesi üzerine ku
rum aleyhine açtığı dâva neticesinde bidayeten 
verilen müstafi addetme muamelesinin iptaline 
karar verilmiş ise de Temyiz Dairesince 6 ve 
25 sayılı kanunlara göre nezaret altına alınma
ğını tevkif sayılarak kararı esastan bozmuş 
ve bu bozma kararma da mahkemece aynan 
uyulduğundan mâruz kaldığı haksızlığın orta
dan kaldırılması için hukuk yollarının da ka
panmış bulunması sebebiyle durumun Yüksek 
Meclis, Dilekçe Karma Komisyonunca tetkik 
edilerek hakkında alınmış bulunan müstafi ad
detme kararının kaldırılmasına ve açıkta geç
miş maaşlarının ödenmesine ve görevine iade
si hususunda karar ittihazını talebetmekte-
iir . 

Bu hususta dilekçi hakkında komisyonu
nuz Genel Kurulunca ittihaz edilmiş bulunan 
S . 4 . 1965 tarihli ve 2538 numaralı Karara 
karşı Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Vehbi 
3rsü ve 3 arkadaşı tarafından süresi içinde vâki 
itiraz üzerine Selef Komisyonca durum yeniden 
incelenmiş ve 12 . 5 . 1966 tarihli, 71 sayılı ra
porla ittihaz edilmiş bulunan 2538 numaralı 
kararın kaldırılmasına karar verildiği anlaşıl
mıştır. 

Dilekçi Yiğit Köker'in 27 Mayıs 1960 günü 
ikâmet etmekte bulunduğu evde vazifeliler tara
fından aranılan ve dayısının bulunmadığı ifa
desi üzerinde kendisinin Balmumcu Çiftliğinde 
ve bilâhara Yassıada'daki tevkifhaneye götü
rüldüğü ve Balmumcu Çiftliği ile Yassıada'daki 
mevkufiyeti esnasında bir şey sorulmamış ve 
suçu hakkında da bir tebligat yapılmamıştır. 
Böylece Yiğit Köker fiilî mânada mevkufiyeti 
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karşısından hukukî mânada mevkufiyetini teyi-
dedecek hiçbir sebebe dayandırılmamıştır, 

Yiğit Köker'in Yassıada'daki mevkufiyet 
müddeti 14 Ekim 1960 tarihine kadar devam et
miştir. Bu tarihte Yüksek Soruşturma Kurulu 
tarafından bir suçu olmadığı açıklanarak ser
best bırakılmıştır. Bu müddet içinde Yiğit Kö-
ker dairesinden izin alamadığından kendisini 
16 sayıl?. Memur ve Müstahdemler Talimatna
mesinin 78 ncı maddesinin (B) fıkrasına göre 
işten çıkarmıştır. Mumaileyh dairesi aleyhine 
ikâme ettiği dâvada elinde olmıyan sebepler
den dolayı tutuklu kaldığı mahkemece de ka
bul edilerek vazifesinden çıkarılma muamelesi
nin iptaline karar verilmiş ise de Yargıtay 
4 ncü Hukuk Dairesince 25 sayılı Kanunun ek 
geçici maddesi hükmüne göre kararı esastan 
bozmuş ve ait bulunduğu mahkeme de Yargı
tay bozma kararma uyarak dâvayı reddetmiş 
ve karar kesinleşmiştir. Bu durum muvacehe
sinde 140 sayılı Kanunun Dilekçe Karma Ko
misyonuna verdiği salâhiyet sınırları içinde me
selenin mütalâası gerektiği takdirde işbu hâ
dise Dilekçe Karma Komisyonunun yetkisi 
içinde görülecek işlere bir misal teşkil eder 
zira: 

Mahkemeler, normal hukuk düzeni içinde 
cereyan eden ihtilâfları halleden kaza organ
larıdır. Nitekim, gerek Asliye Hukuk Mahkeme
si ve gerek Yargıtay Dairesi, hukukun objek
tif kaidelerine uymak mecburiyetinde kalmış
lardır. Mahkemeler, Yiğit Köker'in tutuk 
kaldığım kabul ve tcyidotmişlerdir. 25 sayılı 
Kanunun geçici maddesine göre Millî Birlik Ko
mitesi tarafından göz altına alınanların tutuk 
farz edileceklerini esas kabul etmişlerdir. Mah-

- kemeler ister istemez kanunların objektif ölçü
lere göre işletildiğini kabule mecburdurlar. Ni
tekim 25 sayılı Kanunun geçici ikinci maddesin
den bahsile hüküm tesis ederlerken Millî Birlik 
Komitesi tarafından göz altına alman kimselere 
ait bu hükmü Yiğit Köker'e de teşmil etmek is
temişlerdir. Halbuki hâdise tamamiyle ihtilâl 
şartları altında ve hattâ ihtilâl liderleri olan Mil
lî Birlik Komitesinin haberi, malûmatı ve emir
leri dışında cereyan etmiş tipik mânada hukuk 
dışı bir tasarruftur. Burada hukuk dışı ol?un 
yönetmeliğin 76 ncı maddesinin memur hakkın
da tatbikinden ziyade, memurun tevkif ediliş şek
li ve tutuk kalış şeklidir. Memurun ihtilâl hukuku 

içerisinde dahi tutukluluk durumunun hukuı^ 
izahı ve hukukî mesnedi yoktur. Binaenaleyh, 
mesele hukuk dışı tasarrufun tipik bir örneğini 
teşkil ettiği için: Kaza organlarının yetkisi dı
şında kalan ve kaza icra organlarını sureti ka-
tiyede bağlamıyan ve onların kendiliğinden tas
rih yapma imkânını kaldıran yani her iki orga
nın yetkileri dışında kalan bir karakter arz et
mektedir. Bu sebeple 140 sayılı Kanunun hü
kümlerine göre konunun tetkiki ancak ve an
cak Dilekçe Karma Komisyonunun yetkisi içeri
sinde mütalâa edilebilir. 

l î - 25 sayılı Kanunun geçici maddesinin 
hükmü gereğince, «haklarında göz önünde bu
lundurma kararı Millî Birlik Komitesi tarafın
dan verilen kimseler tutuklu sayılırlar.» denil
mektedir. Yiğit Köker hakkında Millî Birlik 
Komitesi tarafından böyle bir karar verilme
miştir. Dosya içerisinde mevcut Yüksek Soruş
turma Kurulu Bışkan^ğmm 2 . 11 . 1960 tarih 
ve 1860 sayılı Kararı aynen şöyledir; «hakkınız
da her hangi bir tahkikat yapılmamış olduğunu 
ve kurulumuzca da tevkif edilmemiş bulunduğu
nuzu bildiririm.» denilmektedir. Şu halde evin
den tevkif edilip Balmumcu'ya götürülen Yiğit 
Köker, onu evinden alıp Balmumcu'ya götüren 
zabıta yetkililerinin keyfî hareketlerinin icabı 
olarak tevkif edilmiş bulunmaktadır. Binaena
leyh Millî Birlik Komitesinin emrine müstenit 
ortada bir işlem yoktur. Dayısını aramak ama-
ciyle gelen zabıta ekibi aradıkları şahsın yeğe
ni olan Yiğit Köker'i kendi takdir ölçülerine gö
re belki de kısa bir soruşturmaya tabi tutmak 
için alıp götürmüşlerdir. Ve hiçbir evraka isti
naden götürülmediği için gittiği yerde, yani Bal-
mumcu'da sorgusuz, sualsiz ve evraksız olarak 
fiilî bir tutukluluk içerisinde bırakılmış olduğu 
ve bu gibi hâdiselerin de vukubulduğu ve bilâ-
hara da tahliyeleri cihetine gidildiği Komisyo
numuz kararında da belirtilmiştir. 

Yukarda açıklanan duruma göre sebepsiz ve 
kanunsuz olarak nezaret altına alınan Yiğit Kö
ker izin süresini geçirdiği için çalıştığı dairece 
müstafi addedilmesi keyfiyeti ise hâdisedeki im
kânsızlıklar karşısında hukukî müracaatı yapa
mamasından ileri geldiği ve mumaileyhin zayi 
olan hukukunun telâfisi ise ancak 140 sayılı Ka
nun çerçevesi içinde mütalâa etmek zarureti doğ
muştur. Bu sebeple dilekçi Yiğit Köker hakkm-
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da Selef Karma Komisyonunca ittihaz edilmiş 
bulunan 12 . 5 . 1966 tarihli ve 71 sayılı rapo
run iptaline vs 8 . 4 , 1965 tarihli, 2588 numa
ralı Kararın aynen kabulüne ekseriyetle karar 
verilmiştir. 

Keyfiyet 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi
ne uyularak Cumhuriyet Senatosu Genel Kuru
lunun yüksek tasviplerine sunulmak üzere işbu 
raporumuz tanzim ve takdim kılınmıştır. 
Dilekçe Karma Komisyonu 

Başkanı Başkanvekili 
Bolu Senatörü Sivas Milletvekii 

Muhalifim Muhalifim 
S. Uzunhasanoğlu K. Kangal 

Sözcü Sözcü 
Adana Senatörü Kütahya Milletvekili 

Muhalifim M. Ersoy 
M. Yılmaz Mete 

Kâtip 
Trabzon Milletvekili Adıyaman Milletvekili 

Ö. Usta Çekimserim 
N. Bayıllıoğlu 

Antalya Milletvekili Ağrı Milletvekili 
R. Eker K. Küfrevi 

Bilecik Senatörü istanbul Milletvekili 
T. Oran Çekimserim 

A. Yi 3in 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen var 
mı?.. Sayın Özgür, Sayın Ucuzal, Sayın Betil. 

Buyurun Sayın özgür. 
SELÂHATTİN ÖZGÜR (Tabiî Üye) — Sa

yın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri. Dilekçe Karma Komisyonunun son al
mış olduğu karar üzerine maruzatta bulunaca
ğım. Esas itibariyle bir sayın arkadaşımızın du
rumuyla alâkalı bu konuda her şeyden evvel 
şunu arz etmek isterim ki bu arkadaşımıza mü
teveccih herhangi bir durumumuz yoktur. Ken
disi saygıdeğer ve muhteremdir. Bu mevzuu, 
onun dışında mütalâa ediyoruz. 

Esasa şimdilik girmiyorum. Sadece Anaya
sa bakımından konuyu mütalâa etmek istiyo
rum ve Anayasa bakımından, usul bakımından 
meselenin açıklamasını yapacağım. 

Sayın üyeler, önümüzdeki karar; 1965 sene
sinde alınmış olan karara uymadır. Biliyorsu
nuz M, bir komisyona havale edilen işler ilk de
fa usul bakımından tetkik edilir, Anayasaya 
uygunluk derecesi tahkik edilir ve ondan son

ra esasa geçilir. Benim kanaatime göre Dilek
çe Karma Komisyonu bunun Anayasaya uygun
luk derecesini mütalâa etmemiştir. Şöyle M; 
Anayasamızın 5, 6, 7 ve 8 nci maddeleri kuv
vetler ayrılığı prensiplerini ve yargı, yasama 
faaliyetlerini tâyin etmiştir. Keza Anayasamı
zın 132 nci maddesi şöyle diyor : «Yasama ve 
yürütme organları ile idari mahkeme kararla
rına uymak zorundadırlar. Bu organlar ve ida
re mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiş
tiremez. Ve bunların yerine getirilmesini ge
ciktiremez» 

Şimdi, karşımızda bulunan vaka şudur; Sa-
ym üyeler bir arkadaşımız bir mesele dolayı-
siyle kendi hakkını aramak için mahkemelere 
müracaat etmiştir. Mahkemeler talebini reddet
miştir. Ve bu bir kaziyei muhkeme haline gel
miştir, kesin karar haline gelmiştir. Bunun 
karşısında kendisi, hakkını Dilekçe Karma Ko
misyonunda aramak yoluna gitmiştir. Fakat 
mahkemelerin kesin, kaziyye-i muhkeme haline 
gelen, kararları karşısında söylediğim 132 nci 
ve 4 ve 5 nci maddeler, keza Dilekçe Karma 
Komisyonunun faaliyetiyle alâkalı 140 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi usul bakımından Di
lekçe Karma Komisyonunda bu konuda görüş
me olamıyacağını âmirdir. Çünkü bu konu Yar
gıtay 4 ncü Hukuk Dairesi tarafından kesinleş
miş bir kaziyye-i muhkemedir. Bunu tadile, teb
dile, değişikliğe uğratmaya yasama yetkilileri 
salahiyetli değillerdir. Bakınız ne diyor 4 ncü 
madde : Bir dilekçe; 

a) Adlî, idari ve askerî kaza mercilerinden 
birinin veya Uyuşmazlık Mahkemesine veya 
Anayasa Mahkemesinin kararma konu olan ve
ya, 

b) Yukarda (a) fıkrasında bahis konusu 
kaza merciince incelenmekte olan veya, 

c) Halli yukarıda (a) fıkrasında zikredi
len kaza mercilerinden brrinin kararma bağlı 
olan hususlardan şikâyete dair ise veya, 

d) Kanun teklif veya tasarısına konu ol
mayı gerektiriyorsa. Yani kanun tasarı ve tek
lifine konu olmayı gerektiren bir şey olsa dahi 
dilekçenin görüşülmeyeceğini âmir bir hüküm 
var. Bir de yine 140 sayılı Kanunun gerekçe
sini okuyalım bu da bize bir ışık tutacaktır. 
«Anayasamız kuvvetler ayrılığı prensibine da
yanmaktadır. Anayasanın 5, 6 ve 7 nci madde-
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lerinde yer alan bu prensipler gereğince Ana
yasanın cevaz verdiği haller dışında yasama 
organının müşahhas ferdi ve maddi tasarruf
larda bulunmasına imkân yoktur. Aksi takdir
de yasama organı idari tasarruflar yapmak yo
luyla icra organının yerini almış olur. Onun 
yetki alanına tecavüz etmiş olur. Dilekçe hak
kının mevcut olduğu kuvvetler ayrılığı siste
mine dayanan parlömanter rejimlerde de dilek
çeler hakkında yasama organlarının alacağı ka
rarların icra organını ve idareyi zorlayıcı bir 
kuvveti mevcut değildir. Aksi varidolsa idi, ya
sama organının hükümetin ve idarenin yerini 
alması lazım gelirdi.» deniyor. 

Mesele burada gayet açık olarak gözükmek
tedir. Yani Dilekçe Karma Komisyonunun gün
demine alarak görüşmüş olduğu bu konu Ana
yasa'nm ilgili maddeleri ve 140 sayılı Kanu
nun 5 nci maddesinde sarahaten, gerekçesinde 
sarahaten belirtildiğine göre, görüşülmesi müm
kün değildir. O maddeler içerisine girmemek
tedir. Bunun için bu yolda bir önerge takdim 
ediyorum ve bu raporun reddine dairdir. Lüt
fen oylarınızla iltifat etmenizi rica edeceğim 
saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir)) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Dilekçe Karma Komisyonunun ver
miş olduğu 2538 sayılı karara, muhterem arka
daşlarımızdan bir kısmı itiraz etmiştir. Karar 
böylece huzurunuza gelmiştir. İtiraz iki sebebe 
istinadetmektedir : Birinci; bu karar Dilekçe 
Karma Komisyonunun kuruluş ve vazifesine 
mütedair 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine 
aykırıdır, iddiası. İkincisi ise bu kararın esasını 
teşkil eden raporda raportörün raporuna almış 
olduğu bir kelimeden doğmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, karar, benim şahsî ka
naatime göre, 140 sayılı Kanunun 5 nci mad
desine aykırı değildir her nekadar 5 nci madde
de açıklandığına göre adlî, idari veya askerî 
kaza mercilerinde verilmiş olan bir karara da
yanan herhangi bir husus Dilekçe Karma Ko
misyonunun müzakeresine mevzu teşkil etmez. 
Bu konularda karar veremez, diye kanunun 
katî bir hükmü vardır. Ama bu hâdisede çok 
enteresan bir durum vardır. Sayın arkadaşımız 
Yiğit Köker, 27 Mayıs 1960 günü vazifeli kim

seler tarafından evinden, kendisine yakını bulu
nan akrabası olan bir şahsın sorulması üzerine 
bilmiyorum demiş, bunu mütaakıp kendisi, alıp 
götürülmüştür. O tarihte vazifelidir, arkadaşı
mız Kömür İşletmelerindedir. Bu müessesenin 
memurlarına ait tüzüğün 76 nci maddesinde bir 
hüküm mevcuttur. Diyor ki: «Hakkında tutuk
luluk kararı verilen bir şahıs kanuni izin müd
detini bu tutukluluk içerisinde geçirirse müsta
fi addedilir.» Değerli arkadaşlarım, Yiğit Kö
ker uzun müddet Balmumcu'da ve Yassıada'da 
kalmış ve durumu mü^sessesine bildirmek im
kânını bulamamıştır. Müessese de arkadaşımı
zın o yerde bulunduğunu bilmektedir. Bir irti
bat kurmak imkânı varken kurmamıştır. Arka
daşımız bilâhara verilmiş bir karar üzerine ser
best bırakılmış vazifesine dönmek istediği za
man da; «siz müstafi addedildiniz, size görev 
veremeyiz» denmiştir. Sayın Köker, ben müc
bir bir sebep neticesinde böyle bir kararla kar-
şıkarşıya geldim, hakkımı arıyamadım, bundan 
dolayı verilen karar yerinde değildir, mâruz 
kaldığım haksızlığın tamiri ve maddî yönden 
mâruz kaldığım zararın tazmini temin edilsin, 
diye mahkemeye başvurmuş ve salahiyetli An
kara Asliye Hukuk Mahkemesi talebi yerinde 
görmüş karar vermiş. Yüksek Temyiz Mahke
mesi 25 sayılı Kanunun geçici ikinci maddesi
ne göre verilen kararı yerinde bulmamış, boz
muştur. Mahkeme 25 sayılı Kanunun geçici 
ikinci maddesine istinaden bozma kararına uya
rak dâvayı reddetmiştir. Dosyayı tetkik ettiği
miz sırada gördük ki, 25 sayılı Kanunun geçi
ci ikinci maddesinin hükmü arkadaşımız hak
kında tatbik edilmemesi gereken bir hüküm
dür. Orada diyor ki, «Millî Birlik Komitesince 
göz altına alman şahıs mevkuf sayılır.» Yine 
dosyada gördük ki, o tarihte vazife yapan Yük
sek Soruşturma Kurulunun Başkanının imzası
nı taşıyan bir vesikada hakkınızda kurulumuz
ca verilmiş her hangi bir tevkif kararı mevcut 
değildir. Görülüyor ki, arkadaşımız salahiyetli 
mercilerce verilmiş bir emre istinaden göz hap
sine alınmış değildir. O halde 25 sayılı Kanu
nun geçici ikinci maddesini bu hâdisede tatbik 
etmeye de imkân yoktur. Buna istinaden dos
yayı tetkik eden raportör arkadaşımız bu me
seleyi Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe 
Karma Komisyonunun vazifesini tâyin eden 
140 sayılı Kanunun beşinci maddesi şümulüne 
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girmediğini, asıl bu gibi hâdiselerin komisyon 
tarafından tetkik edilip bir karara bağlanacağı 
kanaati ile gayet güzel ve yerinde, objektif bir 
rapor hazırlamıştır. Muhterem Karma Komis
yon da buna istinaden böyle bir karar vermiş
tir. Benim şahsi fikrim verilen rapor yerinde
dir, itiraz yerinde değildir. Raporun kabul edil
mesini istirham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ersü. 
VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Sayın Betil. 
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Muhterem arka

daşlar, bizim Anayasamızın ikinci maddesine 
göre, «Türkiye Cumhuriyetinin beş belirgin 
vasfı vardır. «Türkiye Cumhuriyeti Millîdir, 
demokratiktir, lâyıktır, sosyal devlettir, hukuk 
devletidir» Biz bu konu üzerinde söz alırken 
Anayasamızın ikinci maddesinde Türkiye Cum
huriyeti için belirtilen vasıflardan Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin hukuk devleti olması 
vasfı üzerinde durduk ve bizim söz almaya bu 
husus sevk etti. 

Yüksek Senatonun bir sayın üyesinin şahsi 
hukukunu ilgilendiren bir konuda söz almanın 
güçlüğüne benden önce konuşan değerli arka
daşım Selâhattin özgür işaret etti. Mülâhazala
rına katılıyorum. Ancak şahıslarımızdan her-
şeyden üstün tutmaklığımız lâzımgelen Devleti
mizin hukuk devleti oıma vasfı ve şartı bizi bu 
konuda konuşmaya sevk etti. 

Sayın arkadaşlarım, raporu okuduğum za
man evvelâ raporda şu hususun münakaşa edil
miş olmasını görmek istedim. Anayasamızın 
ikinci, beşinci, altıncı, yedinci ve 132 nci mad
deleriyle geçici dördüncü maddesine ve 140 sa
yılı Kanunun Karma Dilekçe Komisyonunun 
görevini sınırlıyan beşinci maddesine göre bu 
konu üzerinde müzakerede bulunmaya, karar 
almaya kendisinin yetkili olup olmadığının mü
nakaşa edilmesi iktiza ederdi. Kararda bunu 
görmüyoruz. Kararda, evvelemirde, hiçbir ka
nun, içtüzük ve hiçbir karar Anayasaya aykırı 
olamıyacağma göre, bu yetkinin kaynağı da 
Anayasa olduğuna göre konu ile ilgili madde 
numaralarını saydığım Anayasanın hükümleri
ne ve 140 sayılı Kanunun beşinci maddesine 
göre, Karma Dilekçe Komisyonu durumu ob
jektif olarak münakaşa edecek evvelemirde 
kendisinin bu konuda müzakere yapmaya ve ka-
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rar ittihazına yetkili olup olmadığını araştıra
caktır. Bu araştırmadan sonra şayet kendisini 
yetkili görüyorsa konuya o zaman girecek. Sa
yın Ucuzal arkadaşını bu konu üzerinde hiç 
durmaksızın sanki Karma Dilekçe Komisyonu 
konu üzerinde karar ittihaz etmeye yetkili imiş 
gibi hâdiseyi basite alarak, raporun uygunluğu 
yolunda mütalâa beyan etti. 

Muhterem arkadaşlarım, bizim Anayasamız, 
hepinizin bildiği gibi, kuvvetler ayrılığı prensi
bine dayanmaktadır. Anayasanın 7 nci madde
sinde «Yargı yetkisi Türk Milleti adına bağım
sız mahkemelerce kullanılır.» denilmektedir. 
Muhterem arkadaşımız Yiğit Köker'in, Dilekçe 
Karma Komisyonuna dilekçe ile müracaatına 
konu olan hâdise ne? Evvelâ kesin çizgileriyle 
bunu tesbit edelim. Kendisi 27 Mayıs 1960 tari
hinde ihtilâli mütaakıp Balmumcu'da göz altı
na alınmış, oradan Yassıada'ya nakledilmiş, da
ha önce Türkiye Kömür İşletmesi Kurumu Ti
caret ve Materyal Şubesi şefi imiş. Burada 16 
sayılı memur ve müstahdemler talimatnamesi 
varmış. Bunun 76 nci maddesinin (B) fıkrası 
«tutukluluk, görevden doğmuyorsa, yıllık izni
ne sayılır, yıllık iznini aşarsa, iznini aşırmış 
olanlar hakkındaki işlem yapılır, hükmü uygu
lanmış ve işine son verilmiştir. Bundan sonra 
Muhterem Yiğit Köker arkadaşımız ne yapmış
tır? Ankara Asliye Birinci Hukuk Mahkemesi
ne bu işlemin iptali için dâva açmıştır. Ankara 
Asliye Birinci Hukuk Mahkemesi Muhterem 
Yiğit Köker'in dâvasını haklı bulmuş, hakkın
daki işlemin iptaline karar vermiştir. Dâvâlı 
dâvayı temyiz etmiştir. Bunun üzerine Temyiz 
Mahkemesi Dördüncü Hukuk Dairesi Ankara 
Asliye Birinci Hukuk Mahkemesinin verdiği 
kararı bozmuştur. Bu Dozmaya, bozma kararı
na, Ankara Birinci Asliye Hukuk Mahkemesi 
uymuş ve Muhterem Yiğit Köker'in dâvasının 
reddine karar vermiştir. Derecattan geçmiş, 
muhkem kaziye olmuştur. Muhterem Yiğit Kö
ker'in Karma Dilekçe Komisyonuna müracaatı
na mevzu olan hâdise bu. O halde Karma Di
lekçe Komisyonu neyi konuşmuş? Yargı Orga
nı tarafından yetkili olarak, kanun hükümleri
ne uygun bir şekilde ittihaz edilmiş ve kesin-
leşip, muhkem kaziye naline gelmiş bu karara 
konu olan meseleyi konuşmuş. 

Şimdi 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesini, 
- tümünü okumaya lüzum yok - ilk fıkrasını ve 
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(A) fıkrasını okumak kâfi. 140 sayılı Kanu
nun 5 nci maddesinin ilk fıkrası aynen diyor ki, 
«Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlık Divanı 
Karma Komisyona gelen dilekçeleri icabında il
gili bakanlığın görüşünü almak veya bir tem
silcisini çağırmakla inceliyerek» bir. (A) fıkra
sı «adli, idari veya askerî kaza mercilerinden 
birisinin veya uyuşmazlık mahkemesi veya 
Anayasa Mahkemesi kararına konu olan husus
ları karara bağlıyamaz.» 

Şimdi, hâdise adlî kaza merciinin kararına 
konu olacak hâdise; bidayette muhterem Yiğit 
Köker de bunun adlî kaza merciinin yetkisine 
dâhil bir mesele olduğunu biliyordu ve onun 
içindir ki, Ankara Birinci Asliye Hukuk Mah
kemesinde Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu 
aleyhine dâva açtı. Eğer kendisinin mağdur ol
duğunu iddia ettiği hâdisenin adlî kaza merci
inin görevine dâhil bir konu olmadığı kanaa
tinde olsaydı Ankara Birinci Asliye Hukuk 
Mahkemesine dâva açmıyacaktı. Doğrudan 
doğruya Dilekçe Karma Komisyonuna gelecek
ti. Kendisi de bunu bilmektedir. 

Yetkili kaza mercii, hüküm mahkemesi ola
rak, Ankara Asliye Birinci Hukuk Mahkeme
si. Ne yapmış? Görevime dâhildir bu ihtilâfı 
halletmek "benim vazifeme dâhildir demi?. Ge
rekçesi itibariyle davacının iddiasını ilk hük
münde haklı bulmuş fakat hüküm temyiz edil
miş ve Teniyiz Mahkemesi Dördüncü Hukuk 
Dairesince kararın bozulması üzerine gerekçede, 
takdirinie yanıldığını ifade ederek Temyiz 
Mahkemesinin bozma kararma uymuş, dâvanın 
reddine karar vermiştir. Dâvanın reddine dair 
olarak Ankara Asliye Birinci Hukuk Mahke
mesinden çıkan bu karar derecattan geçerek 
muhkem kaziye haline gelmiştir. 

Muhterem arkadaşla:*, Anayasamızın 5, 6, 
7 nci maddeleri sarahati muvacehesinde ve Ana
yasamızın bu hükümleriyle ve diğer hüküm
lerine uygun olarak hazırlanmış bulunan 140 
sayılı Kanunun beşinci maddesinin (A) fıkrası
nın sarahatma göre, Karma Dilekçe Komisyo
nu bu konuyu müzakere mevzuu yapamaz, ka
rar mevzuu yapamaz. Yaparsa, Anayasaya aşi
kâr olarak aykırıdır. Anayasamızın sadece 5, 6, 
7 nci mddelerine mi aykırıdır muhterem arka
daşlarım? Hayır, 132 nci madesine de aykırı
dır, bu konunun Karma Dilekçe Komisyonun

da konuşulmuş olması. Çünkü yetkili kaza mer
cii görevine dâhil bir hnsus hakkında usul hü
kümlerine uygun olarak hükme varılmış ve bu 
hüküm kesinleşmiştir. Anayasamızın 132 nci 
maddesi ne diyar? Anayasamızın 1S2 nci mad
desi. «yabama ve yürütme crganlariyle, idare, 
mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Bu or
ganlar ve idare mahkeme kararlarını hiçbir 
suretle değiştiremez ve bunları yerine getirilme
sini geciktiremez.» 

Muhterem arkadaşlar, konunun hal noktası 
muhterem Yiğit Köker'in basma gelen ve mağ
dur olduğunu, mağduriyetine sebebiyet verdi
ğini iddia ettiği hâdisede karar almak yetkisi
nin hangi morciye aidolduğıı noktasından iba
rettir. Bunun, bu yetkinin adlî kaza mercileri
ne aidolduğuncla ise hiç kimsenin şüphe ve te
reddüdü yoktur. Nitekim Sarma Dilekçe Komis
yonu Başkanlık Divanı bu hususu hiç incele-
meksizln aklığı karar ile muhterem Yiğit Köker 
arkadaşımızın lehinde karar vermiş, lehinde hük
me varmıştır. 140 sayılı Kanun hükümlerine tev
fikan yapılan itiraz üzerine Karma Dilekçe Ko
misyonu Genel Kuruluna intikal etmiş, Karma 
Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu Muhterem 
Yiğit Köker'in isteğinin ve Komisyonun Baş
kanlık Divanının aldığı kararın yolsuzluğu ka
nısına vararak dileğini reddetmiştir. Karma Di
lekçe Komisyonu Genel Kurulunun bu kararı 
Cumhuriyet Senatosunda görüşülürken dönem 
ieğhtiği için evvelce alman karar ile izhar edi
len görüşe iştirak edilip, edilmediği hususu
nun bildirilmesi idn tekrar Karma Dilekçe Ko
misyonuna gönderilmiş, Karma Dilekçe Komis
yonu kendiliğinden hiçbir gerekçe yaşmaksızın 
sadece bidayeten Karma Dilekçe Komisyonu 
Jaşkanlık Divanı tarafından lehte alınmış 
bulunan kararın gerekçesinde bâzı cümlelerde 
.bağlantılarını da uygun şekilde tertip edilmesi 
lüzumuna ihtiyaç duyulmaksızm muhterem Yi
ğit Köker'in lehinde karara varmıştır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım Yükseli He
yetinin evvel emirde demin arz ettiğim gibi 
Karma Dilekçe Komisyonunun Anayasa Muva
cehesinde, Anayasaya uygun olarak tedvin edi
len 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesi muvace
hesinde alınmış mahkeme kararının, mahkeme 
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kararma konu olan hâdisenin, Karma Dilekçe ] 
Komisyonunda görüşülmesi ve karar konusu 
olup olmıyacağmı halletmek durumundasınız. 

Karma Dilekçe Komisyonunun bu hâdiseyi, 
müzakereye ve karara konu yapamıyacağı hak- i 
kındaki düşüncelerimi gerekçeleriyle ve mev- ı 
zuatımızda mesnedolan hükümleri huzurunuz- ! 
da tekrarlıyarak izah ettim. Vaktinizi almamak J 
için o hususa tekrar avdet etmiyeceğim. | 

Hiç yeri yokken muhterem Ömer Ucuzal i 
arkadaşımız, Karma Dilekçe Komisyonu bu j 
konuyu ele alabilir, dedikten sonra Karma Di-
lekçe Komisyonu tarafından alınmış bulunan j 
kararın isabetli olduğu kanaatinde bulunduğu- j 
nu ifade etmiştir. Bir an için muhal bir farz | 
olarak asla o kanaatte değilim. Karma Dilekçe 1 
Komisyonunun tamamen yetkisiz olduğu kana- i 
atindeyim. Farzı muhal olarak Karma Dilek- j 
çe Komisyonunun bir an için yetkili olduğunu j 
düşündüğümüz takdirde Karma Dilekçe Komis- j 
yonunun kararının gerekçesinin isabetli olup 
olmadığı hususunda mülahazamı da birkaç cüm- j 
le ile arz etmek isterim. | 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasamız bir ve- > 
ya birkaç maddesi ile değil, bütünü ile yürür
lüktedir. Bir vesile ile üyesi bulunduğum 
Anayasa Komisyonunda da samimî kanaatimin 
ifadesi olarak arz ettiğim veçhile, bu Anayasa 
içinde içimizde filân veya falanın düşünce ve
ya görüşüne uygun düşmiyen müesseseler ola
bilir, hükümler olabilir. Ama, Anayasa kül
liyle, tarrıamiyle yürürlükte bulundukça ister 
içindeki müesseseler kısmen veya tamamen, 
ister taşıdığı hükümler kısmen veya tamamen 
görüşümüze, düşüncemize uygun olsun veya 
uygun olmasın bu müesseselerin hepsi, bu hü
kümlerin hepsi, hepimiz için muta olan hüküm
lerdir. Hepsini samimiyetle benimsemeye mec
buruz. i 

Anayasamızın bir de geçici 4 ncü maddesi ! 
var. Bu izahtan sonra onu da hatırlatmak is
tiyorum. Geçici 4 ncü maddenin 2 nci fıkrası 
şöyle diyor : 27 Mayıs 1960 tarihinden itibaren 
Kurucu Meclisin toplandığı 6 Ocak 1961 tari
hine kadar yasama yetkisini, yürütme görevi
ni Türk Milleti adına kullanmış bulunan Millî 
Birlik Komitesinin ve Devrim hükümetlerinin 
karar ve tasarruflarında ve bunların idarece 
veya yetkili kılman organ ve mercilerce uygu

lanmasından dolayı karar alanlar, tasarrufta 
bulunanlar ve uygulıyanlar hakkında cezai ve
ya malî veya hukukî sorumluluk iddiası ileri 
sürülemez ve bu maksatla her hangi bir yargı 
merciine başvurulamaz. 

Muhterem Yiğit Köker arkadaşım, Türki
ye Kömür işletmeleri Kurumu tarafından ken
disi hakkında girişilen tasarrufun iptali için 
Ankara Asliye Birinci Hukuk Mahkemesine 
müracaat ederken, Anyasamızm geçici 4 ncü 
maddesinin 2 nci fıkrasını da biliyor idi. Eğer 
bilmese idi kendisinin tutuklanması tasarrufu
nu yapan heyet adına ve kendisini bu tasarruf 
sebebiyle tutuklıyanlar aleyhinde de yetkili 
mercilere başvurur idi. Bunu biliyor idi. 

Muhterem arkadaşlar, ihtilâli doğuracak 
şartların memleketimizde olmamasını hiç şüphe 
yok hepimiz can ve gönülden arzu ederiz, ihti
lâllerin tekrarlanmamasını hiç şüphesiz hepimiz 
can ve gönülden arzu ederiz. Ama şartları doğ
muş, ihtilâl olmuş ve ihtilâl idaresi birtakım 
tasarruflara girmiş. Bu tasarruflardan birisi de 
muhterem Yiğit Köker arkadaşımızı 27 Mayıs 
1960 tan itibaren 13 Kasım 1960 gününe kadar 
tutuklanmasını icabettirmiştir. Kendisine soru 
sorulmamış, hakkında dâva açılmamış, duruş
ma yapılmamış, 13 Kasım 1960 tarihinde ken
disi serbest bırakılmıştır, ihtilâlin olmamasını 
temenni ettiğimiz gibi, ihtilâl esnasında ihtilâl 
dışında vukubulan tasarruflardan hiçbir kim
senin mağdur olmamasını da hiç şüphesiz te
menni ederiz. Ama, ihtilâl idaresinin bu tasar
rufu hukukî bir tasarruftur. Bu tasarrufundan 
dolayı ihtilâl idaresi aleyhine cezai, malî ve 
hukukî sorumluluk bahis konusu değildir. Ve 
bunun bahis konusu olmadığı, tümü ile ahkâ
mına riayet etmeye mecbur olduğumuz Ana
yasada halk oyuna sunulmuş bulunan Anaya
sada sarahatle yer almıştır. 

Binaenaleyh, ben Anayasanın gönlüme, gö
rüşüme ve düşünüşüme uygun olan hükümleri
ni muta telâkki ederim, buna sıtkile bağlı ka
lırım, ama gönlüme, görüşüme, düşünüşüme 
uygun görmediğim hükümleri, takdirimin el
verdiği yerleri birtakım gerçekler bularak ih
mal edilebilir hükümler haline getirebilirim, iş
te bu yanlıştır, muhterem arkadaşlarım, yanlış 
bir zihniyettir. Bendeniz Karma Dilekçe Ko
misyonunun kararında gerekçe olarak zikredi-
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len cümlelerden bu intibaı alır gibi oldum. Bun
dan dolayı bilhassa ayrıca üzüldüm. Temenni 
ederim ki, bu intıbaım yanlıştır, yanılmış ola
yım. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi iki cümle 
ile bitiriyorum. Anayasamızın 5 - 6 - 7 - 132 ve 
geçici 4 ncü maddelerine göre ve Anayasanın 
hükümlerine uygun olarak çıkarılan 140 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin (A) fıkrasına göre 
Karma Dilekçe Komisyonu bu konuyu müzake
re ve karar konusu yapamaz. 

Nitekim kararında bu noktaya hiç temas 
etmemiş, bu noktayı hiç münakaşa etmemiş ve 
bu noktalan münakaşa etmek suretiyle kendisi
nin yetkili olduğu hususunda en ufak bir ihsas
ta dahi bulunmamıştır. 

Muhal bir farz olarak, Karma Dilekçe Ko
misyonu bu hâdiseyi, müzakere ve kararına ko
nu olacak hâdiselerden saydığımız takdirde, bi
ran için saydığımız takdirde, yetkili kaza merci
inin kararma konu olur. Yetkili kaza mercii ta
rafından verilen karar ile hükme bağlanmıştır ve 
bu hüküm derecattan geçtikten sonra muhkem 
kaziye haline gelmiştir. Biz bu hüküm gerekçe
sinin isabetli bulunup bulunmadığını yasama or
ganından biri olarak Anayasamızın kabul ettiği 
kuvvetler ayrılığı prensibine göre münakaşa 
edemeyiz, üzerinde hiçbir münakaşa açamayız. 
Biran için muhal bir farz olarak münakaşa aç
tığımız takdirde Anayasamızın geçici 4 ncü 
maddesine göre adlî kaza mercilerinin aldığı ka
rar isabetlidir kanısını izhar etmek vicdani zo-
runluğunu duyarız. Bendeniz bu konu üzerinde, 
konuşmaya, söze başlarken arz ettiğim gibi, bir 
muhterem arkadaşımızı ilgilendirmesi itibariyle 
durdum. Kolay olmuyor, bir çatı altında samimî 
bir anlayış içinde vazife görüyoruz. Sağ kaldık
ça da görmeye devam edeceğiz. Fakat Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti hukuk devletidir. Bunun 
Anayasada ifade edildiğini, Anayasada sadece 
ifade edildiğini görmüyoruz, Anayasanın çeşitli 
hükümleriyle teyidedildiğini görüyoruz. Binaen
aleyh, hukuk devleti vasfını sarsacak mahiyette 
gördüğüm için söz almayı vicdani vazife addet
tim. Huzurunuzu işgal ettim, hürmetler ederim. 
(O. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Özgür, Sayın Betil ko
nuştuğu sırada, bir önerge göndermiş İçtüzü
ğün 58 nci maddesine göre konuştuğunu ifade 
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etmiştir. Sayın Özgür konuşmasının sonunda da 
bir önerge vermişti. Önergelerinde, konunun il
gilendirdiği, raporun reddini istemişlerdi. Rapo
ru, reddini istiyen önergesi ile 58 nci maddeye 
göre konuşmasını bir arada mütalâa ettiğimiz 
takdirde Sayın Özgür müzakereye mahal olma
dığını istemektedir. Çünkü İçtüzüğün 58 nci 
maddesi bir konunun müzakeresine mahal olma
dığını istemek hakkı vardır. 140 sayılı Kanu
nun 9 ncu maddesine göre Karma Dilekçe 
Komisyonu raporu Cumhuriyet Senatosu Ge
nel Kurulunda görüşülürken Cumhuriyet Sena
tosu İçtüzüğü uygulanır. İçtüzüğün 58 nci mad
desine göre de bir üye her hangi bir konunun 
görüşülmesine mahal olmadığını istiyebilir. Sa
yın Özgür şimdi önergenizle redde ait önergeniz 
pek birbirini tutmamaktadır. Siz önergenizde 
komisyon raporunun reddini mi istiyorsunuz, 
müzakereye mahal olmadığını mı? 

SELÂHATTİN ÖZGÜR (Tabiî Üye) — Mü
zakereye mahal olmadığını. 

BAŞKAN — Müzakereye mahal olmadığını 
peki. Önergenizi okutuyorum. Sonradan gönder
diğiniz önergede şöyle diyorsunuz : «İçtüzüğün 
58 nci maddesine göre konuştum nazarı dikkate 
alınmasını önerge reddedilires söz isteğimi say
gıyla arz ederini» dediğiniz için daha sırada iki 
sayın üye konuşmak üzere bulunduğu halde sö
zü burada kesiyorum. İçtüzüğün 58 nci madde
sini işleme tabi tutuyorum. Müzakereye mahal 
olmadığı talebi üzerinde leh ve aleyhte 2 sayın 
üyeye söz vereceğim. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Müzakere 
başladı bile. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Müzakere başladı ama görüş
menin her hangi bir safhasında müzakereye ma
hal olmadığı istenebilir. İçtüzüğün 58 nci mad
desi sarih. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Dilekçe Karma Komisyonunun 12 . 5 .1966 
tarihli kararında isabetle belirtildiği gibi konu 
tamamen Anayasa ile bağlı yetkisizlik konusu
dur. Anayasanın 5, 6, 7 ve 8 nci maddelerindeki 
kuvvetler ayrılığı prensiplerine ve Anayasa hü
kümlerinin bütün kişi ve organları bağlaması 
kesin hükmüne tamamen aykın olan son karar 
aynca 4 ncü maddenin (hiçbir kimsenin veya 
organın kaynağını Anayasadan almıyan bir 
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Devlet yetkisini kullanamıyacağı) hükmüne de 
aykırıdır. 

Keza Anayasanın 132 nci maddesinin 3 ncü 
fıkrasındaki yasama organı da dâhil hiçbir or
ganın mahkeme kararlarını değiştiremiyeceği 
hükmü de konulmuştur. Bu gibi ahvaldeki deği
şiklikler bilindiği gibi kanunlar yolu ile olabilir. 

140 sayılı Kanunun Dilekçe Karma Komisyo
nunun yetkilerini tâyin eden 5 nci maddesi bu 
hususu sarahatle belirtmiş mahkemelere ilişkin 
konular hakkındaki dilekçelerin görüşülemiye-
ceğini kesin olarak ifade etmiştir. Hattâ daha 
da ileri giderek mahkemelere ilişkin olmasa bile 
kanun teklif ve tasarısına konu olmayı gerekti
riyorsa bu hususların dahi görüşülemiyeceğini 
ifade etmiştir. Keza söz konusu kanunun gerek
çesi de bu hususu açık olarak belirtmiştir. 

Bu duruma göre Dilekçe Karma Komisyonu
nun yetki dışına çıkarak verdiği bu son kararın 
reddedilmesini arz ve talebederim. 

Saygılarımla. 
Tabiî Üye 

Selâhattin Özgür 

(Ret mi efendim sesleri) 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, Esasında 

Sayın Özgür önergesini verdiği zaman ben so
nunda reddini oya sunacaktım. Ancak Sayın Öz
gür bilâhara şu önergeyi gönderdi, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
içtüzüğün 58 nci maddesine göre konuştum. 

Nazarı dikkate alınmasını, önerge reddedilirse 
söz istediğimi saygılarımla arz ederim. 

Tabiî Üye 
Selâhattin Özgür 

SELÂHATTİN ÖZGÜR (Tabiî Üye) — Sa
yın Başkan önergeyi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkındaki önergenizi ge
ri alıyorsunuz, peki efendim. Görüşmelere de
vam edeceğiz. 

MUAMMER OBUZ (Konya) — Benim de 
bir önergem vardı. 

BAŞKAN — Evet efendim var ama sizin öner
geniz komisyona havalesine, Sayın Betil'in öner
gesi de reddine aittir. Ayrı ayrı mahiyettedir. 
Sizinki, Anayasa, Adalet komisyonlarına hava
lesi için, Saym Betil'inki de Dilekçe Karma Ko
misyonu raporunun reddi mahiyetindedir. Bu 
sebeple üzerinde iki üye söz istemişlerdir, tümü 

üzerindeki müzakereler bittikten sonra önerge
nizi muameleye tabi kılacağım Sayın Obuz. Söz 
sırası Sayın Sarıgöllü'nündür. 

SAIM SARIGÖLLÜ (Aydın) — Muhterem 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üye
leri, müzakere mevzuu olan konu görünüşte ga
yet sade, mağdur olduğunu iddia eden bir va
tandaşın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Karma 
Dilekçe Komisyonunun da hakkını istihsal için 
yaptığı müracaat ve sonunda bu komisyonca 
müttehaz karar. Hâtıralarınızdadır, 1961 de 
Parlâmentonun açılışından bugüne huzurunuz
dan yüzlerce bu şekilde hak anyanlann talep
leri ve Dilekçe Karma Komisyonunun da muhte
lif mevzularda kararlan geçmiştir. Hâdisemize 
konu teşkil eden kararın hakikaten çok tarafları 
mevcuttur. Evvelâ bir hak mevzuu üzerinde 
durmamız iktiza eder. Hak, ne zaman doğar, 
hak, hangi ihtilâtlar karşısında kendisinin var
lığını veya yokluğunu ya bir usuli muamele ve
ya bir mahkeme kararı ile sübuta erer. Muhte
rem arkadaşlarımız konuşurken 27 Mayıs hare
ketinden, hâdisenin başladığı 27 Mayıs günün
den harekete geçmek suretiyle bu Dilekçe Kar
ma Komisyonu kararını birtakım yönler ve isti
kametler vermek isterler gibi geldi bana. Nasıl 
ki, Karma Dilekçe Komisyonu kararını okuyan 
arkadaşlara da birtakım kanaatler gelmiş. 

Muhterem arkadaşlar, 27 Mayıs hareketini 
mevzuubahs ettiğimiz anda, 27 Mayıs günüyle, 
27 Mayıs hareketinin meşruiyeti arasında ge
çen zamanda cereyan eden birtakım muamele
ler, hakkar vardır. 27 Mayıs sorumluları «Bu, 
bizim emrimizle, kararımızla yapılmamıştır,» 
dedikleri halde bir vatandaşın, 27 Mayıstan ev
vel ve sonra meriyette devam eden bir kanuna 
göre, 15 gün mazeretsiz olarak işine gitmiyen 
kişinin işine son verilmesi bir tasarruf, bir 
vakıadır. Bunun mağduru haksızlığa uğramış
tır. Bunu nereden alır? Takdir buyurursunuz 
ki o anda müracaat mercileri, yine burada bir 
arkadaşımızın dediği gibi, ihtilâlin kendine gö
re tasarrufları vardır, doğru. İhtilâlin tasarruf
ları vardır ama bu ihtilâlin tasarufları meşru 
görmek zorunluğundan gelir. Yoksa normal ta
sarruflar değildir. Bir insanı haksız olarak hür
riyetini elinden alıp, hattâ bilâhara bir mah
keme kararma, sorguya dâhi bağlamadan bırak-
:\ak, o muamelenin haklılığını göstermez. Bura-
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da mevzu münakaşa, 27 Mayıs hareketçilerinin 
•İr. yanımızda bulunan arkadaşlarımızla ta 

mamen alâkası yoktur. Ortada bir mesele var
dır, fcii' hak şayi olmuş mudur? Hakkın zayi 
olduğu, ortada ve hattâ bu hakların zayi oldu
ğuna dair o tarihte Millî Birlik Komitesi Ge
nel. Sokreterliği vazifesini yapan Sezai O'kan'in 
altında imzası bulunan yazılar var. Diyor ki. 
derhal vazifesine iade edin. Ama bu da o tarihte 
kraldan ziyade kral taraftarı olanlar tarafından 
yerine g-etirilmemiştir. Ama ortada yenilmiş bir 
hak var beyler, ortada bir mağdur var. Ortada 
yenmiş bir hak var. Öyle ise müracaat mercii 
neresi? Bütün mesele burada. Eğer biz bunu 
çözümlersek mesele vuzuha kavuşacaktır. Bu 
şahıs hakkım ne zaman aramak durumundadır? 
Kendi isine son verilmiştir onun gibi Beykoz 
Şişe - Çam Fabrikasında ve daha muhtelif mü

zelerde bu kanuna tâbi olup 15 gün müddet
le işine gidemiyenlerin ekserisinin işine son ve
rilmiştir. 1961 seçimlerinden sonra Meclise ilk 
geldiğimiz zaman Sayın Yiğit Köker arkadaşı
mızın müracaatı, ile biz, 27 Mayıs hareketinden 
sonrr, nezarete ab.mp haklarında hiçbir kovuş
turma yapılmadan serbest bırakılanların hakla
rının iadesine, diye bir kanun teklifi getir
miştik. Bu Sayın Akif Eyidoğan'ın Başbakan 
yardımcılığı, zamanında idi. Kendilerine bunu et
rafı ile izah ettik, neticede maalesef bu kanun 
iltifata mazhar olmadı ve reddedildi. Şimdi mü
racaat mercii aranıyor. Bu, T. B. M. M. Kar
ma Dilekçe Komisyonu değildi" deniyor. Peki 
bu merci neresidir? Bu merci kendisini yetki
li gören bir mahkemedir. Kendisini, bir mahke
meyi yetkili görmüş, mahkeme de almış da
valı rüet etmiş. Alternatifli dâvalar yok mu? 
Gayrimenkulun idare hukukuyla çarpışan, bil
hassa ocaklarda, dâvalar olduğu gibi mülkiyet
ten doğup umumi prensiplere göre asliye hu
kuk mahkemelerine giden dâvalar, ticaret mah
kemelerine intikal eden kısımlar vardır. Bunlaı 
dan bir tanesi yetkili görüp alır, karar verirse 
müspet veya menfi, acaba kâfi midir? 140 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesinin şumülü içine ithal 
etmek. Binaenaleyh Sayın Betil'in haklı ola
rak üzerinde durduğu bir nokta var. Karma Di
lekçe Komisyonu evvelâ müzakere edecekti. Bu, 
bizim yetkimize girer mi? 

Bu mahkeme bizatihi vazifeli ve yetkili mi
dir? Bu yapılmamış. Binaenaleyh bu yapılma-
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dığma göre biraz evvel ileri sürülen bir Ana
yasa Komisyonu mevzuu üzerinde durmak fay
dalı olur kanısındayım. Çünkü hakikaten bir
çok yönlü bir hâdise ile karşı karşıyayız. Yal
nız bu konuşmalar arasında çok enteresan bir 
konuşmaya rastladık. İhtilâli bugün zorunluk 
içinde yaptığını kabul ettiğiniz kişilerden dahi 
sorsanız zannetmiyorum ki «ihtilâl iyidir» de
sinler. 22 Şubatta ikinci bir hareketin önlenme
sinde büyük gayretleri sebketmiştir. Biz bu
gün bu normal vasat içinde yeni bir ihtilâl ede
biyatı acar da su söyle olmazsa ihtilâl gelir. 
ihtilâl gelince ihtilâlin tasarrufları budur Ka-
naa+lîrce bu mevzuu müzakere Karma Komis
yon karrsının tamaman dışında, uzağında bir
takım düşünce ve kanaatlerin izharına kadar 
rv,}tro.ekH.r. Bir tarihte bir içimleri Bakam ar
kadaşımız böyle derdi: «Toprak aypğımızm al
tından kayıyor arkadaşlar.» Toprak avao-mu-
"•^\ altodan kayyorsa bu yalnız Sayın D^bjli-
ve Vekilinin ihtariyle Parlâmento üyeleri irr'n 
değil, bizmt en basta kendi ayaoınm altmda 
kayan bir toprak var demektir. Bu«rön bir ih-
tilAi edebiyatına girdiğimiz zaman bunun evve
lâ hepimize vs en >asta bunu dile getirenlere 
faydalı olraıyaopo-ı kanaatindeyim. 

FKREM ÖZDEN (İstanbul) — Bunlarla 
ne alâkası vardır? 

OSMAN SAiM SARIGÖLLÜ (Devamla) — 
Konusulduğ-u için cevap veriyorum. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Alâkası ol-
roryan husuflar ifade ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın özden müdahale etme
yin. S".ym Sarıgöllü gerçekten de pek biraz 
taşlı ciM ^eliyor bp.na. 

p$1»f AN SAjTVT SAP.T(Î*TJ.Ü m^ro^]^\ __ 
Zabıtları tetkik ederseniz Sayın Reis Bey, kaç-
-^a'boiTiı HFkis ihtilâl edebiyatının ortacın
da ol^uğu^uzıı •îvör^rsiinüz. (O H P. sırala
rından «bu mevzu Meclîste p^rü^üldü?» sekleri) 

OSMAN SAtM SARIGÖLLÜ (Devamla) — 
"burada biraz ewel konuşuldu. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Herkes ko
nuşur... 

OSMAN SAiM SARIGÖLLÜ (Devamla) — 
Zatıâliniz de gelin konusun, size de cevap ve
reyim, (C. H. P. sıralarından «mevzu ile alâ
kası yok» sesleri) 

BAŞKAN — Ben sadede davet ettim, vazi
femi yaptım. Buyurun siz devam edin. 
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OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, mevzuu müzakere 
ne bir 27 Mayıs harekâtıdır, ne bir ihtilâl ko
nusudur. 140 sayılı Kanuna göre ve onun 5 nci 
maddesindeki mâni hükümler çerçevesinde Kar
ma Dilekçe Komisyonunun bu hâdiseyi tetkik 
edip karar verip vermemesi hususudur. Bina
enaleyh hiçbir yere, yerinde olmadan birtakım 
sözler, ihtilâflar, birtakım tarizler, birtakım 
izahlar getirmeye hakkımız yoktur. Binaen
aleyh iki şık vardır, ya komisyondan izahat is
tenir, kendi yetkileri içinde olup olmadığının 
bizatihi izahını Umumi Heyete yaparlar - Umu
mi Heyet adına, heyetler adına vazife gören 
bir komisyondur - veya bunun Anayasaya ay
kırı olup olmadığı hususu tezekkür edilir. Bi
naenaleyh benim istirhamım, arkadaşlarımız 
mevzuun içine, hep birlikte lütfetsinler, gire
lim. Çünkü dışarıya çıktığı zaman, belki de 
biz yanlış anladık ama, birtakım edebiyatla 
karşı karşıya kaldık, istirhamım, buhara 
Riyasetin de bu husus üzerinde dikkatle dur
masıdır. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Cizrelioğlu. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Başka

nım, bu müzakerelere devam edilmeden, bunun 
Anayasa ve Adalet Komisyonuna havale edil
mesi hakkındaki önergeyi okutsaydınız zanne
diyorum ki, hiç bunlara lüzum kalmadan me
sele halledilecekti. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, bir görüşme 
sonuna kadar devam eder, yeterlik önergesi ol
madığına göre. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Bu arada 
önerg'e okunmakla bitebilirdi. 

BAŞKAN — Sonunda görüşmeler biter, bit
tikten sonra, bunun usulü budur, yeni görüş
me yapmıyoruz. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Görüşme
ler bittikten sonra ne kaldı? 

BAŞKAN — Görüşme usulü budur, bir tek 
önerge vermekle üyeler konuşmadan şu veya bu 
oylamaya gitmek usul değildir Sayın Alpaslan, 
bunu bilmeniz lâzımdır. Çeşitli önergeler var
dır. Reddine ait önerge vardır, komisyona 
iade önergesi vardır, Anayasa ve Adalet Ko
misyonuna iadesi önergesi vardır ama bunlar 
sayın altı üyenin, yeterlik önergesi verilme-
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dikçe, konuşmalarına mâni değildir. Buyu
run Sayın Cizrelioğlu. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Ben de 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Tümü için tabiî. Buyurun Sa
yın Cizrelioğlu. 

SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Diyarba
kır) — Sayın Başkan, muhterem senatörler, 
Muhterem Senatomuzda görüşülmekte olan me
sele, halen Ankara Senatörü bulunan Sayın 
Yiğit Köker'le ilgili ve 1960 senesinde cereyan 
eden, nevi şahsına münhasır bir hâdise hakkın
da, T. B. M. M. si Dilekçe Karma Komisyonu 
tarafından verilen kararlardır. 

1960 senesinde Sayın Köker, Türkiye Kömür 
işletmeleri Kurumu Ticaret ve Materyal Ra
portörlüğünü yapmaktadır. 27 Mayıs 1950 gü
lü vazifeliler, Sayın Köker'in Maltepe, Turgut-
reis caddesi 43/2 deki evine gelerek dayısını 
soruyorlar, dayısının evde olmadığını ve ad
resini de bilmediğini söylemesi üzerine, «öyley
se bizimle beraber gel» diyerek kendisini alıp 
"Balmumcu'ya götürüyorlar, daha sonra da 
Vassıada'ya naklediyorlar. «Bizimle gel» sözü 
ürerine 27 Mayıs 1960 tarihinde Balmumcu'ya 
öptürülüp, oradan da Yassıada'ya nakledilen 
Sayın Köker, 14 Ekim 1960 tarihine kadar 
Yassıada'da kalıyor. 

Dairesi, Türkiye Kömür işletmeleri Kuru
mu, bu arada, 16 sayılı Memur ve Müstah
demler Talimatnamesinin, 76 ncı maddesinin 
(B) fıkrasına istinaden kendisini tutuklu bir 
momur hakkındaki muameleye tabi tutarak 
müstafi addediyor. 

Türkiye Kömür İsletmeleri Kurumu, husu
si hukuk hükümlerine tabi bir müessese ol
duğundan, Sayın Köker, Yassıada'dan çıkın
ca, müesssesenin müstafi addetme kararı hak
kında Ankara 1 nci Asliye Hukuk Mahkemesin
de iptal dâvası ikame ediyor. Mahkeme dâvayı 
yerinde ve davacıyı haklı görerek «elinde ol-
mıyan sebepten dolayı tutuklu kaldığı cihetle 
isinden çıkarılma muamelesinin iptaline» diye
rek karar veriyor. 

Kararın temyizi üzerine, Temyiz Mahkemesi 
4 ncü Hukuk Dairesi, 12 . 7 . 1962 tarihli Ha
miyle 25 sayılı Kanunun ek geçici maddesinin 
«Millî Birlik idaresince göz önüne alınanların 
tutukluluk niteliğinde bulunduğu» şeklindeki 
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ifadesine istinaden mahkeme kararını esastan 
bozuyor. Mahallî mahkeme de Teniyiz bozma 
ilâmına uyarak, 25 . 6 . 1983 tarihli karariyle 
dâvayı reddediyor ve karar kesinleşiyor. 

Bunun üzerine, hâdisenin şekli cereyanı 
ve nevi şahsına münhasır durumu dolayısiyle 
Saym Köker, 23 . 10 . 1963 tarih ve 9922 sa
yılı dilekçeyle, Dilekçe Karma Komisyonuna 
müracatla «Türkiye Kömür İşletmeleri Kuru
munca, 'hakkında kanun ve talimatnamelere 
aykırı olarak alınmış bulunan müstafi addetme 
kararının iptaliyle, geçmiş ücret ve benzeri 
haklarının ödenmesine ve eski vazifesine iade
sine karar verilmesini» talebediyor. 

Dilekçe Karma Komisyonu meseleyi tetkik 
ederek, 2533 sayı ve 8 . 4 . 1955 tarihli kara
riyle «iradesi dışında kalan sebepler dolayı-iy-
le isine devam edemediği göz önünde bulundu
rularak müstafi addetme, işten çıkarma, kara
rının hükümsüz sayılmasına» ittifakla kurar 
veriyor. 

Bu. karara vâki itiraz üzerine, T. B. M. M. 1 nu
maralı Dilekçe Karma Komisyonu, 12 . 5 .1933 
tarih ve 71 sayılı Karariyle «haddizatında yeni
den her hangi bir âmme hizmetine alınmasına 
da engel bir cihat olmam?sı hasebiyle, munha-
rıran Yargıtayca onaylanan karar hilâfına iş
ten çıkarma muameledir m iptaline imkân bu
lunmamış olmakla» diyerek 8 . 4 . 1965 tarih ve 
2538 sayılı Kararın kaldırılmalına ve talebin 
de reddine ittifakla karar veriyor. 

Bu karar üzerine. mevC-Ie Cumhuriyet S?-
nato^u Başkanlığınca, yeniden incelenmek lide
re, Dilekçe Karma Komisyonuna iade ediliyor. 
Meseleyi yeniden tetkik eden T. B. M, M. 2 nu
maralı Dilekçe Karma Komisyonu. Genel Kum
lu, meseleyi 149 sayılı Kanunun çerçeveni için
de mütalâa ederek, 12 . 5 . 1963 tarih ve 71 sa
yılı raporun iptalim?, 8 . 4 . 1CS5 tarih ve 2538 
sayılı Kararın aynen kabulüne, 6 . 2 . 1983 ta
rih, 71-1 ve 9922/9922 sayılı Karariyle ve ek
seriyetle karar veriyor. 

işte Muhterem Heyeti Unıumiyenin tetkik 
ve kararına arz edilen meselenin hülâsa olara!?: 
geçirdiği safhalar budur. 

Mesele, tetkik edildiğinde görüleceği itle
re, üş safha arz etmektedir. Sayın Kökor'in 
evinden alınıp götürülmesi - dairesince müsta
fi addedilmesi - Yassıada'dan çıkısını mütaa-

kıp, vâki müracaat ve dilekçesi üzerine geçen 
safha. Hâdiseyi muntazam bir sıraya tâbi tu
tabilmek için, Sayın Köker'in götürülmesi üze
rine, dairesince vâki müstafi addetme mesele
sinden başlamak gerekiyor. 

Sayın Köker'in 27 Mayıs 1960 günü vazifeli
ler tarafından «öyleyse bizimle beraber gel» di
yerek götürülmesinden sonra dairesi, 16 sayı
lı Memur ve Müstahdemler Talimatnamesinin 
78 ncı maddesinin (B) fıkrasının «görevle ilgi
li olmıyan sebepten dolayı bir memurun tutul
ması halinde tutukluluk süresi yıllık iznine sa
yılacağı ve şayet tutuklulukta geçen müddet, 
yıllık izin süresini aştığı takdirde, memurun 
iznini tecavüz etmiş işlemine tâbi tutularak 
müstafi addeileceği» ifadesine istinaden ken
disini müstafi adetmiştir ki, ilk nasarda dai
renin tamamen haklı ve yerinde bir tasarrufta 
bulunmuş olduğu zannı hâsıl oluyor. Zira dai
renin memuru görevle ilgili olmıyarak götürül
müş ve Yassıada'dan çıkış tarihi olan 14 Ekim 
19G0 tarihine kadar da evvelâ Balmumcu, son
ra da Yassıada'da kalmıştır. Götürülme var, 
yıllık izin süresini çok aşan bir müddetle içer
de kalma var, zahiren daire tasarrufunda haklı. 

Fakat mesele biraz tetkik edilince, daire
nin tasarrufunda, hukukî mesnet ve haklılık 
durumu olmadığı açıkça meydana çıkmakta
dır. 16 sayılı Memur ve Müstahdemler Tali
matnamesinin 78 ncı maddesinin (B) fıkrası 
dikkatle okunduğunda -tutulma, tutukluluk 
kelimelerinin üç defa tekrarlanmış olduğu gö
rülür ki bu, bir memurun müstafi addedilebil-
mesi için mutlaka tutuklu olmasının zaruri bu
lunduğunun kati ve kesin ifadesidir. 

Tutukluluğun ne demek olduğunu ve nasıî 
0lacng3.n1 kanunlarımız açıkça göstermiştir. 
Bu haller Ceza Muhakemeleri Usulü Kanuniy
le, Askerî Muhakeme Usulü Kanununda açık
ça tasrih edilmiştir. Buna ilâveten bir de 
27 Mayıs 1960 hareketinde Millî Birlikçe göz 
önünde bulundurma hali vardır. Hâdisede ise 
bu üç halin hiç biri yoktur. Ne Ceza Muhake
meleri Usulü Kanunu, ne Askerî Muhakeme 
Usulü Kanunu, ne de 25 sayılı Kanunun Millî 
Birlikçe göz önünde bulundurma hükümlerine 
uygun bir tutukluluk hali mevcut değildir. 

Sayın Köker hakkında, 16 sayılı Memur 
ve Müstahdemler Talimatnamesinin 76 ncı 
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maddesinin (B) fıkrasının zaruri şart olarak 
ileri sürdüğü, merciince verilmiş bir tutuklu
luk kararı, ne yazılı, ne de şifahi olarak mev
cut bulunmadığı ve yine Millî Birlikçe verilmiş 
yazılı veya şifahi, bir göz önünde bulundurma 
kararı da var olmadığı cihetle, dairesince bi-
dayeten bunlar var zannedilip, müstafi ad
detme karan verilmiş olsa bile, sonradan va
ziyetin meydana çıkması karşısında yine bizzat 
dairesince Talimatnamenin esprisine uygun ola
rak müstafi addetme kararının iptali gerekir
di. Fakat her nedense daire, talimatnamesini!?. 
esprisinden uzak kalmıştır ve bu durum Sayın 
Köker'i haklı olarak ilgili mercilere müracaata 
sevk etmiştir. 

Sayın Köker'in 27 Mayıs 1960 günü evinler 
götürülmesinden 14 Ekim 1960 tarihinde YP.«-
sıada'dan çıkışma kadar geçen müdet zarfın
daki durumu nedir? Sayın Köker tu+uklu mü
dür? 25 sayılı Kamına fföre zartaca nez?,r«"̂  
altına alınmış veya Millî Birlikçe gö^ önündf" 
bulundurulmuş durumda mıdır? 

B°iIM tuhaftır ama, hakikat «udıvr M. S* 
yın Köker'in durumunda, arz edilen bu durum
lardan hicMri yoktur. Yani, Sayın Köker. 
27 Mayıs 1S90 dan 14 Ekim !i*fH) tarihine k?-
dar evvelâ Balmumcu, sonra da Yassıada'da hv-
lır^mus olmalına raömen ister hukuken. i^e^ 
fiilen olsun ne tutukludur, ne nezaret pitona 
almmıstır, ne de göz önünde bulunduruîmr'--
tur, İste meselenin nevi şahsına münhasır ol
ma durumu da bundan ileri gelmektedir. 

Tutuklu değildir, zira tuutkluluk hali için, 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 104. As
kerî Muhakeme Usulü Kanununun 105 v^i 
maddeleri uyarınca hakkında her hangi Hr 
merci tarafından verilmiş bir tevkif kadarı 
yoktur. Mahkemelerce verilmiş bir te-ddf ka
rarı bulunmadığı gibi. Yüksek Adalet Diva
nının Muhakeme Usulüne ait 1960 tarih ve 
3 No. lu Kanunun 7 nci maddesince Yüksek 
Soruşturma Kurulu ile soruşturma kurulları 
tarafman veril™ i ̂  her han «i Hr tevkif kararı 
da yoktur. Hakkında merciince verilmiş tev
kif kararı bulunmıyan bir kimseyi tutuklu say
maya hukukan imkân yoktur. Sayın Köker 
hakkında, her hangi bir merci tarafından ve
rilmiş bir tevkif kararı bulunmadığı gibi, tu
tuklu olmadığı, tevkif edilmemiş bulunduğu 

hususunda salahiyetli merciince verilmiş resmî 
karar vardır. Şöyle ki, Yüksek Soruşturma Ku
rulu Başkanlığının, dosyada mevcut 2.11.1960 
tarih ve 1860 sayılı Kararında «hakkınızda her 
hangi bir tahkikat yapılmamış olduğunu ve 
İmrulumuzca da tevkif edilmemiş bulunduğu
nuzu bildiririm» denmektedir. Her hangi sa
lahiyetli bir mercice tevkif edilmemiş olduğu 
gibi, 27 Mayısta salahiyetli merci olarak kurul
muş Soruşturma kurullarınca da tevkif kararı 
mevcudolmadığı resmen karara bağlanmış bu
lunmaktadır. Sadece bu karar bile, Sayın Kö
ker hakkında her hangi bir tahkikat yapılma
mış olduğunu ve Yüksek Soruşturma Kumlu 
tarafından dahi tevkif karan verilmemiş bu
lunduğunu resmen, acık ve katî bir şekilde 
ortaya koymakta ve dolayısiyle Sayın Köker'in 
'-ahsi ge^on hâdisede hukukan ve kanunen tu
tuklu. olmadığını bütün açıklığiyle göstermek
tedir. 

Saym Köker, nezaret altına alınmış bir 
durumda da değildir. 25 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesi «mahallin asayişini veya Devletin ni
sam, emniyet ve selâmetini ihlâl ve tehdideden-
brle, edebileceklerine dair 'haklarında yeter 
delil ve emare bulunanlar, mahallin valisinin 
tasdikiyle 30 günü geçmemek kaydiyle zabıta
na nezaret a Itır a alınabilirler» demektedir ki, 
bu madeye göre birtakım şartlar gerekmekte
dir ki. bu şartların hiçbirisi hâdisede yok+ur. 
Saym Köker, bizzat kendisi aranarak götürül
müş değildir, aranan d ayışıdır, kendisi de
ğildir. Bu şu demektir ki, kanunun saydığı 
hususlardan dolayı bir götürülme vasiyeti yok
tur. Saniyen valinin tasvibi, diye bir husus 
da iv-S'T ı̂t doo'j]~iir, Tyrpf̂ fvnir» ibaret et̂ î n bu-
suslar ve tasvip hep dayısı içindir, vazifeliler 
d.ayı™Tn7. arıyorlar, bulamayınca. 25 s^ylı Ka
nunim 1 nci maddesiyle hiçbir ilgisi bulunmı
yan Sayın Köker'i «öyleyse bizimle gel» diye
rek, keyfî olarak alıp götürüyorlar ki bu du
runla göre ortada bir nesaret altında bulundur
ma durumu da yoktur. 

Hâdisede Millî Birlikçe göz önünde tutma 
durumu da mevcut değildir. Zira vazifelilere 
verilen vazife, talimat, emir, Sayın Köker'i 
değil, dayısını arayıp, bularak getirmektir. 
Bu vazifelilerin «öyleyse bizimle gel» şeklinde
ki sözlerinden açıkça belli olduğu gibi, götü 
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rülmesini mütaakıp Sayın Köker'in hiçbir so- j 
ruşturmaya tâbi tutulmamış olmasiyle de açık
ça ortadadır. Bir an için, dayısı bulununcaya 
kadar göz önünde bulundurulmak için götürül
müş olabileceği düşünülse de, hâdisenin mahi
yeti itibariyle, buna da imkân yoktur, zira Sa
yın Köker 27 Mayıs 1960 ta götürülmüş ve da
yısı da aynı gün Eskişehir'de bulunmuştur. Bu 
duruma göre Sayın Köker'in aynı gün veya 
hiç olmazsa birkaç gün sonra bırakılması ge
rekirdi. Halbuki 14 Ekim 1960 a kadar Bal
mumcu ve kısmen de Yassıada'da kalmıştır. 

Bunlara ilâveten 25 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrası «Bu suretle nezaret 
altına almanlar hakkmaki soruşturmalar 30 
gün içinde tekemmül ettirilip suçlu görülenler 
kanuni gereği takdir ve ifa edilmek üzere so
ruşturma evrakiyle birlikte yetkili kaza mer
cilerine teslim olunurlar» demekte ve Yüksek 
Adalet Divanının Muhakeme Usulüne ait 3 sa
yılı Kanunun 8 nci maddesi de «Saniklar, Ada
let Divanına mevkufen sevk edilir» demekte
dir. 

Bu durumlara göre Sayın Köker nezaret al
tına alınmış veya göz önünde bulundurulmak 
için götürülmüş olsaydı 25 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına göre hakkın
da soruşturma yapılması ve 3 sayılı Kanunun 
8 nci maddesine göre de Adalet Divanına mev
kufen sevk edilmesi iktiza ederdi. Halbuki 
Sayın Köker hakkında ne soruşturma yapılmış, 
ne de kendisi Adalet Divanına mevkufen sevk 
edilmiş değildir. Yüksek Soruşturma Kurulu 
Başkanlığının «hakkınızda her hangi bir so
ruşturma yapılmamış olduğunu ve kurulumuz
ca da tevkif edilmemiş bulunduğunuzu bildiri- i 
rim» diyen 2 . 11 . 1960 tarih ve 1860 sayılı 
kararı, Sayın Köker hakkında hiçbir soruştur- j 
ma yapılmamış olduğunu ve Adalet Divanına 
mevkufen sevk edilmemiş olduğunu, bunun ne
ticesi olarak da Sayın Köker'in nezaret altına 
alınmış, göz önünde bulundurulmuş durumda 
da sayılamıyacağını açık ve aşikâr olarak orta
ya koymaktadır. Görülüyor ki durumda bir i 
tutukluluk hali bulunmadığı gibi, hukukî, ka-
nuni, hattâ ve hattâ fiilî bir nezaret altına | 
alınma, göz önünde tutma durumu da mevcut 
değildir. | 

Şimdi hâdisede bir tutukluluk ve bir neza- j 
ret altında bulundurma, göz önünde tutma du- ] 

J rumu olmadığına göre 27 Mayıs 1960 günü 
evinden «öyleyse bizimle gel» denerek, alınıp 
Balmumcu'ya götürülen, bilâhara oradan Yas-
sıada'ya nakledilen ve 14 Ekim 1960 tarihine 
kadar orada kalan Sayın Köker'in durumu ne
dir? 

Sayın Köker'in durumu, evvelâ, dayısını 
aramakla vazifeli bulunanların keyfî tutuklu
su olma, sonra da Balmumcu ve Yassıada'da 
14 Ekim 1960 a kadar bilinmemiş ve unutul
muş olma durumudur. Dayısını arayanların 
keyfî tutuklusudur, zira vazifelilere sadece 
Sayın Köker'in dayısını arayıp, bularak getir -

I me vazifesi verilmiştir. Sayın Kökeri getirme 
hususunda ne yazılı, ne de şifahi bir emir, ta
limat ve vazife verilmemiştir. Bu, evvelâ vazi
felilerin «Öyleyse bizimle gel» şeklindeki sözle
rinden, saniyen, bu hususta yazılı veya şifa 
hi bir emir, talimat ve vazifenin verildiğini 
gösterir tek bir emarenin mevcut bulunmayı
şından ve tamamen aksine olarak ortada bir 
soruşturma ve tevkif kararının mevcut bulun
madığını resmen ifade eden Yüksek Soruşturma 
Kurulu Başkanlığı kararından açıkça anlaşıl
maktadır. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Sa
yın. Başkan, bu konuşma Anayasaya aykırıdır. 
Mahkemelere taallûk eden bir hususu Anayasa
nın 132 nci maddesine göre burada, Senatoda 
söylemek, zabıtlara tescil ettirmek Anayasaya 
açıkça aykırı bir tutumdur ve burada Sayın Ciz-
relioğlu'nun ileri .sürdüğü hükümlerin doğru 
olduğunu da bilemeyiz. Mahkeme buna sahiptir. 
Bu meseleyi tezekkür etmiştir. Bu, iddia sa-
hiplerinin... 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Baş
kan, hatibin sözünü nasıl kesiyorsunuz. Sizden 
müsaade alarak mı konuştular? 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak, Anayasaya 
aykırı bir durum yoktur. Devam edin Sayın 
Cizrelioğlu. 

SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Devamla) 
i — Efendim, izahatımız. Yüksek Soruşturma 
I Kurulu Başkanlığının resmî kararma istinadet-
| inektedir. 

Şu halde vazifeliler tamamen keyfi olarak 
j Sayın Kökeri alıp götürmüşlerdir ki, bunun 
j hukuki, hakh ve kanuni bir cephesi elbetteki 
î yoktur ve olamaz.,, 
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Sayın Köker hiçbir, haklı hukuki ve kanuni 
bir sebebe müsteniden götürülmüş olmadığı için
dir ki götürüldüğü yerde hiçbir sorguya ve 
suale de tâbi tutulmamıştır. Tutulmasıı neza
ret altında bulundurulması, göz önünde tutul
ması o zfmanki yetkili şahıs ve mercilerce dü
şünülmüş istenmiş veya emredilmiş olmadı
ğından götürüldüğü yerde unutulup, kalmıştır. 

Vaziyetin böyle olduğu, meselenin yetkili şa
hıs ve makam önüne gelir gelmez verilen tahliye 
ve «hakkınızda her hangi bir tahkikat yapıl
mamış ve kurulumuzca da tevkif edilmemiş bu
lunduğunuzu bildiririm» resmî ve kesin kara-
riyle de meydandadır. 

Yukardan beri arz edilen hususlar Sayın Kö-
ker'in Ceza Mahkemeleri Usulü Kanunu, Askerî 
Muhakeme Uusulü Kanunu, 3 ve 25 sayılı ka
nunlar hükümlerinin sarahati karşısında, ne hu
kuki, ne kanuni olarak, ne de fiilî olarak tutuklu 
olmadığı, nezaret altında, göz önünde bulundu-
rulmadığı gibi, tutuklu, nezaret altında bu
lundurulma, göz önünde tutulma durumlarında 
sayılmasına da yine hukuki ve kanuni imkân 
olamıyacağı, olsa, olsa bir başkası hakkındaki 
vazifelerini ifa edememeleri karşısında aldık
ları vazife, talimat ve emir hududunu tamamen 
tecavüz ederek keyfi, haksız ve hukuka tama
men aykırı bir şekilde hareket eden vazifelilerin 
şahsi ve keyfî tutuklusu olarak alınıp götürüle
rek, götürüldüğü yerde de unutulmuş olduğu 
açık, aşikâr ve müdellel bulunduğu cihetle, da
iresince o zaman hakkında verilmiş bulunan 
müstafi addetme (işten çıkarma) karan, hak
sız, yersiz ve hukuki mesnetten mahrumdur. 

Bu itibarla 8 . 4 . 1965 tarih ve 2538 sayılı 
karan aynen kabul eden 2 numaralı Dilekçe 
Karma Komisyonunun 6 . 2 . 1968 tarih ve 
71/1, 9922/9922 sayılı kararının Muhterem 
Heyetinizin tasvibine mazhar olmasını meselenin, 
mahkeme kararlarının müzakeresi şeklinde 
anlaşılmamasını, Komisyon rapor ve kararlarının 
tezekkürü şeklinde ele alınmasını temenni eder, 
hepinizi hürmetle selâmlanın. (Alkışlar) 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Tutumunuz hakkında sual. 

BAŞKAN — Sayın Karavelioğlu, sual sorul
maz, usul hakkında söz istersiniz. İçtüzüğe ay-
kınlık dolayısiyle söz istersiniz. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Usul hakkında ve tutumunuz hakkında söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında, tutumumuz 
aleyhinde buyurun. Sırada Sayın özgür, Sayın 
Karavelioğlu, Sayın Kaplan ve Sayın Alpaslan 
vardır. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Sayın Başkan, ben sizin tutumunuzu kınamak 
için söz istemiş bulunuyorum. Sayın Selâhattin 
Cizrelioğlu arkadaşımızın konuşmalarını dinler
ken, ben kendimi Yargıtay 4 ncü Dairesinde 
murafaada zannettim. Halbuki daha evvel de 
mütaaddit arkadaşlar tarafından ifade edilmiş
tir. Yargı organlannm kesin kararı vardır. 
Var mı, yok mu? Sayın Başkan, soruyorum. 
Yoktur diyen var mı?.. Vardır. O halde Anaya
sanın 132 nci maddesinin ikinci fıkrası, «Görül
mekte olan bir dâva hakkında yasama meclis
lerinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili 
soru sorulmaz, görüşme yapılamaz veya her 
hangi bir beyanda bulunulamaz. Yasama ve yü
rütme organlan ile idare, mahkeme kararlarına 
uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mah
keme kararlannı hiçbir surette değiştiremez ve 
bunlann yerine getirilmesini geciktiremez,» 

Bu hükme rağmen siz burayı Yargıtay 4 ncü 
Ceza Dairesinde bir dâva görüşülmesi durumuna 
nasıl sokarsınız? 

BAŞKAN — Tamam mı Sayın Karavelioğlu? 
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Devamla) — 

Bir de Dilekçe Karma Komisyonundan sormak 
istediğim bir husus var. Acaba bu k arar oirinci 
müzakerede ittifakla yetkisizlik 'kararı verildiği 
halde bu karar nasıl geciktirilmiş ve Senato 
Başkanlık Divanı hangi bahane ile, hangi mani
vela ile, hangi dolaşık yollarla bu karara ikinci 
defa müzakeresi yapılma şansını verilmiş ve ters 
bir karann çıkmasına imkân verilmiştir? Bunu 
da Dilekçe Komisyonundan istirham ediyorum. 

BAŞKAN — 1. Anayasanın 132 nci mad
desi sarihtir, kesindir. Âmir hükümdür. Baş
kanlık Divanı, buna hassasiyetle riayet eder 
bir Başkanlık Divanıdır. Görülmekte olan bir 
dâvadan dolayı sual sorulmaz, yasama organ
larında görüşme yapılamaz... «Ama görülmüş 
ve kesinleşmiş bir dâvadan Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu dolayısiyle bahsedilemez, diye 
Anayasada sarih bir hüküm olmadığı, bağlayıcı 
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bir hüküm olmadığı gibi düşünce prensipleri de 
bu yoldadır ki yargı organında görüşülmekte 
olan Dilekçe Karma Komisyonunun raporudur 
ve bu rapor çeşitli veçheleri olabilecek bir ra
pordur. Bu sebepten burada yargı organının 
verilmiş kararının, şu veya bu şekilde münakaşa
sından ziyade, o yargı organının vermiş olduğu 
karara rağmen, Dilekçe Karma Komisyonunun 
yetkisi vardır, yoktur, münakaşası burada ya
pılır. 

2. Sayın Karavelioğlu'nun birinci Karma 
Dilekçe Komisyonu raporunun gecikmesi husu
sundaki sorularıdır. Bu soruları Başkanlık 
Divanını ilgilendirmez. Kaldı ki, öyle zannedi
yorum, bu Meclislerin çalışma faaliyetlerini her 
sene 1 Kasımda yenilemeleri dolayısiyle kurulan 
komisyonların bir önceki komisyonun raporuna 
uyup uymaması bakımından vermiş oldukları 
kararlardır. Şayet Sayın Karavelioğlu bu üç ra
pordan her hangi birisinin Başkan veya Baş
kanlık Divanı tarafından savsandığı veyahut 
her hangi bir maksatla geciktirildiği kanaati 
varsa İçtüzüğün 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası 
gereğince üzerlerine aldıkları vazife dolayısiyle 
Başkanlık Divanının bir üyesi veya Başkanı 
hakkında şikâyette bulunabilir.. İçtüzüğün 
12 nci maddesi gereğince bir sözlü soru olarak 
buraya getirebilirler. 

Görüşmelere devam ediyoruz. Sayın özgür 
buyurun. (Adalet Partisi sıralarından «Kifayet 
var» sesleri) Kifayet var fakat altı sayın üye 
konuşmamıştır. Sayın Özgür'le altı sayın üye 
olacaktır. Ancak o zaman yeterlik önergesini 
oylıyacağım. 

SELÂHATTÎN ÖZGÜR (Tabiî üye) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üye
leri; bundan evvelki usul hakkındaki konuş
mamda da arz ettiğim gibi biz arkadaşımızın 
hakkını almasına veyahut hakkını aramasına 
karşı değiliz. Bizim iddiamız şu : Arkadaşımız, 
Dilekçe Karma Komisyonunun fonksiyonu itiba
riyle, bu yönden hakkını alamaz. Onun hakkını 
alması için mahkemelere müracaat etmesi, Tür
kiye Cumhuriyeti mahkemelerine müracaat et
mesi ve orada hakkını araması mümkündür. 
Buna hiçbir itirazımız, hiçbir şikâyetimiz mev
cut değildir. Mesele, elimizdeki Anayasa, 140 
sayılı Kanun ve Dilekçe Karma Komisyonunun 
vazifeleriyle bu mesele halledilebilir mi, halledi

lemez mi? Biz diyoruz ki, bu yönden hallede
nleyiz. Mahkemelerin işidir. Tashihi karar 
hakkı vardır. Mahkemelerin kararlarını tam 
olarak bilmiyoruz. Tekrar müracaat edebilirler 
mi, tekrar hakkını arıyabilirler. Bizim bu nok
tada diyeceğimiz hiçbir şey yoktur. Biz ancak 
Dilekçe Karma Komisyonunun bu işte yetkili ol
madığını ifade ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, şurada bir konuyu 
belirtmek istiyorum. Hiçbir kimseye bir sitem 
ve tarizim de yoktur. Dilekçe Komisyonunun 
Sayın Raportörü Giritlioğlu güzel bir etüt ve 
uzun bir çalışme yapmış ve bu çalışmanın mah
sulü olarak ortaya şunu çıkarmıştır. Mahke
melerin yetkilerini tâyin etmiş, sınırlarını tâyin 
etmiş daha doğrusu. İhtilâlin hukukî sınırlarını 
da tâyin etmiş ve o arada bir boşluk görmüş, 
o boşluk tam bizim Dilekçe Karma Komisyonu
nun müdahale edeceği boşluktur, demiş ve bu
radan bir içtihat kapısı meydana çıkarmıştır 
ki, bu çok tehlikeli bir yoldur. Asla tervicedi-
lemez. Onun için bu meselede bunları konuş
mak istemiyorum. Fakat arkadaşlar esas hak
kında konuştukları için ben de esasa girmek 
mecburiyetinde kaldım. Bu raporu veren arka
daşımız da burada değildir. Kendisi bu raporu 
vermiş ve bu raporuna istinaden bâzı arkadaş
lar konuşmuşlardır. Ben de bu rapor üzerinde 
biraz vakitlerinizi alacağım. Bundan dolayı özür 
dilerim. 

2 numaralı Dilekçe Karma Komisyonunun 
söz konusu 6.2.1968 tarihli raporunda özetle 
Sayın Yiğit Köker'in mâruz kaldığı muamele 
«Hukuk dışı hal» olarak kabul edilmekte ve 
öyle tanımlanmaktadır. Hukuk dışı hal mevcu
diyeti sebebiyle de Dilekçe Komisyonunun yet
kisi bulunduğu ve yine genel mahkemelerin 
yetkisinden olayın bu sebeple çıkmakta olduğu 
sonucuna varılmaktadır. Rapora göre mahke
meler ancak hukuk sınırları içerisinde kalındık
ça yetkilidirler ve hukukun dışına çıkan söz ko
nusu eylem hakkında da ancak Yüksek Dilekçe 
Karma Komisyonu yetkin olabilir. 

Bu düşünceye, her şeyden evvel, 27 Mayısın 
hukuk dışı şartlar getirdiği noktasından itiraz 
etmek zarureti vardır. 27 Mayıs devrimi hu
kuka bağlı kalınarak yapılmış, hukuka bağlı ka
lınarak yaşanmış olaylardır. 27 Mayıs hareke
tinin hukukîliği, 9.7.1961 günü bir Anayasa ko
nusu halinde halk oyuna sunulmuş ve 27 Ma-
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yıs, bir tüm olarak, o gün millet çoğunluğunun 
«kabul oyu» ile kesin hükme bağlanmıştır. Şu 
halde Dilekçe Komisyonu raporunun Ana
yasayı da içine alan şartları ve bir kurucu
luk hareketini, hukuk dışı olarak kabul etmesi 
ve tanımlaması elbette ki o Anayasa hüküm
leri dairesinde teşekkül eden bir Yasama Mec
lisinin oyundan geçemez. Böyle bir düşünce, 
bugünkü heyetinizin de hukukî olmadığı sonucu
na ulaşacak bir düşüncedir. 

öte yandan komisyonun raporunda hukuk 
dışı haller için kendisini yetkili görmesi de mes
netsizdir. Hattâ mantıksızdır. Hukuk dışı hal
ler geniş anlamiyle haksız fiillerdir. Haksız fiil
lerden buna mâruz kalanların tazminat hakları 
doğan ve bunlara da Yasama Meclislerinin Di
lekçe Karma komisyonları değil fakat Türkiye 
Cumhuriyeti mahkemeleri bakar. Biz şimdiye 
kadar hukukun temel konusuna giren ve haksız 
fiil olarak müeyyidelenen eylemlerin mahkeme
lerin yetkisinden çıktığını ve karma komisyon
ların yetikisine girdiğini ilk defa işitiyoruz. Gö
rülüyor ki, Sayın Yiğit Köker'in mâruz kaldığı 
eylem hukuk dışı olsa bile, bunu Türkiye Cum
huriyeti mahkemelerinin yetkisinden çıkarma 
imkânı elde edilemez. 

Anayasamızın, Türkiye Cumhuriyeti vatan
daşlarının halk oyuna bağlanan geçici 4 ncü 
maddesinin 2 nci fıkrasını da bu vesile ile Yük
sek Huzurunuzda gözden geçirmek isterim. Bu
radaki hükme göre 27 Mayıs 1960 dan Kuru
cu Meclisin toplandığı 6 Ocak 1961 gününe ka
dar yasama yetkisini ve yürütme görevini Türk 
Milleti adına kullanmış Millî Birlik Komitesi
nin ve devrim hükümetlerinin karar ve tasarruf
larından ve bunların idarece veya yetkili kı
lınan organ ve mercilerce uygulanmasından 
dolayı karar alanlar tasarrufta bulunanlar ve 
uygulayanlar hakkında cezai veya malî veya 
hukukî sorumluluk iddiası hiçbir veçhile ileri 
sürülemez ve bu maksatla her hangi bir yargı 
merciine de başvurulamaz. İddia ve dilekle
rin bu fıkrada çizilen sınırlar içerisine girip 
girmediğini takdir ise T.C. mahkemelerinin 
yargı yetkisine taallûk eder. Bu tasfiye hük
münü koyan Anayasanın milletten topladığı 
halk oyu çoğunluğudur. Mahkemelerimiz yu-
kardaki istisna dışında herkesin hakkını ka
nunlarımız dairesinde verirler. Görülüyor ki, 

Türkiye'de hukuk dışı at oynatma alanı yok
tur, olmamıştır. İhtilâl denilen şey hukukî esas
lara bağlı olan görevini yerine getirmiş bir 
Anayasa koyma hareketi, bir kurucu hareket 
olarak millete mal olmuştur. Bunların üzerin
den hükmünü aşıran ve hukuk dışı bir alanın 
mevcudiyetini teşhis eden, o alanda kendisini 
yetkili gören Sayın Karma Komisyonun düşü
nüş tarzı anlaşılamaz. 

Yasama Meclisleri ve onların komisyonları, 
hukuk dışı alanlarda çalışan kuruluşlar olduğu
nu, içerisinde bulunduğumuz konu ile işitip 
öğrenmekteyiz. Gerçek şudur ki, hukuk dışı 
alanları müeyyidelendirmek yönünden T.C. 
mahkemeleri, Yasama Meclislerinden ziyade 
yetkili durumda bulunsalar gerekir, Mahkeme
lerimiz hukuk dışı fiilleri cezalandırabilirler. 
Hukuk dışı fiilleri işliyenleri yukarda belirtti
ğimiz sınırlar içerisinde tazminata da bağlıya-
bilirler. Fakat bu işlem, Yasama Meclislerin
ce ve Dilekçe Karma komisyonlarınca yapıla
maz. Anayasamız yargı yetkisini, yasama yet
kisinden ayırmıştır. Dilekçe Komisyonumuz bü
tün şu yaptığımız açıklamalar içerisinde ken
disine hukuk dışı halin yetki verdiği bir alanı 
nasıl bulmaktadır, nereden çıkarmaktadır ve 
düzenlediği raporları bu konuda ne surette 
temize çıkarabilecektir, bilmiyoruz. 

Sayın Yiğit Köker'in durumu 25 sayılı Kanu
nun hükümlerine girenıiyeceğinden bahsedil
mektedir. 25 sayılı Kanunun geçici maddesi 
hükmüne göre «Haklarında göz önünde bulun
durma kararı Millî Birlik Komitesi tarafından 
verilen kimseler tutuklu sayılırlar.» Sayın Ko
misyon ekseriyeti dosya içerisindeki Yüksek 
Soruşturma Kurulu Başkanlığının, 2.11.1900 ta
rih ve 1860 sayılı kararında Yiğit Köker için her 
hangi bir tahkik yapılmamış ve tevkif kararı 
verilmemiş bulunduğunu bildirilmiş olduğu
nu belirterek Sayın Yiğit Köker'in keyfî mu
ameleye mâruz kalmış olduğundan bahsetmek
tedir. Millî Birlik Komitesinin emrine müstenit 
bir işlem yoktur, diyor Komisyon. Yine Komis
yonun düşüncesine göre, Yüksek Son^turma 
Kurulunun da bir kararı bulunmaması muvace
hesinde Yiğit Köker tamamen keyfî harekete 
mâruz kalmış ve fiilen tutuklanmış, demekte
dir. Halbuki Komisyon raporuna göre, 25 sa
yılı Kanunun geçici maddesi hükümleri daire
sinde, bir göz önünde bulundurma kararı veri-
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lenlerin durumu söz konusudur. Bir kimse 
Yüksek Soruşturma Kurulu tarafından tevkif 
edilmemiş olması, onun hakkında göz önünde 
bulundurma kararı verilmemiş olduğunu gös
termez ve ispat etmez. Eğer Yiğit Köker hak
kında böyle bir karar verilmişse o zaman ken
disinin keyfî harekete mâruz kaldığını iddia et
mek Anayasanın ve halk oyunun açık hükmüne 
aykırı bir düşüncedir. Çünkü Yiğit Köker'in 
göz önünde bulundurulması zorunlu görülmüş
se ve Anayasamızın geçici 4 ncü maddesinin 
2 nci fıkrası gereğince ve yukarda işaret ettiği
miz gibi Millî Birlik Komitesinin veya devrim 
hükümetlerinin her hangi bir karar ve tasar
rufu mevcutsa ve idare buna dayanarak Sayın 
Yiğit Köker'i tutuklamışsa o takdirde durumun 
hiçbir sorumluluğu gerektirmiyeceği aşikârdır. 
Bu bir tasfiye hükmüdür ve bir af kanunu hük
münden de kuvvetlidir. Şu halde Komisyonun 
yalnız Yüksek Soruşturma Kurulu kararı olma
dığı hakkındaki bir vesikaya dayanarak Sayın 
Yiğit Köker için, ne Millî Birlik Komitesinin, 
ne de devrim hükümetlerinin hiçbir tasarrufu 
bulunmadığı neticesini çıkarması eksik inceleme
ye dayanarak hüküm yürütmenin şaheser bir ör
neğidir. 

Yukarda da arz ettiğim gibi bu konular yar
gı yetkisine giren konulardır. Bu konular hu
kuk dışı fiilî konular değildir. Bunlar Anayasa 
ile hükümlenmiş meselelerdir ve Anayasa konu
larıdır. Kaldı ki hukuk dışı da olsa, öyle bir 
haksız eylemin sonuçlarını ve müeyyidesini 
hükme bağlıyacak yetki de yargı yetkisidir ve 
mahkemelerin yetkisidir. Sayın Yiğit Köker 
mahkemeye başvurarak yargı yetkisini açıkça 
kabul etmiştir. Dilekçe Komisyonuna başvur
ması çok sonradır. Yargı yetkisinin dışına çık
mış bir durum olduğunu da iddialamadan hukuk 
yollarının kapanmış bulunması dolayısiyle son
raki müracaatını yapmıştır. Kendisi böylelikle 
ortaya çıkan vaziyetten yakınmaktadır. Yok
sa, hukuk dışı durumdan bahsetmemektedir. 
Bunu icadeden Sayın Komisyonun o fikirde olan 
üyeleridir. Bir kimse, Yiğit Köker'in yaptığı 
gibi T.C. mahkemelerine başvurur oradan olum
lu veya olumsuz kararlar alabilir. Bundan do
layı da yakınır hattâ bu kararlar birer adlî 
hata da teşkil edebilirler. Ama bütün bu kader 
çizgisinin inip çıkışları sonucunda olay hukukun 
dışına aktarılmış olmaz. 

Sayın üyeler bu husustaki mâruzâtım bu ka
dardır. Mesele Anayasa ve Komisyonun yetkisi 
meselesidir ve usulen görüşülememesi lâzımdır. 
Anayasa ve bağlı bulunduğu kanun buna mâ
nidir. Bu bakımdan, bu tasarının reddi icaıbe-
der. Şimdilik sözlerime son verir hepinizi say-
gıyle selâmlarım. 

BAŞKAN — Komisyon raporu üzerinde sa
yın altı üye konuşmuş bulunmaktadır. Yeterlik 
önergesi verilmiştir. Yeterlik önergesini okutu
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
Altı kişi konuşmuş bulunmaktadır. Durum 

aydınlanmıştır. Kifayetin oylanmasını arz ede
rim. 

Antalya 
Akif Tekin 

BAŞKAN — Yeterlik aleyhinde Sayın Be-
til. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Muhterem arka
daşlar, meselenin çözüm noktası Dilekçe Karma 
Komisyonunun teşkiline vücut veren 140 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin (A) fıkrasına göre, 
Dilekçe Karma Komisyonu bu müracaatı incele
meye yetkili midir, değil midir, noktasından 
ibarettir. Konuşan arkadaşlarımızın bir kısmı 
bu konuya hiç temas etmeksizin sanki evvelki 
bir mesele olarak, yetki konusu yokmuş gibi ha
reket ettiler. Her şeyden önce Dilekçe Karma 
Komisyonunun teşekkülüne salih olan 140 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesine göre, bu konu Dilek
çe Karma Komisyounda görüşülebilir mi görü
şülemez mi, noktasını halletmek lâzımdır. Bu 
halledilmedikçe mevzua girilemez. Konuşan ar
kadaşlarımızın bir kısmı bu konuya hiç temas 
etmediği için, sanki adlî kaza mercilerinin rüyet 
edip hükme bağladığı ve hükümlerinin kesin
leştiği, konular tabiî olarak ilgilisi müracaat 
ettiği takdirde Dilekçe Karma Komisyonunda 
görüşülürmüş gibi konuştukları ve onların bu 
konuşmalarına gerekli cevapların verilmesine 
henüz fırsat ve imkân hâsıl olmadığı için, mev
zuu gereken ölçüde aydınlanmadığı için, yeter
lik önergesinin aleyhinde oy vermek lüzumunu 
hissediyorum. Bu düşüncemin gerekçesini açık
lamak üzere söz aldım. 

Ankara Asliye Birinci Hukuk Mahkemesi 
ve bu kararı tasdik eden Temyiz Mahkemesi 
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4 ncü Hukuk Dairesi kararma konu olan - ki 
karar derecattan geçerek kesinleşmiş, muhkem 
kaziye haline gelmiştir - Dilekçe Karma Komis
yonunda konuşulamaz. O kararda isabetsizlik, 
adlî hata varsa düzeltme yolu Dilekçe Karma 
Komisyonu tarafından bir rapor şeklinde alına
cak kararın Yüce Senatoca tasvibi yolu değil
dir. Eğer biz bu yoldan gidecek olursak Türki
ye Cumhuriyet Devletinin hukuk devlet olduğu 
ilkesini inkâr etmiş oluruz. Mesele budur. Hâ
kim de insandır, mahkeme de insanlardan ku
ruludur, yanılabilir, takdirlerinde isabetsizlik
ler olabilir, hattâ maddi hata da işliyebilirler. 
Ama bunun düzeltilmesi yolu Karma Dilekçe 
Komisyonu değildir, onun kararı değildir. Bu 
konu anlaşılmamıştır. Sonradan konuşanlara, 
bu noktayı nazarı ileri sürenler cevap vermek 
fırsatını bulmaları lâzımdır, mevzuun aydın
lanması için sizlerin de yeterlik aleyhinde oy 
vermenizi rica ederim. 

BAŞKAN — Altı sayın üye konuşmuştur. 
Yeterlik önergesi gelmiş ve aleyhinde de konu
şulmuştur. Yeterlik önergesini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Yeterlik 
önergesi kabul edilmiştir. 

Üç önerge vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Dilekçe Komisyonu rapo

runun metninden ve üzerinde yapılan konuşma
lardan ihtiva ettiği konunun doğrudan doğru
ya Anayasa hükümleri ile de ilgili olduğu, an
laşılmaktadır. 

Bu itibarla raporun bir kere ve öncelikle, 
Anayasa ve Adalet Komisyonunda tetkikini 
arz ve teklif ederim. 

Konya 
Muammer Obuz 

Sayın Başkanlığa 
S. Sayısı 784 e ek olan Dilekçe Karma Ko

misyonu raporunun reddedilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Tokat 
Zihni Betil 

Yüksek Başkanlığa 
Dilekçe Karma Komisyonunun 12 . 5 . 1966 

tarihli kararında isabetle belirtildiği gibi konu 
tamamen Anayasa ile bağlı yetkisizlik konusu
dur. Anayasanın 5, 6, 7 ve 8 nci maddelerinde
ki kuvvetler ayrıldığı prensiplerine ve Anayasa 

hükümlerinin bütün kişi ve organları bağlama
sı kesin hükmüne tamamen aykırı olan son ka
rar ayrıca 4 ncü maddenin; (hiç bir kimsenin 
veya organın kaynağını Anayasadan almıyan 
bir devlet yetkisini kullanamayacağı) hükmüne 
de aykırıdır. 

Keza Anayasanın 132 nci maddesinin 3 ncü 
fıkrasındaki yasama organı da dâhil, hiçbir or
ganın mahkeme kararlarını değiştiremiyeceği 
hükmü de konulmuştur. Bu gibi ahvaldeki de
ğişiklikler bilindiği gibi kanunlar yolu ile ola
bilir. 

140 sayılı Kanunun Dilekçe Karma Komis
yonunun yetkilerini tâyin eden 5 nci maddesi 
bu hususu sarahatle belirtmiş mahkemelere iliş
kin konular hakkındaki dilekçelerin görüşüle-
miyeceğini kesin olarak ifade etmiştir. Hattâ 
daha da ileri giderek mahkemelere ilişkin ol
masa bile kanun teklif ve tasarısına konu olma
yı gerektiriyorsa bu hususların dahi görüşüle-
miyeceğini ifade etmiştir. Keza söz konusu ka
nunun gerekçesi de bu hususu açık olarak be
lirtmiştir. 

Bu duruma göre Dilekçe Karma Komisyonu
nun yetki dışına çıkarak verdiği bu son kararın 
reddedilmesini arz ve talebederim. 

Saygılarımla. 
Tabiî Üye 

Selâhattin Özgür 

BAŞKAN — Bu üç önerge de iki hususta 
toplanmaktadır. Sayın özgür ve Sayın Betü'in 
önergeleri komisyon raporunun reddini istemek
tedirler. Sayın Muammer Obuz'un önergesi ise, 
Anayasa ve Adalet Komisyonuna havalesini iste
mektedir. Bir diğer önerge de içtüzüğe uygun 
olarak verilmiş bulunmaktadır. Sayın Fikret 
Gündoğan ve arkadaşlarının önergesi Dilekçe 
Karma Komisyonu raporunun reddini istiyen 
önergelerin açık oya arz edilmesini istemektedir
ler, usule uygundur. Ancak Sayın Obuz'un ko
misyona havale önergesi için böyle bir önerge 
verilmiş değildir. Sayın Obuz'un Dilekçe Kar
ma Komisyonu raporunun Anayasa ve Adalet 
Komisyonuna havalesini istiyen önergesini, işa-
ri oylarınıza arz edeceğim ve halledeceğim. On
dan sonra reddine aidolan önergeleri ise açık 
oyla halledeceğim. 

Sayın Muammer Obuz'un Dilekçe Karma Ko
misyonu raporunun Anayasa ve Adalet Komis-
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yoır.'.na havalesini istiyan önergesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Raporun, Anayasa ve Adalet Komisyonuna 
havalesi kabul edilmiştir. 

Bu sebeple başka işlem yapmıya imkân ve lü
zum kalmamıştır. Karma Dilekçe Komisyonu 
raporu Anayasa ve Adalet Komisyonuna havale 
edilmiştir. 

Gündemin diğer kısmına geçiyoruz. 

,; —t>ij't> P<ı>tıhı Kanununun 74 ncü mad
di ̂  m >ı dtj t, \.ı. san. dair kanun teklif inin 21ü-
ht )L( ( t t>'(( ha'oıd olunan metni ve Cumhuriyet 
S< n< A;sj < M ^a*a ı< Adalet ve Bütçe ve Plân 
I om ,< nla ' tapoılthi (Millet 21 celisi 2/633; 
Cu>nl>,> t' I S, lutosıı >'239) (S. Sayısı: 1099) 
(D 

BAŞKAN — Bütçe - Plân Komisyonu bu
nun öncelikle görüşülmesini istemektedir. Buna 
lüzum ve ihtiyaç artık yoktur. Şimdi söz istiyen-
lerin isimlerini okutuyorum. Sayın Hazerdağlı, 
Sayın Ucuza!, Sayın Beyhan, C. H. P. Grupu adına 
Sayın Gündcğan, söz istemişlerdir. Başka söz 
istiyenler?. Sayın Gümüşoğlu, Sayın Melen, Sa
yın Çumralı, Sayın Pırıltı, İsmen, Tığlı, söz iste
mişlerdir. Gümihcğlu A. P. Grupu adına, Sayın 
Bahadırlı, Sayın Alpaslan Güven Partisi Grupu 
adma sos istemişlerdir. Daha önce Sayın Al
paslan bir önerge vererek görüşmelerin usulü
ne dair bâzı tekliflerde bulunmuştur. Okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesi

nin değiştirilmesine dair kanun teklifinin Mil
let Meclisindeki bütçe görüşmeleriyle ilgili hü
kümleri ihtiva etmesi ve o görüşmelere yetişme
sinin zorunlu olması itibariyle, tümü üzerinde 
gruplar adına yapılacak konuşmaların 20 şer 
dakika, şahıslar adma yapılacak konuşmaların 
da 10 ar dakika ile ve maddeler üzerindeki ko
nuşmaların ela 10 ar dakika ile sınırlandırılması-
nın oya arzını teklif ederim. Saygılarımla. 

Artvin 
Fehmi Alpaslan 

(1) 1099 S'. Saydı hasmayazı tutanağın so-
nundadır. 

I BAŞKAN — Bir dakika Sayın Gündoğan. 
Sayın Alpaslan'ın önergesinin bir hususunu 

Başkan olarak ben oylamaya dahi arz etmiyece-
ğim. O da şudur: İçtüzüğümüzün 61 nci madde
si sarihtir. Bu maddeye göre, konuşmalar sı
nırlandırılabilir, ancak şahıslar adına olan ko
nuşmalar sınırlandırılabilir, diye kesin hüküm 
vardır. Ancak gruplar, Komisyon ve Hükümet 

I konuşmaları sınırlandırılamaz. (A. P. sıraların
dan «emsal var» sesleri.) 

Geçmişe ait bir tatbikat vardır. Ama, Baş
kan 61 nci maddeyi bu şekilde anlamakta ve bu 
şekilde tatbik etmektedir. Bu heyet bundan 
önce ancak birkaç defa karar almıştı, bu da 
gruplar aralarında anlaştıkları takdirde içtüzü
ğün emrettiği 61 nci maddedeki kayıtlanma 
hükmünden feragatle mümkündür. Aksi takdir
de içtüzüğün bu şekilde sarih kayıtlama hükmü 
karşısında Başkan olarak ben kayıtlama yoluna 
gidemem ve bunu oylıyamam. Ancak şahısları 
adına bu mümkündür. Şahısları adma 10 daki
ka ile kayıtlanması mümkündür. İçtüzük buna 
cevaz verir, şu şartla; Yüksek Heyetinizin oyla
rı ile... 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Şahıslar 
adına konuşmaların kayıtlanmasmm aleyhinde 
söz istiyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Ben de 
gruplar adma kayıtlanmanın aleyhinde söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Grupları oylamıyorum, Sayın 
Erdoğan şahıslar adına kayıtlama talebinin aley
hinde buyurun. 

Gruplar adına ancak gruplar aralarında an
laşırlarsa bir kayıtlamaya gidebilirim. Aksi 
takdirde mümkün değil. (A. P. sırlarından «Tü
zükte hüküm var mı?» sesleri) Hüküm sarih. 
61 nci madde, «kayıtlanmaz», der. Hüküm sa
rihtir. Feragatle olur. Tatbikatı vardır, gruplar 
aralarında anlaştıkları takdirde yani feragat 
le olur. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Azmi Erdo
ğan. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Muhte
rem arkadaşlarım, konuşmaların tahdidelilmesi 
maksadına matuf olarak verilmiş olan bir tak-

I riri demin Yüksek Riyasette okudular ve he-
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men akabinde de grupların bundan istisna edil
mesi lâzımdır diye beyanda bulundular. Grup
ların konuşma haklarının tahdit edilip, edil
memesi hususuna bir diyeceğim yoktur. Ancak 
muhterem arkadaşlarım, bir kanun görüşülü
yor. Bu kanunun ehemmiyetine binaendir ki, 
daha henüz görüşülmesi başlamadan bir tak
rir ile üyelerin konuşmaları tahdit ediliyor. 
Neden? Bunun bir mucip sebebi olması lâzım
dır. (Güven Partisi sıralarından «önergede var» 
sesleri). 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, 
niçin müdahale ediyorsunuz? 

AZMİ ERDOĞAN (Devamla) — Şu mevzu 
var, şu mevzu var olabilir. Her mevzu kendine 
göre bir ağırlığa sahiptir. Bu itibarla daha bu 
kanunun görüşülmesine başlamadan bir tak
rir vererek konuşmaları tahdidetmek, bu ka
nunun biran evvel, hemen konuşma mevzu ol
madan, müzakere, tartışma konusu olmadan 
bu kanunun çıkarılması maksadı bunun ar
dında yatıyor. Bu itibarla çok rica ediyorum 
muhterem arkadaşlarım, bu takrire iltifat bu
yurmayınız. Kanunun maddelerini', mevzuunu, 
maksadını ne ise hepsini burada her parti üye
si, her arkadaş bildiği gibi konuşabilsin, bu 
imkânı verin. Çok istirham edeceğim. Bu ka
nun enine boyuna görüşülsün ve tatminkâr bir 
vaziyette oy kullanılsın, istirhamım bun dan 
ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı, buyurunuz. Han
gi husus hakkında konuşacaksınız, Sayın Ünal
dı? 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — 61 nci mad
denin tatbikatı hakkında. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 61 nci maddesin
de İçtüzüğümüzün, hakikaten grupların konuş
malarının tahdidedilmemesi mevzuu vardır. An
cak Tüzük, mevzuu hükümleriyle tatbik edilir, 
bâzı haller olur ki, Heyeti Umumiye kanaati 
ve istikametini belli eder. Bu gibi hallerde He
yeti Umumiye karar alır ve o mevzua bağlı kal
mak şartiyle bir usul tâyin edebilir. Bu He
yeti Umumiyemizde birçok kereler olmuştur 
ve olagelmektedir. Bâzı hallerde de bâzı mese
leler üzerindeki müzakere şekli teamül halini 
almıştır. Şimdi bendeniz şu sebeple söz iste-
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dini; Sayın Başkanın tutumunu bitaraflık ölçü
leri içinde görmedim. Sayın Başkanım tüzüğü 
gayet iyi bilirler. Senelerden beri bu tüzüğ &t-
bik ettiğine göre, tatbikatını da g'ayet iyi bilir. 
Ama okudukları takrirde buyurdular ki, «61 
nei maddeye göre grupların görüşmeleri tah-
didedilemez binaenaleyh, bu hususu oya dahi 
vaz'edemez.» Ama, diğer taraftan dediler ki ol
muştur, yani bütçe müzakereleri esnasında büt
çenin zamanında yetişmesi için bu 61 nci mad
denin hükmü de Heyeti Umumiyenin kararı ile 
tahdide tabi tutulmuştur. 

Şu halde bir emsal vardır. Bir taraftan bu
nu emsal gösterirlerken bir taraftan da Tüzüğe 
bağlı kalmak istemelerini ben bitaraflık ölçüle
ri içinde mütalâa edilir bir keyfiyet olarak gö
remedim. Çünkü bu hâdise de bütçe ile ilgili 
bir hâdisedir. Biz şayet bu kanunu bugün ka
bul edersek, bütçe müzakereleri öbür tarafta de
vam etmektedir, bir takrirle bütçeye tahsisat 
konacaktır. Veyahut bir ve mevcut tahsisat bö
lünmek suretiyle bir fasıla tahsisat ilâve edile
cektir. Binaenaleyh bütçe ile ilgili, zamanla 
mahdut bir meseleyle karşı karşıyayız. Bu 
itibarla Sayın Başkanm teamül haline gelmiş 
olan ve tatbikat görmüş olan Tüzük maddesini 
görm.emezlikten, bilmernezlikten gelmesini ben 
tarafsızlıkla kabili telif bir hal olarak görme
dim. Binaenaleyh bu hususu tesbit için huzuru
nuza çıktım, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — İçtüzüğün 61 nci maddesi ke
sindir. Kayıtlama gruplar, komisyon ve Hü
kümet için mümkün değildir. Parlâmentolarda 
gelenek; bir tatbikat ile yapılan her hangi bir 
iş işin hukukî kaide olarak gelenek sayılması
na imkân olmıynn bir hukuku tasarruf niteli
ğindedir. Gelenek olabilmesi için bir tasarru
fun, birçok defalar itirazsız, meşru bir şekilde 
tatbiki gerekir. Bu sebeple itirazlı olan bir tat
bikat bir gelenek olarak gösterilemez. (Gürül
tüler). Bir dakika dinleyiniz. Daha önce 61 nci 
madde bir tek defa Yüksek Heyetin bir kara-
riyle bütçe görüşmeleri sırasında gruplar adına 
kayıtlanmıştır. Bundan önceki kayıtlamalar 
grupların freagatlariyle yani kendi hakların
dan vazgeçmeleriyle ancak mümkün olabilmiş
tir. Bunun dışında da bir tatbikat yoktur. Bu 
sebeple 61 nci maddeye bağlı ve saygılı olarak 
ben, grupların söz hakkının kayıtlanması hak
kındaki önergedeki hususu oylamıyacağım. Onu. 
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MEHMET ÜNALDI (Adana) — Soru sora

cağım., 
BAŞKAN — Soru yoktur, soru mümkün de

ğildir, usul hakkında da bir defa konuştunuz 
artık mümkün değildir, beni bağışlayın Sayın 
Ünaldı. Usule riayet edeceğim. 

Şimdi Sayın Alpaslan'ın önergesinde kişi
ler adına tümü üzerinde vem addelerde konuş
maların onar dakika ile kayıtlanması istenmek
tedir, talep içtüzüğe uygundur, Sayın Erdoğan 
aleyhinde konuşmuş bulunmaktadır. Oylanma
ca meseleyi halledersiniz. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — 61 nci mad
denin tatbikatının hatalı olduğunu belirtmek 
için önergenin lehinde konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Bitti efendim, önergenin leh 
ve aleyhinde diye bir şey yoktur. Usul hakkın
da da bir kişi konuşmuş bulunmaktadır. Üye
ler adına konuşmaların 10 ar dakika ile ka
yıtlanması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... («Tümü için mi?» sesleri) Tü
mü üzerinde ve maddelerde 10 ar dakika ile ka
yıtlanması hususu, üyeler adma. Kabul etmi-
yenler.. 10 ar dakika ile kayıtlanması kabul 
edilmiştir. Grupları adma söz alanlar sıra-
siyle, Sayın Gündoğan, Sayın Günıüşoğlu, Sa
yın Alpaslan. 

Sayın Gündoğan buyurun efendim. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU ADINA 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Sayın Baş
kan, benim verdiğim önergeyi okumadınız, ive
dilikten başka hükümler de var orada lütfen 
onu okuyunuz. 

BAŞKAN — Sadece aralıksız devamıdır. O 
da saati gelince, başka bir şey yok Sayın 
Salihoğlu. v 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) Şimdi devam
lılık mevzuunu oylamanız lâzımdır... 

BAŞKAN — Daha henüz birleşimin bitme 
zamanı gelmeden bunun oylanmasına lüzum 
yoktur. Belki biter. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
OSMAN SALİHOĞLU (Devamla) — Önerge
mi okutmamanızın sebebini anlıyamadım. 

BAŞKAN — Sayın Salihoğlu önergeniz şu: 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü madde-
s'nin değiştirilmesine dair kanun teklifinin Mil

let Meclisince kabul edilen metni vs Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Bütçe 
Plân komisyonları raporlan, 1099 numara ile 
bugünkü gündemin iki defa görüşülecek işler 
bölümüne alınmıştır. 

Kanun teklifi bütçe ile ilgili olduğundan sö
zü edilen kanun teklifinin diğer bütün işlere 
takdimen gündeme alınarak öncelik ve ivedi
likle görüşülmesini ve bu kanun teklifi üzerin
deki görüşmeler bitinceye kadar görüşmelere 
aralıksız devam olunmasını arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Bütçe ve Plân 
Komisyonu 

(Bu raporda) 
Başkan ve Sözcüsü 

Sakarya 
Osman' Salihoğlu 

BAŞKAN — öncelik ve takdimen görüşü
lüyor. Tamam mı? öncelik, tamam, ivedilikle 
diyorsunuz, ivedilik, maddelere geçildikten 
sonradır, binaenaleyh, daha sırası gelmemiştir, 
oylıyamıyacağım. Kanun teklifi bitinceye ka
dar görüşmelere aralıksız deniyor. Saat 19,00 a 
kadar görüşmemiz mümkündür. Bitip bitmiye-
ceği belli değildir, belki 19,00 a kadar biter. 
Zamanı gelmeden oylıyamam. Bu sebeple oku
maya lüzum görülmemişti, Savın Salihoğlu. 

Sayın Gündoğan buyurun efendim. 
C.H.P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO

ĞAN (İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
Muhterem Başkanım; Siyasi Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifinin Yüksek Meclisinizde görüşülmesi mü
nasebetiyle partim adına görüşlerimizi arz et
mek maksadiyle huzurunuza geldim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun teklifi
nin biraz önce yapılan usul münakaşalan ve 
Tüsük münakaşalarının da belli ettiği gibi, iki 
parti arasında, iki parti grupu arasında bir hu
susi maksadın tahakkukuna imk?n hazırlamak 
maksadiyle hazırladığı ve bu teklifin hakil.a-
ten iki parti grupu arasında mahiyetini bilme
diğimiz bir garip anlaşmanın kanunlaşması 
şeklinde tezahür etiği aşikâr olmuştur. Halbu
ki, ben bu kürsüye çıkmadan evvel bu kanun 
üzerinde partiler dışı ve sırf kanun ve hukuk 
nosyonlarına dayanarak acaba bu kanunun 
hukukan ve Türk mevzuatı için ds mahiyeti-
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nin ne olduğunu eleştirmek imkânını bulabilir -
miyim diye bir ham hayale kapılmış oldum. 
öyle zannettim ki asabiyetten uzak sadece kanun 
ve hukuk nosyonları içinde kalacağız ve bu ka
nunun müzakeresini öyle yapacağız. Ama, biraz 
evvel cereyan eden Tüzük ve usul münakaşala
rı maalesef bu kanun hakkında böylesine bir 
hayale kapılmamı doğrusu kendimi kınamak 
suretiyle yadırgıyorum, öyle anlaşılıyor ki, 
bu kanun kanun olmaktan ziyade Parlâmento
ların zorlama suretiyle kadını erkek, erkeği ka
dın yapma gibi pek eski, oldukça bayat bir gü
cü mülâhazası ile getirilmiştir. Yoksa bu ka
nun hukuk açısından incelendiği takdirde ka
nun olma niteliğinde değildir. Niye mi? Günkü 
bu kanun hukuk manzumesi içinde, kanunlar 
hiyerarşisi içinde Siyasi Partiler Kanunu adiy
le anılan bir kanunun bir maddesine, hukuk dı
şı bir anlayışla bir ek yaparak bir muayyen 
partiye bir miktar Hazine yardımı sağlamaktan 
başka hiçbir maksada matuf olmamak gibi hu
kuk dışı ve Türk mevzuatında eşine Taslanmamış, 
zorlama ve hukuk nosyoniariyle ilgisiz bir ka
nun olduğu belli oluyor. Bu iddiamı ispat et
mek gayet kolay. Siyasi Partiler Kanunu, si
yasi partilerin çeşitli eylemlerini ve işlemleri
ni düzenliyen bir kanun, bu arada Siyasi Par
tiler Kanununun 3 ncü kısmında «Malî büküm
ler» başlığı altında ve 1 nci bölümle başlıyan 
ve matlapia siyasi partilerin gelirlerini ve ge
lir kaynaklarım düzenliyen maddeleri kapsa
maktadır. Bu siyasi Partiler Kanununun üçün
cü kısmının birinci bölümünde, partilerin gelir
lerine ayrılmış bulunan maddeleri partilerin 
hangi kaynaklardan g-elir elde edebileceklerini 
açıkça göstermiştir ve bunları 65 nci maddede 
saymıştır ve bu gelir kalemlerinin de 13 aded 
olduğunu bend bend tesbit etmiştir. Bu kanu
nun bu üçüncü kısmım 65 nci maddeden başlı-
yan üçüncü kısmını takibettiğimiz takdirde ve 
65 nci maddede, yazık gelir kaynaklarından bi
risi olan Devletçe yardım işleminin nasıl ve 
hangi esaslara dayanılarak yapılacağını tedvin 
eden maddesi 74 ncü maddesidir. Bu madde si
yasi partilerin gelir kaynaklarının 13 ncü ka
lemi Devletçe yardıma ayrılmıştır ve şu esas
ları bağlanmıştır. 

Diyor ki, Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü 
maddesi; «Bir önceki milletvekili genel seçim
lerinde muteber oyların Türkiye çapında % 5 

inden % 10 una kadar oy alan siyasi partilere 
her yıl 500 bin lira. % 11 den % 20 e kadar 
oy alan siyasi partilere her yıl bir milyon 
lira ve ilâhiri gidiyor. Şimdi Siyasi Partiler 
Kanununun siyasi partilerin gelir kaynakla
rını kapsıyan 3 ncü bölümünde, üçüncü kıs
mında işaret edilen Devletçe yardımın siyasi 
partilere hangi esaslar dâhilinde yapılabilece
ğini 74 ncü maddesinde belirtmiş, kesin hük
me bağlamış. Ne demiş tekrar ediyorum : Bir 
önceki milletvekili genel seçimlerinde mute
ber oyların Türkiye çapında % 5 inden % 10 
una kadar oy alan siyasi partiler demiş. 
Şimdi müzakeresini yapmakta olduğumuz ka
nun ne diyor; bir de onu okuyalım. O da; 
«Milletvekilleri genel seçimlerine henüz girme
miş bulunan ve T. B. M. M, üye tamsayısının 
en az yüzde beşine sahibolan il merkezleri...» 
ve saire. Şimdi burada aşikâr bir çatışma, hu
kuk dayanağı bakımından birbirine zıdlaşan 
ve birbiri ile uyuşması mümkün olmıyan iki 
ayrı esasın yer almakta veyahut da yer al
masına zor istimal edilmek istendiği görülmek
tedir. Madem ki, Devletçe yardımın esasları 
74 ncü maddede bir siyasi partinin genel se
çimlerde muteber oyların % 5 inden, veya 
% 10 undan şu kadarını almak esasına bağlı
dır. Bu tajkdirde genel seçimlere girmemiş 
siyasi partiye bu 74 ncü maddedeki hukukî 
dayanağa nazaran Devletçe yardım yapılma
sına maddi, kanuni, hukukî imkân yoktur. Ba
kınız burada kanun vazıınm 74 ncü maddeyi 
vaz'ederken dayandığı gerekçe ve kullandığı 
kriter ile, simdi konuşmakta olduğumuz Ka
nunun dayandığı gerekçe ile kriter arasında ne 
kadar çatışma ve çelişme var onu arz ediyo
rum : Siyasi partilerin Devletten yardım gör
meleri için muteber oyların bir muayyen ora
nını alması yetmiyor, aynı zamanda bir ev
velki milletvekilleri seçiminde o partinin se
çime girmesi şartını koyuyor, madde. Çünkü 
bir partinin muteber oylarının yüzde kaçının 
kendisine geldiğini bilebilmek için, o partinin 
bir evvelki seçimlerde seçime girmiş olması şart
tır, zaruridir lâzımdır ki, hem oran belli ol
cun, hem de ondan sonra eğer oranı tuttur-
muşsa o siyasi parti Devletten yardım alabil
sin. Şimdi, siz iki büyük hukukî dayanağını, 
bu 74 ncü maddenin iki büyük dayanağını yı
kıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz, önce milletvekil-



C. Senatosu B : 36 
leri Seçimlerine girmemiş partiye dahi Devletçe 
yardımı sağlamak gibi bir sakim yola sapıyorsu
nuz, ondan başka milletvekilleri seçimlerine 
girmemiş partinin ne oranda oy aldığı belli 
olmıyan bir partinin sanki oy almış gibi Dev
letten yardım görmesine imkân sağlıyorsunuz 
ve bu kanunun iki temel dayanığını dinamitli
yorsunuz. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel de arz 
ettiğim gibi biz bunu X - Y - Z partisi gibi dü-
şünmiyelim, önümüzde bir kanun teklifi var 
bizler de kanun yapıcı Meclisiz. Acaba objektif 
hukuk kaideleri içerisinde bu kanunu eleştire^ 
rek, tetkik edersek ne yaptığımız, ne yapmak
ta olduğumuzu ve yapmakta olduğumuz şeyin 
hukuka uygunluğu veya aykırılığı nasıl meyda
na çıkar, bunu aramak isterdim ama, ben ham 
hayale kapılmışım dedim. Şimdi hakikaten gö
rüyorum ki, bu biraz evvel arz ettiğim iki esa
sa dayanak iki temel hukuk kaidesine dayana
rak sadece bir partinin diğer bir partiyi hangi 
hesaplarladır ve hangi maksatlarladır bilinmez, 
bir lûtfu, bir inayet şeklinde, bir bahşiş şeklin
de, bir culûsiye gibi öyle bir nevi eski hukuku
muzda raslanan büyüklerin keselerine, mürüv
vetlerine endaze olmaz kabilden bir ihsan, bir 
lütuf kanunu olduğu gözüküyor. Objektif ve 
tarafsız düşünürsek, Eğer bir ihsan kanunu ol
masa, bir lütuf ve inayet kanunu olmasa o tak
dirde 74 ncü maddenin iki anaesasmı yıkmaya 
hacet yoktur. Demek ki, her lütuf ve ihsanda 
olduğu gibi hukuku yıkmadan başkasının ce
binden hele kolay kolay bağışta bulunulmuyor. 
Ancak hukuku yıkacaksınız ki; inayette, lütuf -
da ve culûsiyede bulunacaksınız. Başka türlü 
çaresi yoktur bunun. Nitekim, bu kanunda hu
kuk dayanaklarının yıkıldığına bütün hukuk
çular ittifak edeceklerdir. O itibarla bu kanu
nun, teklif olarak gelen bu kanunun, aslında 
objektif ve genel bir kanun olmaktan ziyade 
mahsus, özel, maksatlı bir kanun olduğu apaşi-
kâr ortadadır. Yoksa, biraz evvel arz ettiğim 
ve 74 ncü madde yapan hukuki dayanakları 
böylesine dinamitlenmezdi. 

Şimdi eğer, bu kanun teklifinde, ilâve edil
mek istenen fıkrada konan esas, eğer bir parti
nin parlâmentoda bir oranda milletvekili ve 
senatör bulundurulması, esası şayet hukukî bir 
esas ise, bu takdirde 74 ncü maddenin şu sara
hatine aykırılık yine aşikârdır. Ne demiştir. 
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] 74 ncü madde, «bir önceki milletvekilleri ge
nel seçimlerinde muteber oy alan» peki şimdi 
bu getirilen kanunda ne deniyor? «Parlâmento
da belli oranda üye bulunduran parti» Burada 
çok aşikâr bir zorlama var. Milletvekili seçimi 
başka şeydir. Parlâmento milletvekili seçim
leriyle teşekkül etmez. Bir de Senato dedikleri 
ikinci bir Meclis vardır. Kanunda milletvekili 
seçimlerinden alman oylar esası var. Şimdi ge
tirilen kanunda, Parlâmentoda bulundurduğu 
üyelerin oranı, filân gibi biraz evvel arz etti
ğim gibi bir zorlama, hukuk gerçeği var. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Yeni bir esas var. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜN-
DOĞAN (Devamla) — Evet. 

Muhterem arkadaşlar bu kanunun bir eşi 
daha, daha doğrusu partilere devletçe yardım 
yapılan bir başka ülkenin Batı Almanya oldu
ğunu öğrendim. Batı - Almanya'da da partile
re devletten yardım yapılması esası kabul edil
miş. Türkiye'de de böyle bir esas kabul edilmiş 
bu Siyasi Partilerin Kanunu hükümleri gere
ğince. Ama bakınız Batı - Almanya'da böylesi
ne devletçe yardım edilmek esasına dayanan 
bir kanunun mevcudiyetine rağmen ne cereyan 
etmiş? Batı - Almanya'da bâzı partiler genel 
seçimlerde belli oranda oy almadıkları halde 
Devletten yardım talebetmişler.- Ve Anayasa 
Mahkemelerine müracaat etmişler, ülkelerinin. 
Oradan karar çıkarmak istemişler, karar istih
saline çalışmışlar. O Batı - Almanya Anayasa 
Mahkemesi demiş ki, zinhar, sakın ha Devlet
ten siyasi partilere yardım yaparken Parlâmen
todaki üye adedlerini filân, böyle kriterlere, 
kıstaslara dayanmayın. Çünkü, bir partiyi parti 
yapan parlâmentoda bulundurduğu üye değil, 
bir partiyi parti yapan, dayandığı seçimlerle 
sabit olan halk oyudur. Biraz sonra geleceğim 
o hususa da. Binaenaleyh, Parlâmentoda muay
yen oranda, belli oranda üye bulundurmak bu
na kâfi değildir.. O partilerin bir genel seçim
den geçmesi ve genel seçimlerde halktan bir 
belirli oranda, oy alması şarttır. Partiler yok
sa parlâmentodaki üyelerden ibaret değildir. Ve 
muhterem arkadaşlarım, bizim Anayasamız 
57 nci maddesinde; «siyasi partilerin demokra
tik hayatın vazgeçilmez unsuru» olduğunu söy-

I liyen hükmü yanında siyasi partilerin... 

.447 -
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ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — 58 ncı mad
de 56 ncı... 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
GAN (Devamla) — Evet 56 ncı madde. Siyasi 
partilerin yaşamlarını düzenliyen bir kanunun 
da çıkarılmasını emretmiş bulunmaktadır. Bu 
doğrusu güzel bir hükümdür. Hakikaten siyasi 
partiler, demokratik hayatın vazgeçilmez rü
künleridir doğrudur hiç kimsenin itirazı olma
ması gerekir. Neden mi? Çünkü, siyasi partiler 
dışında hiçbir şahıs, Türkiye'de Parlâmentoya 
gelme imkânını bulacak güçte değildir, Türkiye 
halkı ne durumda bulunursa bulunsun, siyasi 
örgütleri şahıslardan üstün tutmasını bilen ve 
bir siyasi örgüt-?, bağlı olmıyarı kimseyi hangi 
seviyede bulunursa bulunsun Parlâmentoya sok-
mıyan bir halktır. 20 yıllık demokratik tecrü
be bunu göstermiştir. Demek ki siyasi partiler 
vazgeçilmiş birer örgüttür ama, o partiler da
yandıkları halk kütlelerinin kendilerine göster
dikleri itibar kadar vardır veya yoktur. Bir si
yasi parti hiçbir secime girmemiş ve halkın ne 
derece itibarına I? yık ve mazhar olduğu belli 
olmamışken, ona siyahi parti gözü ile bakmak, 
Devletçe yardım bakmmdan mümkün değildir. 
O itibarla, siyasi partilerin genel seçimlerde 
belli oranda oy almadıktan sonra Devlet yardı
mından faydalanmam:! ancak bir maksadı mah
sus, bir öze1 amaç güdüldüğünü ispata yeter, 
artar bile. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Ne gibi? 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu müdahale 
etmeyin. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Ne olduğunu anlamak istiyorum ve Başkanlık
tan soruyoruz biz. 

BAŞKAM — Söylerse sövler, söylemece 
söylemez, söylemeye mecbur değildir. 

FİKRET CÜHBOĞAN (Devamla) — Sayın 
Kalpaklıoğlu sana bir şey anlatmak biraz zor
dur da onun için cevap vermiyorum. 

BAŞKAN — Bayın Gündoğan karşılıklı ko
nuşmayınız. Devam edin lütfen. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜN
DOĞAN (Devamla) — Muhterem arkadaşlar, 
bu şekli ile siyasi partilere Devletçe yardımı 
maddeleştirımş olan biraz evvel okuduğum 
74 ncü madd-3 ile ve onun dayanağı ve esprisi 

ile şimdi konuştuğumuz teklifin kanun açısın
dan, hukuk açısından bağdaşması mümkün de
ğildir. Bu kanun teklifinin yalnız 74 ncü mad
de, Siyasi Partiler Kanununun esprisi, Alman
ya'da geçmiş biraz evvel arz ettiğim Ana3?asa 
Malıkemesi kararları bakımından uygunsuzlu
ğunun yanında daha birtakım uygunsuzlukları 
da vardır. Bir defa Devlet eliyle siyasi partilere 
yardım etmenin esprisi dışına taştınız mı, bir 
defa 74 ncü maddenin esasını aştınız mı. bir 
defa oy oranını bir tarafa itip Parlâmentodaki 
üye ve saire gibi birtakım hukukî olmıyan kri
terlere, dayanaklara el attınız mı ondan sonra 
bu Parlâmento içinde siyasi partilerin siyasi ah
lâk bakımından durumlarının ne olabileceğini 
de hesaplamaya mecbur kalırsınız. Çünkü, dü
şününüz ki, her hangi bir siyasi partiden su ka
nun nisbetmde adam ayrılmış, parlömanter ay
rılmış ve usulüne uyarak bir siyasi parti kuru
yorum demiş ve yine bu kanuna göre dört yıl 
Devlet bütçesinden 5 yüz bin, 5 yüz bin, 5 yüz 
bin almış, dördüncü yıl infisah etmiş veya seçi
me girmemiş veya girmiş hiç rey almamış. Bu 
Devletin iki milyon lirasını hin tecrübe etmedi
ğiniz bir siyasi partiye bu Devletin iki milyon 
lirasını nasıl peşkeş çekersiniz? Çekemezsiniz! 
Çünkü siz Anayasanın 61 nci maddesine göre, 
vergi yoliyle topladığı kaynaklarını hiçbir şe
kilde Devlete Anayasanın verdiği görevler dı
şında kullanamadınız, Bu kursudan 53 ncü 
maddeyi okuyup, Türk toplumunda istenen kal
kınmanın Devletin gücü ile oranlı olarak yapıl
ması lâzımdır, ne yapalım gücümüz bu kadar
dı:.', diyenlere de cevap veriyorum. Diyorum ki, 
•siz; Devleti bu yollarla, daha birtakım yollarla 
güçsüz hale getire getire Anayasanın Devlete 
verdiği görevleri yapamaz hale getirmektesiniz 
ve kastınız da belki bu. Çünkü Anayasa ilerici 
bir Anayasa, atılımcı Anayasa, yeni bir toplum 
yaratmayı öngören bir Anayasa, geleneksel 
toplumu yıkmayı hedef tutan bir Anayasa; siz 
böylesine bir yapı değişikliğine meydan verme
mek için, geleneksel toplumu muhafaza etmek 
için, tutuculuğunuz yüzünden, Devletin kaynak
larını dağıta, dağıta Devleti güçsüz hale geti
riyor ve Anayasanın Devlete verdiği görevleri 
ifa ettirmez hale getiriyorsunuz. Bu gayet ko
laydır. İnsan hayatında böyle şeyler görülür. 
Bu itibarla Anayasanın siyasi partilerden anla
dığı anlamı ihlâl edercesine bir kısım parlö-
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manterlerin bir araya gelip, parti kurarak Dev
letten yardım alıp, hiç seçime girmemeleri gibi 
veyahut girip de hiç oy almamaları gibi bir so
nucu düşünmeden, önceden düşünmeden böyle 
bir kanuna rey veremezsiniz. Nedir telâş?.. Bo
ğazına güvenen borazancıbaşı olur. Parti kur
mak istiyen Partiler Kanununda bir tadilât- ya
parım, Devletten bir yardım sağlarım, ben şim
di partiyi kurayım, diye mi kurar? Böylesine 
bir hesapla parti kurulur mu? Bu itibarla... 
(Güven Partisi sıralarından, «Böyle bir hesabı
mız olduğunu ne biliyorsun?» sesi) Yoksa, bu 
kanuna iltifat etmiyelim. Tamam!... Tenzih 
ederim, başında da söyledim sözümü. Hiçbir 
partiyi hedef tutmaksızm meseleyi hukuk açı
sından, Anayasa açısından, siyasi ahlâk acısın
dan, tatbikat acısından ele alalım, eleştirelim. 
Ne var bunda? 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Biraz ev
vel konuştukların ne oldu Sayın Gündoğan? Bu 
yolda devam edelim, yani. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin Sa
yın Alpaslan, devam edelim efendim. 

C. H. P. GIİUPU ADINA FİKEBT GÜI'DO-
ĞAN (Devamla) — Muhterem, arkadaşlarım, bu 
kanunun başka zararları da olacaktır. Bir defa 
bu kanunla hususi bir maksat güdüldüğü şu 
şimdi arz edeceğim sebeple ele belirir. Bu ka
nundan evvel bu Mecliste bir vakitler grupu da
hi bulunan Yeni Türkiye Partisi gibi, Türkiye İs
çi Partisi gibi partiler, biz de Devletten yardın 
görelim, diye kanun teklifi vermişlerdir. Ama 
1,5 yılı mütecaviz bir zamandan beri bu kamın 
teklifleri uyur hale getirilip de bu kürsülerden 
konuşulmamıştır. Ama işte simdi müzakeresini 
yaptığımız bu kanun bir belli partiden ve bir 
belli partiye, bir belli partinin imzasiyle, daha 
doğrusu ortak imzası ile iki belli partinin ortak 
imzasiyle bir belli partiye yardım anlamını ta
şır bir mahiyet alır almaz sürati berkiye ile, es
ki tabiriyle, şimşek hızı ile gelmiş huzurlarınız
da bulunmuş ve bir partinin sayın grup baş-
kanvekili de grupların dahi konuşma zamanları
nı sınırlayarak çabucak bu kanunun çıkması gi
bi bir acelecilik içine girmiştir. Demeli id, ben 
ne kadar objektif olmaya, tarafsız olmaya çalı
şırsam çalışayım alâmetler öyle beliriyor ki, bu 
kanunun bir partiden diğer partiye bir atıfet, 
bir ihsan olduğu gün gibi aşikâr oluyor. Bunu 

ben değil, kanun teklifini getiren kimselerin 
menruboldukları partiler, biraz evvel arz etti
ğim gibi Mecliste grupları olan partilere ait ka
nanların hiç yürümemiş olmasına rağmen, bu 
kanunun şimşek hızı ile yürümesi gibi çok alâ
metler iddiamı doğruluyor. Bundan daha tabiî, 
daha normal ne var?.. Bu sözün şu veya bu par
tiye tariz için değil, korktuğum için değil, ha
kikaten tarafsız olmaya çalışıyorum. Biraz son
ra bir teklifte bulunacağım. Bakalım muhterem 
arkadgalanm ne diyecekler? Şimdi böylesine bir 
aseîecilik içinde hareke-; edildiği takdirde işte 
böyle kanunlara, daha doğmadan ben düşer, le
ke düşer. Kanunlar doğmadan cılız, zayıf olur. 
Bira,z yasamaları zor kanunlar olur, daha doğ
rusu sıhhatleri hep bozuk giden insanlar gibi yü
rür bu kanunlar. Ne gereği vardı bunun?... Or
tada ne vardı? Yeni Türkiye Partisi gibi parti 
ve grupu vardı, onlar bir kanım teklifi vermiş
lerdi, gelinirdi, 74 ncü maddedeki oy esası ipka 
edilirdi, yerinde bırakılırdı, % 5 yerine, % 2, 
% 3, % 1 denirdi. Veyahut şimdi teklif ediyo
rum, bu kanunun 74 ncü maddesi olduğu gibi 
bırakılırdı, bir defaya mahsus olmak üzere atı-
f eten bir partiye bir miktar para verilmeline da
ir bir hu3usi kanun getirilirdi. ,Eh, nerelere pa
ra verdiğimizi saten bilmiyoruz, o kadar fazla, 
bunu da verir giderdik. 

Ama Siyasi Partiler Kanununun esprisi, hu
kukî dayanakları ihlal edilmiş olmazdı. Müm
kündür, bir parti gelir, Devlet bu, babadır, eli
ni açar, yardım ister, insaf, merhamet duygu
ları vardır, Devlet de büyüktür, zengindir, tu
tar ona bir ihsanda bulunur, bu mümkündür. 
Nitekim Millet Partisinin oylarının bu 74 ncü 
maddedeki oranlarda olmaması sebebiyle bir de
faya mahsus olmak üzere bir miktar para veril
mesi fevkalâdeden, olağanüstü olarak kabul et
tik, bunu anlarım. Ama bu maddenin, bu ka
nunun 74 ncü maddesinin hukukî dayanaklarını 
ihlâli yoluna gidilmesi tehlikesi pek aşikârdır. 
istenen şey bellidir. Türkiye'de, açıkça ve seçik
çe ifade ediyorum, bir Cumhuriyet Halk Parti
si ve onun dışındaki partiler, iki ayrı dünya gö
rüşü içinde Türk ulusuna hizmet arz etmek is
terler. Ve C. H. P. si halkçı, devrimci, sosyal 
adeletçi görüşleri ile Türk halkım içinde bulun
duğu orta zamandan biraz ilerideki yaşamdan sü
ratle uygar toplumlar düzeyine getirmek için 
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uğraşır. O günden bugüne, kurulduğu günden 
bugüne hep karşısına tutucu... 

ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — Hangi dün
ya bu? 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (Devamla) — Bu bizim dünyamızın gö
rüsü, senin giremiyeceğin bir dünyanın görüşü. 

Bunun karşısında daima tutucu, savsaklayıcı 
ve daima bu toplumun o ilâhi kaderdir, orada 
Şikeftan mağarasında sürünen adammki öyle
dir, bilmem neredeki adamın kaderi böyledir 
gibi bir anlamsız dinlerin dahi kabul etmediği 
kader uydurması içinde yaşatmak istiyenler hep 
karşımıza dikilmişlerdir. Mücadelesini veriyo
ruz, elli yıldır veriyoruz, vereceğiz. Ama şu ka
dar söyliyeyim ki, Cumhuriyet Halk Partisi bu 
memlekette Siyasi Partiler Kanununun gelmesi
ni sağlıyan partidir. Siyasi Partiler Kanunun
da Devletçe yardım müesesesini sadece siyasi 
partilerin siyasi ahlâk dışı hareketlerine mâni 
olmak için konmuştur. Belirsiz kaynaklardan, 
karanlık kaynaklardan beslenmeyi önlemek mak
sadına hizmet etsin diye bu madde konmuştur. 
Bu Cumhuriyet Halk Partisi şimdi 74 ncü mad
denin dayanaklarına aykırı bir kanun ile kar
şı karşıya kalınca bu kürsüden elbette ki, böyle 
ifadelerde bulunacaktır, bulunmak da en tabiî 
hakkıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bir ciheti arz et
mek istiyorum, bu Parlâmento içerisinde üyesi 
bulunan başka partiler de vardır. Adalet Par
tisinden, C. H. P. sinden, Güven Partisinden 
gayrı partiler de vardır. Bu partiler Devlet 
yardımından yararlanmamaktadırlar. Neden? 
Çünkü Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü mad
desi buna imkân bırakmamaktadır. Şimdi biz 
böylesine adalet dışı, nasafet dışı en basit man
tığa, en basit doğruluğa aykırı bir kanunu doğ
ru bulmuyoruz. Şayet belli bir partinin paraya 
ihtiyacı varsa, lütfen bu Siyasi Partiler Kanu
nunun şu hukukî dayanaklarını ihlâl yoluna 
gitmekten vazgeçelim. Yepyeni bir teklifle bir 
defaya mahsus mu olur, üç defaya mahsus mu 
olur; 500 bin yerine 1,5 milyon mu olur, 10 mil
yon mu olur, («Kaldıralım» sesleri) Her ne ise 
kendilerinin tabiî istedikleri miktar nedir bil
miyorum, ne kadarla iktifa edecekleri belli de
ğildir. Bu itibarla. («Hepsini kaldıralım» sesle
ri) Böyle bir yola gittiğimiz zaman biz hukuk

çular, aklı başındaki kimseler kınamaz, ama 
bu yola girdiğimiz takdirde hiç çaresi yoktur. 
iki parti arasında bir belirli maksadın varlığını 
kabule mecburuz. Hiç kimse, Türk halkı içinde 
hiç kimse bunun A. P. tarafından Güven Parti
sine sırf C. H. P. ne güya zarar verir maksa-
diyle Devlet kesesinden, el kesesinden cömertli
ğin ifadesinden başka hiçbir eylem taşımıyan 
kanun olduğunu bilecektir. Ama şunu söyliye-
lim, biz Güven Partisinin Allah ömrünü müj-
dadetsin, susunda busunda değiliz. Hele aklı
mızda Güven Partisi korkusu diye bir şey yok
tur. Aksine Güven Partisi olmadan evvel bâzı 
korkularımız olabilirdi; mümkündü. Geçmişteki 
tatbik ve saire, ve saire bizi çok müşkül du
rumlara düşürmüştür. Şimdi daha kolay, daha 
rahat, daha kösteksiz, daha aydınlık, daha atı
lımcı, daha ilerici bir parti olmaktan çok çok 
müftehiriz. Korkumuz yok. içimizde iken ne idi 
de, dışımızda ne olacak. Ama kanun kanunsa 
eğer, tepelenmemelidir. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi bağlar
ken şu tarizde bulunmaktan kendimi alamıya-
cağım. 

Bu kürsüden A. P. iktidarının, Adalet Par
tisinin başı sandıktan çıkmayı en büyük güç 
kaynağı saymakta ve bunu göğsünü gere gere 
defalarca ifade etmektedir. Bunu hepiniz gör-
müşünüzdür, iştimişinizdir. (A. P. sıralarından 
«öyledir» sesleri) Mademki öyledir, sandıktan 
çıkmayıp bir partinin böğründen çıkan parti
ye para verilir mi? Sandıktan çıkmak esas ise, 
müsaade edin beyler, sandıktan çıksınlar. Yok 
eğer bir partinin böğründen çıkmak eğer par
ti ise o takdirde Siyasi Partiler Kanununun 
kendisine bahşettiği, partilere bahşettiği imkân
lardan yararlanamaz. Çelişkiye düşmek kadar 
zor şey yoktur. («Öyle şey yok» sesleri) Evvel
den cedel okuturlardı mekteplerde Diyalek
tik de denebilir. Metotlar var, da eski Yunan
lardan kalma. Bilenler çelişkiye düşmez, bilmi-
yenler de işte böyle fındıktan çıktım der, de
dikten sonra gelir, böğründen çıkanı da san
dıktan çıkmış gibi addeder. Çelişkidir işte bu. 

Muhterem arkadaşlarım, hiç kimsenin şüp
hesi olmasın. Görülüyor meydanda bu atıfet, 
bu ihsan, bu ulufe bahşedilecektir. Alanlara 
afiyet olsun verenlere de istikbalde kendi ço
cukları Devlet kesesinden kanunları tepeleye te-
peleye cömertlik ettiklerinden dolayı elbette 

— 1450 — 



0. Senatosu B : 36 22 . 2 . 1968 O : 1 

yine bu usuller içinde hesap soracaklardır. Hür
metlerimle. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Gümüşoğlu A. P. Grupu 
adına buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA OSMAN ZEKİ GÜ
MÜŞOĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlar, 648 sayılı Siyasi Partiler Ka
nununun 74 ncü maddesinin değiştirilmesi tek
lifiyle Yüce Heyetinizde vâki olan müzakereler 
sebebiyle A. P. Grupunun görüşlerini sun
mak için huzurunuza çıkmış bulunmaktayım. 

Maruzatım iki kısımda toplanacaktır. Bi
rincisi, Sayın C. H. P. sözcüsünün A. P. ile il
gili telmihlerine arzı cevabetmekten ibaret ka
lacaktır. 

ikinci kesimde de, değiştirme teklifi ile tek
lifi ile şekle ve esasa taallûk eden görüşlerimizi 
sunmaya uğraşacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, sayın C. H. P. söz
cüsünün oldukça uzun süre devam eden konuş
maları kısaca şöyle özetlenebilir. Birincisi, iki 
parti grupu arasında bir hususi maksadın ta
hakkuku zımmmda, tahakkuku maksadı ile 
bu kanun teklifi Yüce Heyetimizce gelmiş bu
lunduğu bildirilmektedir. İkincisi., bu kanun 
teklifinin hukukî mesnetten yoksun olduğu izah 
edilmiştir. 

Üçüncüsü, yine siyasi partilere Devlet yar
dımını temin eden Siyasi Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinde daha evvel tahkim ve tar-
sin edilen iki esaslı hukukî dayanağı yok et
mek amacını istihdaf ettiği izah edilmiştir. 

Dördüncüsü; Devletin malî kaynaklarının 
Anayasanın Devlete tahmil ettiği vazifelerin 
dışında istimal edildiği iddia edilmiştir. Beşin
cisi; diğer küçük partilerin de demokratik ni
zamın vazgeçilmesi mümkün olmıyan unsurla
rı olduğuna göre bunların neden bu imkândan 
faydalandırılmadığı ve faydalanması gerektiği 
fikri telkin edilmiştir. Altıncı bir sebep de, 
Adalet Partisi tarafından veya onun çoğunlu
ğu marifetiyle hir ulufe, bir hağış dağıtılmak 
istendiği îma edilmiş, her vesile ile sandıktan 
çıktığını ifade eden ve bunu gücünün yegâne 
bir dayanağı olarak ilân eden bir partinin se
çim esasına dayalı bir yardım şeklinden rücu 
etmiş bulunduğu şekli ifade edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, kanun teklifinde bu
lunmak Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri
nin en tabiî hakkı, hattâ vazifesi cümlesinden-

dir. Bu hakkın istimalinde her türlü sorumlu
luk veya şeref hissesi bu teklifi yapan kişile
rin şahıslarına ait bulunmaktadır. Kanun teklifi 
A. P. Grupunun veya iktidarının eliyle, gayre
tiyle, isteğiyle huzurunuza gelmiş değildir. Ger
çekten Hazineden siyasi partilere yardım edil
mesi şekli, Siyasi Partiler Kanununun müzake
resi sırasında ve ondan sonraki zamanlarda 
sayın üyeler tarafından devamlı münakaşa ko
nusu olan bir keyfiyettir. Edilmeli midir, edil
memeli midir, faydalı mıdır, değil midir? şek
liyle devam etmektedir. Siyasi partilere yar
dım, Hazine yardımının devam ettiği süre 
içinde Meclis bünyesi içinde meydana gelen 
bir grupun bu menfaatten, bu imkândan fay
dalanıp faydalanmaması mevzuu münakaşa 
konusu edilmiştir ki, sayın Güven Partisi Gru
pu ve buna uygun, bu türlü kanaatlere uygun 
kanaatleri izhar eden birkaç Adalet Partili 
sayın üye tarafından huzurunuzda münakaşa 
ve müzakere konusu olan teklif gelmiş bulun
maktadır. Bu itibarla Adalet Partisi Grupu
nun bu teklifle yakından ve uzaktan ilgisi bu
lunmamaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Fikret Gün-
doğan'ın bir beyanına iştirak etmemek müm
kün değildir. Bir memlekette demokratik ni
zam, bütün müesseseleriyle yerleşecek, gelişe
cek ve kökleşecek ise, demokratik hayatın vaz
geçilmez unsuru telâkki edilen siyasi partile
rin, siyasi mücadele hürriyetine sahiholması 
lâzımgelir. Ve yine bu mücadelede müsavi im
kân ve fırsatların mevcudolması lâzımgelir. 
Anayasamız, siyasi partilere gerek bu mücade
le hürriyetinde, gerek imkân ve fırsatların 
eşitliğinde bir tefrik yapmamış, herkesi, her 
siyasi kuruluşu bu imkânlara sahip kılmıştır. 
Ancak maalesef Siyasi Partiler Kanunu par
tiler arasındaki siyasi mücadele imkânlarını 
muayyen noktalarda kısıtlamıştır. Bugün ta
dili istenen 74 ncü madde de ıbunlar arasında
dır. Mecliste sayıları ne olursa olsun, seçimde 
aldıkları oy miktarı ne olursa olsun, Türk 
siyasi hayatında fikir mücadelesi yapan bütün 
partilerin aynı imkân ve şartlar içinde bulun
ması lâzımgelir fikrini Sayın Gündoğan ifade 
etmiştir. Doğrudur. Ama, hâfızai beşer, nisyan 
ile malûldür, ama bu derecesi de görülmemiş
tir. Bu farkı yapan bizler değil, kendileridir. 
Bu ölçüleri getiren biz değil, kendi hükümet-
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leridir. (Mahiyeti anlaşılmıyan bir müdahale) 
Hayır. Şimdi muhterem arkadaşlarım, gelmiş 
bir sistem vardır. Ve bâzı ölçülerle, bâzı şart
larla siyasi partilere yardım etmeyi istihdaf 
eden bir kanun çıkmıştır. Şimdi yeni gelen tek
lif, ortaya çıkan yeni hâdiseleri bir adalet esa
sına, denge esasına ulaştırmak istemektedir. 
Nitekim, tadil edilmek istenen kanunun, ki 
Siyasi Partiler Kanununun dördüncü maddesi 
ile o zaman tıpkı Güven Partisi gibi, C. K. M. 
P. nin ikiye bölünmüş olduğu ve içinden 
M. P. nin zuhur ettiği bir vakıa idi; Millet 
Partisinin Grupu nazarı itibara alınarak ve 
kısa bir süre sonra seçim olacağı da nazarı iti
bara alınarak bir defaya mahsus olmak üzere 
seçim esasına dayalı yardım şeklinde istisnai 
bir hüküm vaz'edilmişti. Ve Millet Partisine 
500 000 lira tefrik edilmiş idi. 

Muhterem arkadaşlarım, mesele şimdi de 
aynı şeydir. C. H. P. nin içerisinden bir parti 
doğmuştur, grupu vardır ve Millet Partisinin 
o zaman mevcudolan çoğunluğundan daha fazla 
bir gücü vardır ve mesele, bütün partilerin bu 
konuda sahiboldukları imkânların bâzı arka
daşlarımız tarafından bu partiye de verilmesi 
istenmektedir. Bu muayyen bir imkândan isti
fade hakkıdır. Ama gönül isterdi ki, bütün 
partiler Hazine yardımından istifade etmesin
ler. Aslında muhterem arkadaşlarım, eğer bir 
fikir para ile telkin ediliyorsa, Devlet imkân
ları ile dirij e ediliyorsa milletten rûyu kabul 
görmesi mümkün değildir. Bu vesile ile söyli-
yeyim, «Beytülmale el uzatmak» sözü geçmiş
tir bu Mecliste, maalesef bunu yapan da, bu 
kanunu sevk edenler olmak suretiyle bu ko
nuda da biz bunu tesbite mecbur bulunmakta
yız. Adalet Partisi, Siyasi Partiler Kanunun
da değişiklik yapmak istemektedir, Yüksek 
Huzurunuza bir teklif ile gelecektir. Muhte
melen mensubolduğum grup, bu mevzuu tas
hih etmek için huzurunuza çıkacaktır. Bunu 
da bu şekilde arz etmeye mecbur bulunmakta
yım. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Gündoğan'm 
beyanı arasında Siyasi Partiler Kanununun 
74 ncü maddesiyle bir hukukî sistem mev
duatımıza getirilmiştir. Muayyen ölçülü genel 
seçimlerde oy alan partilere Hazine yardımı 
derpiş edildiği halde bugün bu sistemden 
riicu edildiği ve hattâ dinamitlendiği, hukukî 

bir sistem içerisinde muayyen partileri siyânst 
etmek maksadiyle bâzı hukuk nosyonuna sığ-
mıyan tasarruflara girişilirse bunun altından 
çıkılmıyacağmı imâ etmiştir. Doğrudur. An
cak muhterem arkadaşlarım, Siyasi Partiler 
Kanununun 74 ncü maddesinde kabul edilen 
yardım esasına dayalı sistem, bir Anayasa 
emri değildir, hukukun temel ilkelerine daya
nan bir sistem değildir. Sureta siyasi partile
rin para alması için ihdas edilen bir sistem
dir ve bu sistem C. H. P. ortanın soluna geç
tikten sonra kendisine dayalı sermaye çevre
lerinden müzaheret göreıniyeceğİ için Devlet 
kesesine el atma sistemidir. Hâdise budur. Bu 
itibarla getirilmek istenen sistem, eskiden mev
cudolan sistemi değiştirmektedir. Fakat o 
da hukukun temel ilkelerine dayanan, Anaya
saya dayalı bir sistem değildir. Şartlar ve 
cemiyetin filhâl içinde bulunduğu zaruretler 
bugün böyle bir değişikliği emrettiği için ve 
mevcut partiler arasında bu imkânlardan isti
fade bakımından bir denge sağlıyacağı için 
olumlu karşılamaktayız. Daha fazla huzurunuzu 
işgal etmemek için mâruzâtıma burada son ve
riyorum. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Alpaslan, buyurunuz. 

GÜVEN PARTİSİ GEÜPU ADINA FEHMİ 
ALPASLAN (Artvin) — Çok muhter £111 aîKa-
daşlarım, kanunun esası, esprisi ve neticeleri 
üzerinde rahatlıkla (konuşmak ve Grupumuzım 
fikirlerini Yüce huzurunuzda çok rahat bir 
şekilde ifade etmek benim için zor olmıya-
caktır. Yalnız daha G. H. P. saflarında bulun
duğum zaman dahi kendisinin hiçbir zaman bir 
C.H.P. li olabileceğine inanmadığım; fikirleri, 
C. H. P. nin şimdi geldiği yerde değil, daha 
çok, çok ötesinde olan bir arkadaşın C. H. P. 
Grupunu temsilen burada söylediği sözler kar
şısında cidden müşkülât çekiyorum. Onun bir 
defa çelişmeler ile dolu ve hukuk mantığı ile 
asla bağdaşması mümkün olmıyan, ondan sonra 
da mütecaviz, iftiracı ve kendi zihniyetine uy
gun görüşünü cevaplandırırken kıymetli C. H. P. 
li arkadaşlarımın sakın üzerlerine meseleyi 
almamalarını bilhassa istirham edeceğim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Hepi
mize sayıyoruz, 
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GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FEHMİ 
ALPASLAN (Devamla) — Eğer bu zihniyetini 
benimsiyen arkadaşlarımız iseniz hepimize raci 
olacak şekilde sözlerimi tamamlıyauağım. İse
niz... (0. H. P. sıralarından «hepimizin sözü» 
sesleri) 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FEHMİ 
ALPASLAN (Devamla) — öyle... Sizler de, siz
ler de, Paşaya da... ötekilerine söylemiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, şahıslara bi-
tabetmeyiniz, lütfen. Sayın Hazerdağh, lütfen., 
(C. H. P. sıralarından «Alabileceğin kadarır; 
aldın» sesleri) Sayıp Ural, lûtfea? 

Sayın Alpaslan, rica. edeyim... Cumhuriyet 
Senatosundaki görüşmeleri rr»"ayyen bir sevi
yede tutmaya hep beraber dikkat edelin1 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FEHMİ 
ALPASLAN (Devamla) — Sayın Uaşkan, siz
den de ben rica ediyorum, biraz evvel, mensubu 
olduğunuz partinizin sözcüsü bT rada uluorta 
ihsan, atıfet diye pek aşağılık duygulara hitabe-
der şekilde konuşurken zatı devletleriniz de lüt
fen oradan bu sözleri kesmif olsaydınız. 

Şimdi ben grupum adın* söylüyorum. (0. H, 
P. sıralarından mahiyeti mlaşılmıyan müdahe-
leler) Ben daha ziyade 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan bir dakikanızı 
rica ediyorum... Muhterem arkadaşlarım, ben 
Sayın Alpaslan'a, sözünüze müdahale edeceğim, 
diye bir şey söylemedâjı. Sadece hepinize ifade 
ettim ve dedim ki, sadece Alpaslan'ı hedef ola
rak değil, Cumhuriyet Ssnatosundaki görüşme
leri onun vakarına yakışır bir seviyede tuta
lım. dedim Bu sebeple bana hemen bir tarizde 
bulundunuz. Sayın Gündoğan'm konuşmalanna 
niçin müdahale etmediğimi ifade ile sinirli bir 
havaya girmiyeH n: 

G. P. GRUPU ADINA FEHMİ ALPASLAN 
(Devamla) — Teşekkür ederim ve bende zaten 
Cumnuriyr"; Senatosunun yüksek vakarını ve 
bizatihi C. H. P. nin içinde bulunan çok aziz 
arkadaşlarımın yüce şahsiyetlerini üstün tutma 
gayreti içinde o konuşulan sözleri onlardan 
ayırmak istedim. Ama bâzıları illâ ve illâ katı
lacağı! dediler. Katılanlara elbette ki cevabım, 
söyley3ne olduğu nisbette cari olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, dönüp, dönüp 
şahsiyete ginniyelim. Devam ediniz. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FEHMİ 
ALPASLAN (Devamla) — Şimdi aziz arkadaş
larım, her şeyden evvel bir meseleyi vuzuha ka
vuşturmaya mecburuz. Bu kanun teklifi, mem
leketin içinde bulunduğu şartları dikkate alan 
Güven Partisinin doğuşunu da Türk Milletinin 
devamlılığı ve vatanın bölünmezliği hislerini 
içinde milliyetçi duygularla mütalâa eden arka
daşlar arasında tertiplenmiş, böylece verilmiş
tir. Eğer Sayın Gündoğan'm ifade ettiği, bahis 
konusu ettiği bilgi garip bir yakınlık, vesaire, 
diye tasfir etikleri hususlarda tereddüt varsa 
ve eğer bu kanun dolayısiyle Muhterem A. P. 
Grupunda bulunan arkadaşlarımızdan bize 
bir yakınlık geliyorsa, şuna inanıyoruz ki, bu 
Güven Partsinin doğuşu ile, faaliyeti ile millete, 
memlekete hayırlı milliyetçi bir parti olmak vas
fından ileri gelmektedir. Bunu böylece bir defa 
tesbit edelim. (A. P. sıralarından alkışlar) 
C. H. P. gibi köklü bir partinin kendi bünyesi
ni tahribeder şekilde bir başka istikâmete yel
ken açanları - hepsini demiyorum, yelken açan
ları - idare mekanizmasının basma getirmesi ve 
Meselâ şimdi bana hitabeden bir arkadaşımın 
zihniyetinde bir bocalama devresine girmesi 
karşısında Türk Milletinin hizmetine atılan Gü
ven Partisinin elbetteki bâzı hallerde milletin 
hayrına olarak tutulması lâzım gelir. Kaldı ki 
bu getirilen kanun teklifi, mücerred Güven Par
tisi için getirilen bir kanun teklifi olmaktan da 
cok uzaktır. Bunun içerisinde Güven Partisi de 
yer alıyorsa elbette ki iktidarın muhterem üye
leri, aman Güven Partisi bu işin içinde yer al
masın, diye şimdi çabalama gösteren arkadaş
larımız gibi bir tutumun içine girmiyeceklerdir. 
Girmemeleri Türk Milletnin ruhuna, vicdanına 
uygun düşecek bir harekettir. 

SAFFET URAL (Bursa) — Ve yaranmala
rına da... 

BAŞKAN — Sayın Ural, lütfen, rica ede
yim... Sayın Alpaslan, sizde lütfen. Karşılıklı 
konuşmayın. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FEHMİ 
ALPASLAN (Devamla) — Efendim, benim kıy
metli arkadaşım Sakıp Hatunoğlu bilmiyorum 
burada mı? Kulakları, çınlasın, şimdi bana sata
şan zata iyi birşey yapmıştı söyletme beni Paşa, 
onu söyletmemek için sus. Onu söyletirseniz 
bir daha burada duramazsınız. 
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BASKİN — Savın Alpaslan, rica ediyorum. 
SAFFET UR AL (Bursa) — Söyle, söyle. 

BAŞKAN — Sayın Ural, rica edeyim... Kar-
ı" kh konuşmaya mahal vermeyin. 

GÜVEN "pARTİŞİ ADINA FEHMİ ALPAS
LAN (Davamla) — Sayın Başkan, görülüyor 
M, 

SAFFET URAL (Bursa) — iftiralar da atı
yor burada. («Bravo» sesleri) Ama niye ayrıldık, 
diye darılmaya lüzum yok, hele Sayın Gündo-
ğanm darılmasına hiç ihtiyaç yok. Çünkü bin 
ayrılmasa idik Cumhuriyet Senatosunun Grup 
Başkan Vekili Ferid Melen, Fehmi Alpaslandı... 
(Gülüşmeler) Şimdi kendisi Grup Başkanvekili 
olarak rahat rahat mütalâasını veriyor. Niye 
darılıyoruz, darılacak ne varmış bunda? (Gü
lüşmeler ve alkışlar) Biraz da Bekata... Ne 
varmış bunda... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ber
hudar ol evladım, ihsan bahşettin. (Gürültüler 
ve gülüşmeler) 

G. P. GRUPU ADINA FEHMİ AL^ AB
LAN (Devamla) — Ya, ihsan buna derler. Ya... 
(Gülüşmeler) 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ama 
seçimler geliyor görüşürüz. (Gürültüler) 

G. P. GRUPU ADINA FEHMİ ALPASLAN 
(Devamla) — Hay, hay... 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan lütfen müda
hale etmeyin. 

G. P. GRUPU ADINA FEHMİ ALPAS
LAN (Devamla) — Biraz da takılacağız canım. 
Ve sonra size düşman olmadığımız gibi, zannet
tiğiniz gibi A. P. iktidarının da her yaptığını 
eyvallah, diye karşılıyoruz. Tenkidetti, burada. 
Sizin yaptığınızdan daha çok, yüz defa daha 
çok büyük hizmeti, İkinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânının görüşülmesinde, burada biz yaptık. 
Mâkûl teklifler getirdik, anlayışla karşıladılar. 
Bir kısmını iyi karşılamadılar, mutabakata vara
madık, o noktadan dolayı fikirlerimizde İsrar 
ettik. Ama, illâ başkalarının fikrine musallat 
olup, onu istediğin istikamete getirmek hakkı 
da demokratik hayatta yoktur, yani... (Sağdan, 
«Bravo» sesleri) Böyle biliyoruz. O halde iyi 
yapılan işlere iyi demek, kötü yapılan işlere kö
tü demek ve devamlı olarak dilimizde tekrarla
dığımız gibi, aka, ak, karaya kara; demek su

retiyle Türk Milletinin barışçı, huzur istiyen, 
sükûn istiyen sağduyusu yerinde Türk Milleti
nin istediği bir siyasi teşekkül hüviyetinde ça
lışmamıza devam ediyoruz. Bir noktada sizler
den daha çok şanslıyız zannediyoruz. Hiçolmaz-
mazsa bu vasfımızı yavaş yavaş duyurduğumuz 
için Türk Milletinin sevgisi ile, iltifatı ile iş 
başına gelmiş olan A. P. büyük çoğunluğa sa
hip bir teşekkül, bizden gelen teklifleri samimi 
telâkki ettikleri için daha çok değer veriyor. 
Bununla hem karşılıklı olarak millete daha çok 
hizmet etme imkânını buluyoruz, hem de ina
nıyorlar. Biz de bir hizmet yapmış olmanın hu
zurunu rahatlıkla yaşıyoruz. O halde mesele
leri böylece mütalâa etmek yerinde olur. Ve 
bu kanun vesilesiyle de olsa husumetçi sözlerle 
bize sataşmanın iyilikler getirmiyeceğini ve bizi 
hele çok saydığımız bir kısım arkadaşlarımız 
karşısında cidden çok müşkül vaziyete düşür
düğünü arz ve ifade etmek isterim. 

SAFFET URAL (Bursa) — Allah rahmet 
eylesin. 

G. P. GRUPU ADINA FEHMİ ALPAS
LAN (Devamla) — Şimdi aziz arkadaşlarım, 
bu Anayasa hükmü bakımından bilhassa bu yal
nız bir partiyi gaye ediniyor, bir yartiyi amaç 
tutuyor, filân lâflarını söyledi, Sayın Gündoğan. 
Dağil arkadaşlar. Bizim bu gelen kanun teklifi
nin çok üzerinde bir vaziyetimiz var. Hattâ 
A. P. li arkadaşlarımız bu kanun teklifini imza-
larlerken acaba kendi bünyelerinden bir kop
mayı nasıl oluyor da düşünemiyecek kadar ce
saret gösteriyorlar, diye arkadaşlarımızın bir 
kısmı düşündü. Ve imza eden arkadaşlarımız 
icabederse kendi bünyelerinden, çünkü bizim 
bünyemizden çıkıp da % 5 i teşkil edecek yok, 
Ha!1: Partisinin bünyelinden kopup % S i teş
kil edecek var mı, yok mu o belli değil? (C. H. P. 
sıralarından «yok, yok» sesleri) E... kopsa 
kopsa Â, P. nin bünyesinden kopacak. Onu bile 
p:Ö7,e aldılar. O itibarla kendilerine mütefek
kiriz. Ve meseleleri memleketçi göz içerisinde 
görmek lüzumuna da inanıyoruz. 

Şimdi Devletten, vatandaşın verdiği vergi
lerden almıyor, falan... E... iki gözüm siz de 
alıyorsunuz. Siz iki milyon alıyorsunuz. Yani 
adalet onu icabettirir ki, biz mademki sizin 
içinizden geldik, temsilî olarak, oylar bakı
mından söylüyorum, sizin iki milyondan bizim 

— 1454 — 
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hissemize düşeni almamız lâzımdır, sizden. 
(0. H. P. sıralarından gülüşmeler) Ya, ya... Doğ
rusu bu. Ama oraya da gitmiyoruz. (C. H. P. 
sıralarından müdahaleler) İstemedik onu, o 
yolda gelmemiş kanun teklifi... Yine sizin mük
tesep hak müessesesini ihlâl etmiyelim, diye fi
lân bırakmışlar, bu şekilde de teklif gelmiş. Ga
yet güzel. Eğer Sayın Gündoğan görümlerin
de İsrar eder, bu yapılacak seçimlerden sonra 
fikirlerini tashih ettiğini göstermezse bunlarda 
da çok değişiklikler olacaktır, yani. Onu da 
haber vereyim. Hesabı, kitabı ona göre tutalım. 

Aziz arkadaşlarım, şimdi Gündoğan: canım, 
korkumuzdan değil, işte millet haklı, prensipler 
itibariyle konuşuyorum filân diyor, ve ondan 
sonra da atıfet ve ihsan meselelerini ortaya atı
yor. Doğrusu tuhafıma gitti. Siyasi hayatı 
kendisi için meslek yapmıyan insanlar kazanır, 
kaşanmaz korkmaklar. Ama bir siyasi partinin 
mesuliyetine iştirak eden insanların kendi si
yasi partilerini kazandırmak istemeleri de gayet 
tabiîdir. Şimdi, biraz acı hatıra, ama bir şeyi ha
tırlamadan edemiyecsğiz, Sayın Gündoğan'm 
korkacağına katiyen ihtimal vermiyorum, kork
maz biliyorum, hayır, yani böyle Güven Partisi 
çıktı bizi zayıflatacaklar da onun için korku
yor da, filân böyle konuşuyor diye... Bunu id
dia etmem. Günkü biz biliyoruz, biz iç mücade
leyi yaparken bu memleketi sosyalist görüş içe-
risirde idare etmek lâzımgelir diyen bir kısım 
insanlar icabederse 30 kişi ile kalırız, ama fi
kirlerimizi kabul ettiririz, diye ortaya çıkmış
lardı. Bir cesaretin mahsulü olarak ortaya çık
mışlardı. O halde o ıraman 30 kişi kalırız, diye 
ortaya çıkan insanlar şimdi elbette ki kendile
rine korkuyu yaklaştırmaz"^. B^z temenni ede
riz ki 30 kişi değil, simdi olduğunuzdan daha 
çek da olsanız, ama programımızda bir zaman
lar Anayasa programı halinde olan prograıınız-
daki ilkelere ülkülere hep beraber mutlak suret
te sahip çıkasınız. Temennimiz bu. Yoksa ne 
siz bizden korkarsınız, hele hele biz, biz hiç 
korkmayız. Bizde hiç korkacak göz yok. Fikir 
olarak korkacak göz yok, medeni cesaret ola
rak korkacak göz yok. Çünkü imanımızdan 
mutlak surette emin bulunmaktayız. Biz ki, o 
hani, bir olağanüstü kurultay vardı, oraya gir
mekten korkmadık, ondan sonra da bir şeyden 
korkmayız. Onu da bilesiniz. (Alkışlar) Şimdi 
aziz arkadaşlarım, Sayın Gündoğan kanunun 

tahlilini yaparken bir güzel noktaya temas etti. 
3iyasi partiler kurulacak, belirsiz kaynaklar
dan faydalanmalarına mâni olmak için bunları 
beslemek lâzım. O esbabı mucibe ile 74 ncü mad
de gelmiştir, diye buyurdular. Türk milletinin 
nef'ine hareket ettiğimizden asla şüphemiz ol-
mıyan bir kuruluş içerisinde çalışıyoruz. Bir kı
sım bedbehtlarm bir zamanlar söylediği gibi de
ğil. gerçekten teşkilâtlanmalar mevzuunda bi
zim de bu kanunun şümulüne giren partilerden 
biri olarak paraya ihtiyacımız olur. Biz alaca
ğımız para ile Anayasanın dışında veya Anaya
sayı öteye beriye evirip çevirerek faaliyette bu
lunacak bir teşekkül değiliz. Anayasayı ruhu 
ile, maksadı ile hâkim kılmak istiyen ve C H P . 
nin altı okundan birisini teşkil eden «milliyet
çiyiz» sözünü de esas hayatiyetine kavuştura-
bilmenin gayretini göstererek teşkilâtlanmanın 
peşinde olan bir s_:yasi teşekkülüz. O itibarla bizi 
hedef tutarak bir adalet duygusunun tatmini 
mâna ve maksadını taşıyan kanunun karsısına 
çıkılmasını doğrusu yadırgamaktayız. 

RAHMİ ARIK AH (Bolu) — Kapalı geçtin, 
kapalı geçtin, bir kısmının nereye gittiğini de 
izah edersen memnun olurduk. 

G. P. GSUPÜ ADINA FEHMİ ALPASLAN 
.'Devamla) — Kapalı mı geçtik.. Ah Rahmi Bey-
ciğim... 

Şimdi aziz arkadaşlarım teklifi getiren arka
daşlara müteşekkiriz. Teklifi desteklediklerini 
ifade buyuran A. P. Grupu Sözcüsü arkadaşıma 
ve onun muhterem şahsında bütün grup men
suplarına müteşekkiriz. Bu teklif, evvelâ adalet 
duygusunu tatmin eden bir tekliftir. Bu teklif, 
Türkiye'de milliyetçi duygularla hizmete atı
lanlara aynı zamanda Devletin yardımı mâna
sına gelen bir tekliftir. Ve bu teklifin içerisinde 
bu vasıfta daha kurulabilecek olan siyasi te
şekküllerin de gelmesi ihtimaline rağmen A. P. 
Grupunun cesaretini taşıyan bir hava vardır, 
Ondan dolayı da müteşekkiriz. Teklif ile Gü-
vsn Partisi faydalanacaktır. Ama G. P. vasa
tında faydalanacak partiler de kurulabilecek
tir. Şimdi 1969 a kadar bununla yürüyeceğiz. 
Bu bir müstesna vaziyet getiriyor. Müstesna va
ziyeti C. H. P. nin hazırladığı tasarıda ki, biz 
ele içinde idik, Millet Partisi için de tanımıştık. 
O da seçime girmemişti, o da yardım almıştı. 
Sonra seçime girdi, muayyen rey aldı, diğer par-
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tiler seçime girdikleri halde muayyen rey ala
madıkları için onlar bu haktan mahrum kaldı
lar. G. P. de şimdi milletin hayrına hizmete de
vam edecek. Seçime girecek ve seçimde yüzde 5 
veya daha yukarı nisbette rey alırsa, aldığı nis-
betten yardımdan faydalanacaktır. Alamazsa o 
zaman da her türlü yardımdan uzak kalabile
cektir. Bu seferki seçimin biraz daha manalı 
olacağı yolunda bir işaret de vardır. Biliyorsu
nuz, iktidar Seçim Kanununu getirme temayü
lünde görülüyor. Yani olsa olsa millî bakiye sis
teminden istifade etmek istiyen yeni kurulup 
faaliyette bulunan, yani bir nevi küçük parti 
adındaki partiler, istifade edebilir, ama şimdi, 
getirilsin getirilmesin konusu münaaksa edile
bilir, getirilirken hangi kısımlar getirilsin, on
ların hepsini münakaşa ederiz, huzurunuzda ifa
de ediyoruz M, Güven Partisi olarak, biz millî 
bakiye sistemine kendimizi emanet ederek de
ğil, milletin yüce iradesine bizi .götürecek bir 
seçim kanunundan asla endişe duymadan onu 
da bekliyoruz. Onu da bekliyoruz. (A. P. sıra
larından «bravo» sesleri ve alkışlar) Bu kadar 
cesaretle ortaya çıkan bir siyasi teşekkülün iki 
akıbeti vardır. Ya hakikaten milletin hizmetin
de, istikametinde yerini bulacaktır, o zaman bu 
Siyasi Partiler Kanunundan daha çok istifade 
edecektir, ya da silinip gidecektir. İkisinin or
tası yoktur. Bu ikisinin ortası olmadığına göre 
hani G. P. şu kadar alacak, bu kadar alacak, 
diye bunun üzerinde söz söylemenin doğru ol
madığı kanaatindeyim. Ve yine tekrar ediyo
rum, demin arz ettiğimde her halde yoktu benim 
sevgili arkadaşım, hususi münasebetlerimize 
asla tesir etmiyecek şekilde Sayın Gündoğan 
zorlandım, ama ben sizi sevgili Gündoğan'im 
C. H. P. de bulunduğum zaman dahi C. H. P. li 
kafası ile bir arada göremedim. 

FÎKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Ondan 
gittiniz zaten ondan... 

G. P. GRUPU ADINA FEHMÎ ALPASLAN 
(Devamla) — Aaa... Şimdi onun için şu C. H. P. 
Grupu adına keşke müsaade etseniz de... 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Ural ve rica edi
yorum Sayın Alpaslan, siz de işi karşılıklı ve 
şahsi konuşmaya götürmeyin. 

G. P. GRUPU ADINA FEHMÎ ALPASLAN 
(Devamla) — Yapalım canım biraz da cevap 
verelim canım. Ne olacak... 

BAŞKAN — Olmaz şimdi, rica ediyorum. 
FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Peki, 

peki... 
MUAMMER OBÜS (Konya) — Lâzım efen

dim biraz. 

BAŞKAN — Sayın Obuz, 
G. P. GRUPU ADINA FEHMÎ ALPASLAN 

(Devamla) — Şimdi C. H. P. Sözcüsü diye ge
len arkadaşımızın fikirlerine, not ettiğim esas
ları takibederek cevap vermekte fayda umuyo
rum. 

Bir defa kendisi de hukukçu olan bir arka
daşımın bu kürsüden, efendim, Siyasi Partiler 
Kanununun 74 ncü maddesi bir kısım esaslar 
vaz'etmiştir. Şimdi bunlara dönülürse hukuk el
den gidiyor, hukuktan bir şey kalmıyor, gibi 
sözler söylemesi ki, cidden hukuk mantığı ile 
bağdaşan bir hal değildir. 74 ncü maddeyi 
vaz'eden Yüce Meclisler değil midir? Günün 
şartlarına göre 74 ncü maddeyi vaz'eden bu Yü
ce Meclisler Türkiye'de bir tehlikeli akımın iler
lemekte olması karşısında, bunun fikrî mücade
lesini yapabilecek siyasi partiler ortaya gelecek 
ise, Anayasanın umumi epsrisi içerisinde Anaya
sanın esas hükümleri çerçevesinde bu partilere 
de adaletli, hakkaniyetli bir surette yardım et
me kararma varırlarsa bunun hukuka aykırılığı, 
ifade edilebilecek, izah edilebilecek bir tarafı 
olur mu? Binaenaleyh, Sayın Gündoğan hukuk 
nosyonuna ne dereceye kadar tetabuk ettiğini 
bir türlü kavrayamadığım bu sözlerini burada 
bulunan pek çok hukukçu arkadaşlarımın ihatalı 
hukuku mantığına emanet ederim. Böyle hukuk 
olmaz. Hukuku bu mânada alamaz. Anayasanın 
falan hükmüne aykırı bir madde tedvin edemez
siniz. Kabul, elbette ki, böyle. Ama, benim yap
tığım bir kanunun bir maddesini değiştiremez
siniz, sözü, eğer getireceğim kanun metni daha 
âdil ise, ihtiyaçlara daha çok cevap veriyorsa 
o zaman bu münakaşa edilemez bir haldir ve 
abesle iştigal etmekten başka bir mânaya gel
mem, bu tarzdaki iddia. 

Aziz arkadaşlarım, Sayın Gündoğan bilhassa 
bu siyasi partiler Devletçe yapılan yardımlarda 
anaprensibolarak seçimlerde almakta oldukla
rı oy esasının getirilmiş bulunduğunu ifade ede
rek, bundan dönülmesinin doğru olmıyacağım, 
ama, zorlama, atifet, filân gibi, O. H. P. Grupu-
nun durumuna şahsan katiyen uygun bulamadı-
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ğım, şimdi bâzı muterizlerin olmasına rağmen, 
şahsan hâlâ uygun bulmak istemediğim bir eda 
içinde söylerse o zaman bu fikrinin yanlışlığını 
da aynı ölçülere pek gitmeden, ama cesaretle 
ifade etmek hakkı bizim için doğar. 

Şimdi siyasi partilere yardımın asıl maksa
dı, siyasi partilerin demokratik hayatın vazge
çilmez unsurları olmasından ileri gelmektedir, 
bir. iki, Anayasanın 56 ncı maddesine göre, si
yasi partilerin rahatlık içinde çalışmaları im
kânının hazrılanması lâzımgelmektedir. Ve baş
ka bir yönü de, meseleleri memleketçi bir gözle 
ele alıp memleket hayrına hizmet edenlere Türk 
milletinin hiçbir şeyi esirgemediği mülâhazasın
dan neşet etmiş bulunmaktadır. 

Şimdi bir parti doğuyor, doğuşu bir hayli 
velveleli oldu. C. H. P. nin böğründen değil, 
C. H. P. kendi istikametini değiştiren ellere düş
tüğü için, o partiden ayrılmak suretiyle aslî fi
kirlerini, memleketçi fikirlerini, milliyetçi ül
külerini muhafaza eden insanların eliyle kuru
lan bir parti oldu. Binaenaleyh, böylesine bir 
parti eğer hakikaten Türkiye'de milletin ihti
yacına, arzusuna ve sevgisine hitabetine fırsatını 
bulursa Güven Partisi veya Güven Partisinden 
sonra gelecek daha pekçok parti, bu vasfı ih
raz edebilirse böylesine partilere yardım etmek 
için Türk milleti kendisinin temsilcisi olan Par
lâmentolardan istirhamda bulunur ve onlara 
âdeta işaret de verir ve Türk Milleti çok şükür 
ki henüz kuruluşundan bu yana 9 ay gibi kısa 
bir müddet geçmiş olmasına rağmen memleketin 
2/3 vilâyetinde, Türkiye'nin ilçelerinin yarısın
dan falzasmda teşkilâtını tam olarak kurmuş ve 
parlâmentoda gücü itibariyle de 48 tane üyesi 
bulunan Güven Partisine karşı ümit beslemek
tedir. Ümidi şuradan doğmaktadır. Türkiye'
nin kaderini nereye sürükliyecekleri belli olnıı-
yan bu aşırı akım sahiplerine karşı yapılan mü
cadeleyi iman kudretiyle, bilgi ile Güven Partisi 
de karşılamaya çalışan bir partidir ve buna 
muktedir olan bir partidir. (C. H. P. sıraların
dan, gülüşmeler.) Bu inançtan doğmaktadır. Bu
nu böylece tesbit etmek isterini. 

Şimdi, arkadaşım, efendini, aslolan Parlâmen
to gücü değil, milletten alınacak oy meselesi
dir, dediler. Bu Parlâmentoda Güven Partisini 
teşkil eden 48 arkadaş her halde başka bir yer
den gelmedi, onlar da sandıktan geldi. Hem na

sıl geldi? Huzurunuzda konuşan Fehmi Alpaslan 
Artvin'de yapılan seçimde 36 bin rey alarak Se
natör oldu, C. H. P. nin milletvekili seçimlerin
de ortanın solunun bel kırıldığı içerisinde 18 500 
alabildik. Ferid Melen Van'ın % 82,5 reyini ala
rak geldi, ondan sonra alman reyler de ona göre 
düşmüş oldu. Binaenaleyh biz ne gökten zembil
le indiğimizi iddia ediyoruz, ne de başkalarının 
zannettiği gibi gaipten gelmiş varlıklar değiliz. 

SAFFET UR AL (Bursa) — Geçen sene or
tanın solunda değil mi idin? 

BAŞKAN — Sayın Ural, rica ediyorum. Sa
yın Alpaslan cevap vermeyiniz. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FEHMİ 
ALPASLAN (Devamla) — Şimdi, ortanın solu, 
Moskova'nın yolu, dedikleri zaman Dünyanın bü
tün ağırlığı içinde Trabzon'da konuştuğumu ar
kadaşlarım bilir. Bu sefer Trabzon'da yapılan 
bir ilçe kongresine sırf bunu izah etmek için git
tim ve orada konuştum. «Ortanın solu» lâkırdı
sı, ilmî olmıyan (gürültüler) ama senelerce be
raberinde çalıştığımız ve saygı duyduğumuz li
derin ağzından çıkmış olması itibariyle bizi sağ
da, solda ne yapacağımızı şaşırtmış bir hale ge
tiren lâkırdıyı bugünkü istikametinde tutan in
sanların karşısında (C. H. P. sıralarından mahi
yeti anlaşılmıyan müdahaleler.) 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, müdahale et
meyin. 

G. P. GRUPU ADINA FEHMİ ALPASLAN 
(Devamla) — Ortanın solunda değiliz. Çok şü
kür ki, ortanın solunda değiliz. Milletin doğru 
yolundayız. (Alkışlar) Bunu böylece ifade edi
yorum. 

SAFFET URAL (Bursa) — Seneye nerede 
olacaksın söyle?... 

MEBRURE AKSOLEY (istanbul) — Parti 
kongresi değil burası... 

G. P. GRUPU ADINA FEHMİ ALPASLAN 
(Devamla) — Sayın arkadaşlarım, şimdi arka
daşım, bu oy meselesine dokunurken zannediyo
rum ki, bâzı şeyleri de hesaplıyamıyor. Meseleyi 
bu kadar sıkı sıkıya oya bağlarsak şimdi 1965 te 
alınan oyun bugün muayen partiler tarafından 
aynen muhafaza edildiğini de ısrarla söylemek 
kabil olur mu? Güven Partisi yeni kurulmuş da 
ne olacağı belli olmuyor. 

Arkadaşlar, milletin sevgisine mazhar oldu
ğumuzun güzel bir, iki örneğini huzurunuzda 
arz etmek isterim. 

— 1457 — 



C. Senatosu B : 36 22 . 2 . 1968 O : 1 

Şimdi bakınız Konya'da en yalcın günlerden 
bir misal 8 tane belediye reisi arkadaşımız var, 
121 tane belediye üyesi arkadaşımız var, 4 tane 
il genel meclisi üyesi arkadaşımız var, 89 tane 
mahalle muhtarı, 186 tane köy muhtarı, bir zira
at oda:ı başkam, 3 tane tarım kredi başkanı, 5 
tane esnaf kefalet kooperatifi başkanı ve tam 
15 bin tane de kayıtlı üyemiz vardır. Yani, ye
ni kurulduk, meni kurulduk, oy meselesi, fir.n... 
işte oylar böyle geliyor. Bu arada seçimler ya
pıldı, misali meydanda... Birbirimizi ithama kal-
kışmıyalım. Tuttuk, Çeltik'te bir belediye seçimi 
yapılıyor, A. P. 441 oy, C. H. P. si iki oy ve G. 
P. si de 395 oy alıyor. Nasıl alıyor? Demek ki 
bu milletin bir sevgisi, bir sempatisi oluyor. Yi
ne A. P. li bir arkadaş kazanıyor. Yine, Kılba-
san'da oluyor, C. H, P. secime giremez hale ge
liyor, A. P. 647 oy, G. P. de 482 oy akyor. GırıV-
da C. H. P. seçime giremiyor, A. P. 715 rey ak-
yor, G. P. de 660 oy alıyor. Bunların hepsi 
meydanda. Baha dün Malkara Belediye seçimi 
yapılıyor, C. H. P. si 427 oy, G. P. 479 oy alı
yor, A. P. 1 231 oyla secimi kaşınıyor. Yani me
sele illâ sandıktan çıkma ve oy meselesi üzerin
de ise, işte... Milletin oyuna da yavaş yavaş gi
diyoruz. Demek ki, bize müte reocih olan hü
cumları cevaplandırıyorum, kamın bizim için çı
kıyor, demiyorum. O halde, b'"yle milletin, mem
leketin ihtiyaç duyduğu ahvalde kurulan siya
si partiler yalnız Parlâmento gücü olarak değil, 
aynı zamanda teşkilât gücüne de sahibolurlar-
sa bu gibi siyahi partilere yardım yapmak, işte 
sayın arkadaşımın prensiplerini kendi görüşüne 
göre değiştirmek istediği Siyasi Partiler Kanu
nunun 74 ncü maddesinin ruhuna ve maksadına 
tam mânasiyle uygundur. O itibarla bu teklifin 
yadırganacak bir tarafı olmadığım bilhassa be
lirtmek isterim. Ve o itibarla beyie, Parlâmen
to gücünün % 5" i, Türkiye'nin üçte bir vilâye
ti - merkez ilçeler dâhil - Türkiye'nin üçte bir il
çesinde kuruluş yapan bir parti, diğer bir parti
nin cüiûs ihsanına, atıfetine götürüyor gibi te
lâkki etmenin mânası yoktur. 

Aziz arkadaşlarım, bir şeyi biliniz, biz sene
lerce beraber çalıştığımız arkadaşlar arasında 
elbette ki, karşılıklı bâzı itiyatlar içerisinde kıv-
ranmışızdır. Ama bu yeni kuruluş içerisinde sis 
zannetmeyin İri, bunlar bizim içimizden çıktı da 
onun için yalnız bize hasım olarak çalışıyorlar. 
Böyle bir şey düşünmüyoruz. Ve her yerde söy

lüyoruz. C. E. P. nin bünyesinde çok saydığımız, 
çok sevdiğimiz fikren de, kalben de beraber ola
cağımız elbette ki, büyük bir kütle vardır ve on
ların C. E. P. nin idaresine hâkim olması samimî 
temennimizdir. Ara sıra bir başka arkadaşları 
konuşsa bu kadar şey olmazdı. (Gülüşmeler) 
Saygılarımı sunarım arkadaşlar (Şiddetli alkış
lar) 

BAŞIIAIT - - Bıyn Gûndcğan 0. II. P. Grupu 
adına söz istemişlerdir, buyurun. (Gürültüler) 
Yalnız mümkünse kısa rica edeceğim, Sayın Gün-
doğan. 

O. H. P. GBîJPU ADINA FİKRET GÜîTDG-
ĞAI-T (İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, O. 
H. P. nin 1965 ten bu yana izllyegeldiği ortanın 
solu politikası her yönü ile uyumlu, tutarlı bir 
sistematiktir. Bunu lâkırdı diyo vanflandıranla-
rın lâkırdılarım ağızlarına iade ediyorum. C. H. 
I', içinde.. 

FEItiD IvîELSN (Van) — Senatoya yakış
maz bu tip konuşmalar. 

C. H. P. GRUPU ADIîîA FİKEBT GÜIIDO-
ĞAN (Devamla) — Şiddetli fakat anlamlı bir 
mücadele sonunda G. H, P. nin Türk toplumunun 
ihtiyaçlarına en uygun yöntemleri ifade eden 
ortanın solu politikasından (sadede, sadede ses
leri, devam devam sesleri) korkanlar Türk top
lumunun geleneksel yapısından çıkarmayı iste-
miyenîer ve Türk toplumunu tutuculuk ve geri
cilik içinde bir kader çemberi içinde hapsetmek 
istiyenler istedikleri partiye gitmişlerdir, gide
bilirler. Uğurlar olsun, ama C. H. P. içine ka
rışmak gibi anlamsız cüretler kendilerine bir şey 
kazandırmaz. Ancak hafif düzünce misali vermiş 
olurlar. C. II. P. nin, kendilerinin bulunduğu za
man... 

RAHMİ AHIKAN (Bolu) — Sadet sadede. 

BAŞKAN — Sayın Ârikan rica ederim. 
G. İL P. GRUPU ADINA FİKRET GÜN-

DOĞÂN (Devamla) — Bizimle aynı fikirde 
bulunmadıklarını ve hattâ grup başkanvekille-
rinin dahi ellerinde bulunduğunu gitmeleriyle 
bize kaldığını söylemelerini ancak kendileri 
için biraz yüzü başka renge sokucudur. Eğer 
siz muvaffak insanlar idiyseniz... 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Yok ca
nım yok. 
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C. H. P. GRÜPU ADINA FİKRET GÜN
DOĞAN (Devamla) — Eğer siz 0. H. P. nin ha
kiki dostları idiyseniz C. H. P. nin 1964 -1965 
ve 1968 seçimlerinde aldıkları oyların oy düş
mesinin mesulü değil misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan bir ricada 
bulu ' -mc^m konu"rd*.n S : y^ i Partiler Kanu
nunun 74 ncü maddesinin değiştirilmesidir. C.H. 
P. nin iç kavgası ile ilgili bir konu değildir. Bu 
hususu rica edeceğim. (Gürültüler) (A. P. sı
ralarından doğru doğru sesleri) Müdahale et
meyin efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜN
DOĞAN (Devamla) — C. H. P. 74 ncü madde 
üzerinde fikirlerini nâçiz arkadaşınız ağzı ile 
beyan etti. G. P. Grup Baskaııvekili burada 
74 ncü maddeyi bir tarafa itti. Mütemadiyen 
Sayın Gündoğan, sevgili Gündoğan gibi birta
kım ucuz iltifatlarla güya bizi fikirlerimizden 
çelme yoluna saptı. Sayın Başkanım çok muk
tedir bir insansınız ama şu kadarını ifade ede
yim ki o sapmayı başka bir sapma ile önlemek
ten başka çare yoktur. Çünkü bâtıl ancak bâtıl 
ile karşılanır. Muhterem arkadaşlarım çok açık 
ve seçik olarak iki parti arasında ilerici, ham
leci, devrimci ve halkçı bir partiye aşikâr bir 
tuzak kurmanın numunesi bu kürsüde, bu Mec
liste heykelleşmiştir. Biz C. H. P. olarak bü
tünüz. içinden bir arkadaşımız kalksın C. H. P. 
nin tek ferdinin... 

HASAN KANGAL (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Seçim meydanı mıdır Sayın Başkan bu
rası. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, 
müdahale etmeyin. 

HASAN KANGAL (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Meydana dönderdiniz burayı kanunu 
mu konuşacağız yoksa mücadele mi edeceğiz. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
HASAN KANGAL (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Mahalle kahvesine döndü burası, canım 
böyle olur mu. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Gündoğan. 
HASAN KANGAL (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Burayı kahveye çevirdiniz. 
C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜN

DOĞAN (Devamla) — Otur otur. 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Gündoğan ri

ca edeceğim muhterem arkadaşlarım komisyon 

sözcüsü görüşmelerin başında bir önerge vere
rek bu kanun teklifinin görüşülmesine değin 
çalışmaların aralıksız olarak devam edilmesini 
teklif etmişti. O sırada saati geldiğinde bunun 
Genel Kurulun oyu ile halledileceğini söylemiş
tim. Gerek bu kanun teklifinin görüşülmesine 
değin bir de istanbul Üniversitesi Eedebiyat 
Fakültesinin Bütçesi ile ilgili bir kanun tasarı
sı vardır. Millet Meclisinden çıkmıştır, bütçe ile 
ilgilidir bu sebeple bu kanun (Buna ait öner
ge de var sesleri) Evet buna ait önerge de var
dır evet. Bu kanun teklifinin ve İstanbul Üni
versitesi Eedebiyat Fakültesinin gece eğitimi 
ile ilgili kanun tasarısının görüşülmesinin so
nuna kadar görüşülmelerin devamı hususunu 
oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Et-
rniyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, tekrar hatiplerden 
ve Umumi Heyetten rica edeceğim. Cumhuri
yet Senatosunun ağırlığı içinde meseleyi mü
talâa edeceğiz ve görüşeceğiz. Bu sebeple Sa
yın Kangal'ın çok şiddetli Başkanlığı itham 
eden görüşlerine Başkanlığın cevabı şudur: 
Başkanlık iç dökmelerin baskı altında Başkan
lık tarafından tutulmasının daha sinirli hava
lara yol açacağı endişesi bakımından mümkün 
mertebe hatiplerin konuşmalarına müsamaha 
ve görüşmelerini korumakla kendisini görevli 
addediyor. Bu kürsüden konuşulacak ve sataş
malar önlenecektir. Bu itibarla ricam hatipler 
mümkün mertebe konu içinde kalsınlar. Sayın 
üyelerden de ricam sataşmalar olmazsa, konuş
malar usamaz ve sertleşme havasına gitmez. 
Başkanlık hatiplerin konuşmalarının selâmetle 
yerine getirilmesiyle görevlidir. 

Devam edin Sayın Gündoğan. 

O. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — O itibarla sadece bir par
tiye muayyen maksatla Devlet kesesinden ih
sanda ve atıfette bulunan kanuna, Cumhuriyet 
Halk Partisi hukuk nosyonuna, hukuk Devle
tine ve kanunların esaslarına bağlı olduğu için, 
daima karşı duracaktır. Bu kanunun esprisini 
ve dayanaklarını bozmayınız, 74 ncü madde, 
siyasi partilere Devlet eliyle ne esaslara daya
nılarak para verileceğini açıkça ortaya koy
muştur. Bu esaslar oy esasıdır. Oy esası dışın
da bir esas getirmek istiyorsanız bu maddeyi 
yaralar, zedeler. Hukuk ve kanun daima ve da-
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ima böylesine bir gidişin eninde sonunda kötü
ye dönüştür. Yeni bir kanun getiriniz, paraya 
ihtiyacımız var, deyiniz. Bizden alınız. Bilmem 
neye kıtlık girmez derler, neyi isterseniz eli
nizi açınız ama bu kanunu bozmayın diyoruz. 
Ve tekrar ediyorum, C. H. P. içinde şu anda 
temsil ettiğim C. H. P. si içinde başka türlü 
düşünenler vardır gibi, bilmem birtakım karan
lık istikametler gibi, umacı edebiyatını sürdü
renleri iptidai tutumlarından dolayı doğrusu 
essfle bakıyorum. C. H. P. halkçıdır, devrim
cidir, lâiktir, milliyetçidir. Ve O. H. P. ortanın 
solunda Türkiye'nin kurtuluşunun en güzel yön
temini bulmuş bir partidir. Siz kendinize fi
kir arayın, fikir bulun, yöntem bulun da on
dan sonra karşımıza gelin. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Çumralı Güven Partisi 
Grupu adına. Sayın Çumralı mümkün mertebe 
kısaca rica edeceğim. 

G.P. GRUPU ADINA SEDAT ÇUMRA
Lİ (Konya) — Çok muhterem arkadaşlarım, 
isterdik ki bu kanun müzakereleri soğukkanlı
lıkla, Senatoya yakışan bir ağırlıkta cereyan 
etsin. Ama görüyoruz ki celse açıldığından be
ri Sayın Başkan tarafından da zımnen körük
lenen bir atmosferin içerisine Senato düşüver
di. Sayın Başkan tecrübeli bir arkadaşımızdır, 
hukukçudur. Böyle kanun tefsiri olur mu? Böy
le tüzük tefsiri olur mu? Ne diyor 61 nci mad
denin son fıkrası? Diyor ki Hükümet, komis
yon, grup sözcüleri saat tahdidi ile kayıtlı de
ğildir. Bu âmir bir hükümse nasıl ilâve eder ki, 
gruplar anlaşırlarsa bu hüküm değiştirilebilir? 
Bir hüküm ya âmirdir, ıttıba edilmesi lâzım
dır veya değildir. Şimdiye kadar yaptığımız bü
tün tatbikat budur, bütçe konuşmalarında da 
böylece geçmiştir. Dört parti anlaşmış mıdır, 
üç parti anlaşmış mıdır bu önergelerin kabulün
de? Hayır. Ama biliyor ki, Sayın Başkan, böy
le bir yola sevk edersem grupların hepsi bir 
araya gelmiyecek ve o şekilde de bu mesele ko-
nuşulmıyacak. 

Fehmi Alpaslan arkadaşım, «Sevgili Gün-
doğan» demişse, «Fikret Bey arkadaşım» de
mişse hata mı etti, Fikret Bey? Dostça hitabet
ti. Şu kürsüyü polemik mevzuu yapmıyalım is
tedi. Çok söylenecek söz var, pekçok söylene
cek söz var ama millet bizi dinliyor, Türk Mil
leti kulağını açmış şu anda bizi dinliyor. Sa

pıttınız yolunuzdan. Yalunıızdan sapıttınız, 
Atatürk'ü bıraktınız, programınızdan ayrıldı
nız, niye söylemezsiniz (Gürültüler) 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Biz ye
rimizde duruyoruz, sapıtan sizlersiniz. 

BAŞKAN — Sayın Çumralı karşılıklı ko
nuşmayın lütfen. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — O hal
de düşen sizsiniz. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA SEDAT 
GUMRALI (Devamla) — Niye Sayın Başkanım, 
arkadaşlara hitabetmezsiniz. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, Sayın Ha-
zerdağlı rica ederim, müdahale etmeyin. Sa
yın Çumralı bir dakikanızı rica edeyim. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA SEDAT 
ÇUMRALİ (Devamla) — Bunu bu hale düşü
ren sizlersiniz. O itibarla size verilecek bir ce
vabım yok... 

BAŞKAN — Sayın Çumralı bir dakika efen
dim. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA SEDAT 
ÇUMRALİ (Devamla) — Biz doğrudan doğru
ya metne giriyoruz. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Çumralı bir dakika. Sa
yın Türkmen, Sayın Hazerdağlı sükûnetinizi 
muhafaza etmenizi rica edeceğim. Bir dakika 
dinleyin. Sayın Çumralı'nm «bizi sapıttınız» 
tâbirinde bir sataşma mahiyeti yoktur. Bir fi
kir mücadelesinden kendilerinin muayyen bir 
istikamete gitmesinin zorlandığı vardır. Bu se
beple şiddetli bir itiraza sebep yoktur. Sayın 
Çumralı, rica ediyorum, siz de arkadaşlara dö
nüp şahıslara hitabetmeyin, konuşmanıza devam 
edin. 

G. ?. GRUPU ADINA SEDAT ÇUMRALİ 
(Devamla) — Ben şahıslara hitabetmiyorum, 
fikirlere hitabediyorum ve hiç yeri yokken bu
rada kalkıp da Senato kürsüsünü miting mey
danı haline getirip sen - ben kavgası, en azın
dan Senatoya saygısızlıktır. Varsa hesabınız, 
her yerde sizlerle görüşürüz, her yerde görü
rüz bu hesabı. Bunu en az kürsü âdabına ya
kıştıramıyorum ve kesiyorum burada. 

Arkadaşlar, gerekçesinde bu kanunun, ce
vap arıyor arkadaşımız, arz ediyorum. Gayet 
açık, ve seçik beyan edilmiştir. Hukuka, 
sanki Anayasaya aykırı imiş gibi, hukuk nosyo
nuna aykırı imiş gibi. Kanunları Meclisler 
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yapar, kanunları Meclisler tadil eder. Neye 
istinaden tadil eder, ihtiyaçlara göre. İhti
yaçlara göre kanun yapılır. Bu ihtiyaçların 
ne olduğunu yukarıdan beri birinci maddenin 
(A) maddesinin 1 - 2 - 3 - 4 - 5 -6 ve ilâve edi
len (B) fıkrasında açıkça gösterilmiştir. 
Şartlı kayıtlı verilmiştir. 

1. «Türkiye Büyük Millet Meclisi üye 
tamsayısının en az % 5 ine sahibolup da il mer
kezlerinin en az 1/3 ünde siyasi partiler 
kanunu ve parti tüzüğü hükümleri uyarınca 
partinin yönetim kurullarını kurmuş olan 
siyasi partilere..» diyor. Bu şartların bu hâ
disede bir bir tahakkuk etmesi şarttır. Var 
mıdır? Vardır. Bu şartlar mevcuttur, bugün 
için Millet Meclisinde temsil ettiğimiz üye 
sayısı % 5 in üzerindedir. 15 ilden fazla diye 
kayıt kor. Seçim Kanunu. Biz elli ilde teşki
lât kurmuş, sekiz ay içinde bir partiyiz. Üçte 
biri deniyor, 400 e yakın ilçede teşkilât kur
muş bir partiyiz. Bu sekiz aylık partiler için 
az mazhariyet değildir. Bu milletin bir ih
tiyacına karşılıktır, milletin ihtiyacına cevap
tır. Arkadaşlarım, neden bu yola gitti? Siyasi 
Partiler Kanunu tanzim edilirken,, Meclis ve 
Senato? Biz bunun demokratik rejimin yer
leşmesinde esaslı bir unsur olarak gördüğümüz 
için bu 74 ncü maddeyi koymuş bulunuyo
ruz. Aksi takdirde siyasi partiler kendilerine 
yardım eden şahısların baskısı altında kal
dılar. Bunları pek çok müşahede ettik. Buna 
imkân vermemek, şunun bunun malî, tasallu
tundan, yardımından partileri korumak ve [kur
tarmak için aldıkları oy miktarlarına göre ken
dilerine yardım edilmesi esasını koyduk ve bu
nun yanında çok tekrar edildi ama hemen 
ifade edeyim ki, yine bir siyasi partiye Mil
let Partisine bu şartları da haiz olmadığı için 
onu da başkasının yardımından uzak ve aza
de tutabilmek için ona da yardım edilmiştir. 
Demek M, önümüzde hukukî bir emsal de var
dır. Bunu niçin arkadaşlarımız görmemez-
likten gelip de durup dururken bir Güven 
Partisi, bir C. H. P. haline gelir? Umarım ki, 
1>izi daha çok konuşturmaktan, bizi daha 
çok işin derinliğine götürmekten sakınır 
arkadaşlarımız ve kanunu kendi çerçevesi 
içersinde mütalâa ederiz, edilir. (Alkışlar.) 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bü
yük bir hürmetle bağlı olduğum ksmal sahibi 
Sayın Çumralı; Başkanın oturumun, başın
dan beri sinirli havayı teşvik eder mahi
yette bir tutum izlediğini söylemesi benim 
şahsım bakımından hiçbir şey ifade etmez. 
Ancak, Başkanlığımızın bu konunun görüşül
mesi sırasında Cumhuriyet Senatosuna y araşır 
bir seviyede geçmesi üzerindeki yüreğinin tit
remesine karşı bu insafsızca tarizden başka 
bir şey değildir. Başkanlık Divanı kanu
nun serinkanlılıkla ve fikirlerin açıkça ifade 
edilmesi için kanat germiş durumdadır. Bu
nun bir tahrik, bunu bir teşvik eder mahi
yette ifade edilmesini Sayın Çumralı'ya hiç 
yakıştıramadım ve kendinize de yakıştırmı
yorum. Sayın Çumralı'nın İçtüzüğün 61 nci 
maddesinin tefsirinin yanlış olduğu hususun
daki iddialarına gelince : Cumhuriyet Senato
su Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan-
vekili olarak Sayın Sedat Çumralı mü-
taaddit defalar başka gruplarla anlaraşarak İçtü
züğün 61 nci maddesinin verdiği haklardan 
feragat ettiklerini, bu itibarla grupların 
sözlerini takyid eden önergeleri vermiş bu
lunmaktadırlar ve bu önergeler üzerine an
cak sınırlama yoluna gidilmiştir. Aksi hal
de sınırlama yoluna gidilmemiştir. 

Konuşmalara devam ediyoruz. Sayın Azmi 
Erdoğan konuşmaların lehte, aleyhte ve üze
rinde olmak üzere İçtüzüğün 56 nci maddesi 
uyarınca sıraya konulmasını istemektedirler. İç
tüzüğe uygun bir tekliftir. Kişiler adına ko
nuşmaların leyhte, aleyhte ve üzerinde sıraya 
tâbi tutulmasını oylarınıza sunuyorum*. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi okuyacağım. Arkadaşlardan rica edi
yorum. Leyhte aleyhte ve üzerinde oldukla
rını ifade buyursunlar. 

Sayın Hazerdağlı.. Aleyhinde. 
Sayın Ucuzal... Lehinde. 
Sayın Baykan... Aleyhinde. 
Sayın Melen.. Üzerinde. 
Sayın Çumralı... konuştular. 
Sayın Pırıltı.. Yoklar. 
Sayın İsmen.. Aleyhinde. 
Sayın Tığlı... Yoklar. 
Sayın Bahadırlı... Lehinde. 
Sayın Erdoğan... Üzerinde. 
Saym Ural... Yoklar... 
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Şimdi İçtüzükteki ibareler üzerine lehte, 
aleyhte ve üzerinde konuşma yapılacaktır. Bu 
sefer Hazerdağlı ilk idi, lehde olduğundan Sa
yın Ucuzal birinciye geçiyor. Buyurun Sayın 
Ucuzal. Onar dakika ile kayıtlıdır. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, üzerinde konuşma 
yaptığınız kanun teklifini getiren arkadaşları
nızdan birisiyim. Bu teklifi yapmamızın esbabı 
mucibesini kısaca şöyle arz etmek isterim. De
mokratik nizamın hâkim olduğu dünya görü
şünden hareket ederek böyle bir teklifle huzu
runuza gelmiş bulunmaktayız. Aziz arkadaşla
rım kanunun başlığı sebebiyle birtakım müca
delenin içerisine girdik. Teklif hazırlanırken 
648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair değil 74 ncü 
maddeye bir fıkra eklenmesine dair bir teklif 
olarak getirmiş olsaydık daha rahatlıkla müza
keresini yapmak imkânına kavuşurduk. Biz 
maddeyi tüm olarak değiştirmiyoruz, arkadaş
lar. Bir fıkra ekliyoruz. Bu fıkrayı eklememi
zin tek sebebi yine 648 sayılı Kanunun getirili
şine esas olan esbabı mucibeye dayanmaktadır. 
648 sayılı Kanun Anayasanın himayesine aldı
ğı demokratik nizamın unsurlarından sayılan 
Siyasi Partileri korumak içidir. 648 sayılı Ka
nun Yüce Senatoda görüşülürken 74 ncü mad
de üzerinde uzun uzun münakaşa yapıldı. Ve o 
zaman siyasi partiler kendi bünyesinde ve mec
lislerde Türk Milletini temsil eder, Türk Mil
letini temsil eden siyasi partilere Türk Milleti
nin Hazinesinden yardım etmek bir vazifedir. 
Aslında yılların verdiği tecrübe bu kanunun 
meuşeinde mevcuttur. Eğer Hazine yardım et
mediği takdirde siyasi partilerin yaşamasını te
min maksadında şu veya bu insanlara gidip te
berru talebetmek mecburiyetinde kaldığı ve 
teberruyu yapan insanların da bir gün bunun 
karşılığını beklediği gibi çok mühim bir mesele 
ils karsı karşıya partileri getirmemek için Yük
sek Meclisler bu maddeyi vaz'ettiler. Simdi ra
hatlıkla iddia ediliyor, teklifi getirenler Sa
yın Güven Partisi ile ortaklaşa bir düşünce için
de böyle bir teklifi getirmişlerdir. Hayır arka
daşlar. Biz teklifimizde Güven Partisi diye bir 
isimden ve teşekkülden bahsetmedik. Anayasa
nın 84 ncü maddesi gayet sarih. Meclislerde si
yasi partiler kuvvetleri oranında Meclis çalış
masına, komisyon çalışmasına iştirak ediyor 

mu? O halde vatan sathında da geniş bir teşki
lâtı kısa bir müddet içinde kurup gelen bu par
ti birtakım zorluklara mânız kalırsa böyle bir 
değişiklikten de istifade ederse bundan başka 
kurulacak partilerde bu imkândan istifade ede
cektir. Eğer teklifçiler sarahaten Güven Parti
sinin ismini zikrederek teklif getirmiş olsaydı 
Sayın ö. H. P, Sözcüsünün ithamını sinemize 
çekmek mecburiyetinde kalırdık. Bir taraftan 
siyasi partiler demokratik nizamın vazgeçilmez 
unsurudur diye kabul edeceğiz bir taraftan da 
kurulmuş veya kurulacak partileri maddi zor
luklar karşısında tahdit imkânına sokacağız. 
Böyle şey düşünülemez arkadaşlar. 

Efendim, 648 sayılı Kanunun 74 ncü mad
desinin şartları şudur : Bu şartlar olmadıkça 
partilere yardım edilmez. Bu hukukan matlu-
bolan bir düşünce değildir, arkadaşlar. Gerek 
Anayasa gerekse bizim içtüzüğümüzün 21 nci 
maddesi üyelerine kanun teklif etme, tadil et
me ve ilga etmek gibi birtakım haklar vermiş
tir. Biz de arkadaşlarla birlikte bu hakkımızı 
kullandık. 74 ncü maddeye bir fık^a ilâve edil
mesi teklifi ile huzurunuza geldik. Mutlaka 
seçime girmiş veya bir evvel seçime girmiş gibi 
ağır bir şart, Anayasanın ruhu ile metni ile uy
gun bir şart değildir arkadaşlar. Getirdiğimiz 
teklifte ne diyoruz? Meclislerde % 5 veya da
ha yukarı bir kuvvetin bulunması, memleket 
sathında da üçte bir teşkilâtının kurulması. Ve 
ilâve etmiyoruz, teklifçi olarak. Güven Partisi 
G. H. P. den ayrılmıştır. C. H. P. nin alacağı 
paradan beş yüz bin lira ayrılsın da Güven Par
tisine verilsin demiyoruz. Çünkü C. H. P. ya
rın gireceği seçimlerde kaybetti mi kalkacak 
efendim bizim beş yüz bin liramızı kestiler, 
eğer kesmemiş olsaydı Adalet Partisi çoğunlu
ğu, biz bu seçimi rahatlıkla kazanacaktık gibi 
birtakım, esbabı mucibe ile vatandasın karşısı
na çıkacaklardı. Biz bunu düşündüğümüz için 
böyle bir teklifle gelmedik. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanun Anayasa
nın metnine, ruhuna uygundur. Bu kanun 648 
sayılı Siyasi Partiler Kanununun 74 cü mad
desini espirisine uygundur. Kaldı ki, 648 sayılı 
Kanunun tasarısının ne şekilde meclislere gel
diği hepinizin malûmudur. Onun için burada 
birbirimizi töhmet altında bırakmıyalım. 

Fazla zamanınızı almamak için sözlerimi 
burada kesiyorum. Yüksek Heyetinizi hürmetle 
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selâmlarını. (G. P. ve A. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, muhterem senatörler; görüşmekte ol
duğumuz kanunun adı Siyasi Partiler Kanu
nunun 74 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair olan kanun teklifi. Şimdi arkadaşlar bu
rada Güven Partisine şu kadar paranın veril
mesine dair bir başlık yok, ama bütün görüş
melerde Güven Partisi bu para sanki kendisi
ne veriliyormuş gibi, mütemadiyen iddiaya 
girdiler. îster istemez, bu kanunun adı Güven 
Partisine besyüz bin lira verilmesine dair ka
nun oldu. Nitekim arkadaşlarım diyorlar ki, 
emsal var. Emsal varsa, bu kanunun adı da 
Güven Partisine 500 bin lira verilmesine dair bir 
kanun olması lâzımgelir. Emsali varsa, emsali 
gibi adını da alması lâzımdır. Bu sebeple bu 
iş mecrasından çıktı, bir parti dalgasına dö
küldü. Halbuki biz bunu böyle konuşmamamız 
lâzımgelirdi. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, burada me
seleyi anlamak için, bir gündeme, bir de mad
deye sadık kalmak sartiyle konuşmamız lâ-
zımgelivor. Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü • 
maddesi siyasi partilere bütçeden bir miktar 
paranın verilmesini vaktiyle derpiş etmiş, hü
küm altına almıştır. Şimdi bunun sebeplerini 
konu^rauvoruz. Bu maddeye bir fıkra eklen
mesini konuşuyoruz. Eğer Siyasi Partliler Ka
nununa konan bu maddenin değiştirilmesi bir 
metin halinde gelmiş olsaydı bunun leh ve 
alevhmde konuşmak mümkün idi. Partileri va- ; 
tandasa el açtırmamak ioin, siyasi partileri ya
şatmak için esbabı mueibeleri vaktiyle söy
lenmiş ve bugün bu besyüz bin lirayı alacak 
olan partideki arkadaşlar buna rey vermişler -
ve bunun müdafaasını yapmışlardır. Simdi' 
bu. npra verilsin, verilmesin, siyasi partilerin 
hakkıdır, bunları konuşmuyoruz, 

Muhterem arkadaşlarım, madem ki gündeme 
ve maddeye sadık kalacağız. Bu meseleleri ko
nuşmaya mecburuz. Bu kamın hangi esas üze
rine oturtulmuş Siyasi partiler % 5 oy aldık
tan sonra. % 5 oyu alamıyanlar para alamaz
lar dediğine göre, bunu hangi esasa oturttur
muş? Biz simdi hangi esasa oturtacağız? Bu 
esas, o günkü esas yanında, o günkü temel ya

nında doğru mudur ve bu temel tutar mı, tut
maz mı? Bunu halletmeye mecburuz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, 74 ncü mad
de demiş ki, yüzde 5 oranında bir oy almıyan 
bu paradan istifade edemez. Bunu niçin koy
muş? Demiş ki, vatandaştan oy alsın, ondan son
ra gelsin parayı alsın. Bunu koymanın sebebi 
var. Çünkü oy almadan birçok gecekondu par
tiler kurulabilir. Ve nitekim bugün gecekon
du partiler var, bugün kuruluyor, yarın kapa
nıyor, diğer bir partiye iltihak ediyor. Teşki
lâtlar da aynı şekilde oluyor. Bunu koyması
nın sebebi bu. Yani milletten oy alsın da, 
milletin oyuna itibar edelim demiştir. Yoksa 
teşkilâtlar bir istida ile kuruluyor, bir istida ile 
kapanıyor. O halde 74 ncü maddenin esası bu. 
Bundan başka niçin başka sebep düşünmemiş
tir. Niçin dememiş ki, Parlâmentoda şu kadar 
üvesi bulunan partilere şu kadar para verilir 
diye niçin dememiş? Sebebi var muhterem ar
kadaşlarım. Sebebi şu : Parlâmentodaki üyele
rin bir kısmı istifa eder 2-3 ay bunu devam 
ettirir, ondan sonra diğer bir partiye geçer, 
bir başka parti kurar. Ne olacak o takdirde? 
Simdi bu temel bu partiler, bu seçilenler kaygan 
oMuo-n müddetçe kuracağımız temel de kay
gan değil midir? Simdi, ama milletin reyi 
kavo-a.n dsoildir. Siyasi partiyi kurdular, yarın 
feshettiler, bsşyüz bin lirayı da aldılar. Buyu
run... 

Biz bunu konuşuyoruz. Güven Partisi bu 
parayı almış, almamış: yarın bu memlekette 
H-üven Partisi gibi milliyetçi bir parti kurula-
bilecen-i o-ibi, asın solcu bir başka parti de ku
rulabilir. O da alabilir. Onun için iftihar etmiye, 
millî maksatlarla bu paranın verildiğini iddia 
etmeye kimsenin burada hakkı yok. Bunu konuş
manın da yeri yok. Kanunu konusalım, teme
lini konusalım. Bu kanunu nereye oturtuyorsu
nuz? Teşkilâta oturtuyorsunuz, değil mi? Teş
kilât yarın ayrılacak. 4 sene bu. Kocaman bir 
ömür. Ondan sonra temsilcilere, burada gelmiş
ler mebuslar oturmuşlar 30 tane mebus ayrıldık 
biz efendim, ayrı bir parti kurduk. O partiden 
o partiye, o partiden o partiye, üzerindeki te
melin üstündeki kaygan oldukça, temel kendili
ğinden kaygan olur. Esası yok kanunun, mâna
sı yok, esprisi yok. Bu bakımdan biz bu kanu
nun aleyhindeyiz. 
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İkincisi; şimdi bu parti, bir parti kurulmuş, 
kendileri üzerine aldıkları için ben cevap ver
meye mecbur kalıyorum, politika yapmak için 
değil. Şimdi bu parti kuruldu. Güven Partisi 
değil de başka bir parti. Ben temenni etmem, 
Adalet Partisinden birçok arkadaşlar ayrıldılar 
başka bir parti kurdular. Yahut Halk Partisin
den bir parti daha ayrıldı, gitti. Şimdi mütema
diyen millet bunlara para mı verecek? Hem Halk 
Partisi parayı alacak, hem Adalet Partisi para
yı alacak; ondan sonra da o yeni partiler de 
paralarını alacaklar. 

Muhterem arkadaşlar, bir söz vardır. Bir ko
yundan bir post çıkar. Bir koyundan iki post 
çıkmaz. Şimdi biz partiler kuruldukça milletin 
sırtı koyunun postu gibi, milletin sırtından pa
ralar çıkaracağız. Arkadaşlar bu parayı ala
caklarsa hangi partiden ayrılmış ise o partinin 
tahsisatından bu para kesilip o partiye verilir 
şeklinde hüküm koyalım. Milletin de dilinden 
kurtulalım. Bu arkadaşlar da töhmetten kurtul
sunlar. Çünkü onlar için geliyorsa ve kendileri 
alıyorsa eğer. öyle demiyorsunuz. Onlar için bu 
kanun geliyorsa, verelim. Böyle bir hüküm ko
yalım, bundan sonrakilerde de bövle olsun ve 
mesele halledilmiş olsun. Böyle koymadığımız 
takdirde milletin sırtından bir koyundan iki 
post çıkarmak gibi mütemadiyen para çıka
caktır. Bütçeye 6 milyon koymuşsunuz. Şimdi 
bu 6 milyon 500 bin lira olacaktır Bunu nasıl 
yapacaksınız? Bunu neresinden tutarsanız tu
tun, bu kanun sakat, temelsiz, çürük bir kanun
dur. Ama milletin oyuna dayanırsa sağlam. 
Hepsi yalan teşkilât da olabilir, partiler de ola
bilir ama milletin reyi esas. O halde, milletin 
reyinden sonra aldıralım bunu. Böyle bir ça
re bulalım. Bu suretle kanun da sağlam olur, 
temeli de sağlam olur, üstü de ondan sonra sağ
lam olur. 

Parayı alacak ondan sonra gidecek başka 
parti kuracak. Bugün Güven Partisi var. Kanun
ları bugün için yapmıyoruz. Biz eğer partiler 
için hususi kanunlar yapıyorsak o başka mesele. 
Gönlüm arzu ederdi ki, bu kanunun başına Gü
ven Partisine 500 bin lira verilmesine dair olsun 
ve Millet Partisine de verilmiş emsali, misali 
gibi verilsin ve bu meseleler artık konuşulma
sın. Buna meydan verilmemiş olur. 

Muhterem arkadaşlarım, bitti sözlerim. Ben
deniz bir takrir vereceğim. Bunun Parlâmento 

üyelerinin, benim partimden ayrılmış arkadaşlar, 
benim partimden bu paranın kesilmesini istiyo
rum. Buna dair bir takrir vereceğim. Arkadaş
larım mertlerse onlar da bu teklife iltifat bu
yursunlar. Hürmetler ederim. (C.H.P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Melen, söz sırası sizde, 
fakat size söz veremiyeceğim. Sebebini sorarsa
nız açıklıyayım. Çünkü siz komisyon üyesisiniz. 
Komisyonda müspet oy kullanmışsınız. Binaen
aleyh, İçtüzük hükümlerine göre komisyonda 
müspet oy kullanan, üzerinde ve aleyhinde ko
nuşamaz. Sayın Erdoğan üzerinde sıra size ge
liyor. 

FERİD MELEN (Van) — O halde değişti
rin, lehinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Peki, yeniden sıraya koyuyo
rum. Sayın Erdoğan buyurun. 

AZMÎ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Çok kıy
metli arkadaşlarım, hakikaten kanun yapmak 
görevini tam lâyıkıyle ve kemali ile yerine ge
tirmek için, bu, müzakeresini yapmış olduğu
muz kanun üzerinde bu vazife şuuru içerisin
de behemehal bir konuşmanın lüzumlu olduğuna 
kaani olduğum için bendeniz bu anda huzuru
nuzdayım. 

Muhterem arkadaşlarım, Siyasi Partiler Ka
nunu görüşüldüğü vakit bu 74 ncü madde üze
rinde hayli mücadele yapmıştım. Maddenin kıs
tasları konulduğu vakit, o kıstasların gerçeğe 
tetabuk etmesi şarttır demiştik. Hattâ o sıra
larda konulmuş olan kıstasların yüzdeler nis-
betinde ifade edilmesi dahi ileride, tatbikatta 
bâzı aksaklıklar meydana getireceği cihetle, 
bunun sağlam bir kıstas olmadığı iddiasında 
bulunmuştuk. O vakit demiştik ki, Siyasi Par
tiler Kanununun bu 74 ncü maddesine göre 
Hazineden yardım alınmak isteniyorsa ve par
tilere yardım esprisi zaviyesinden meseleyi ele 
almak icabederse, koyacağımız objektif kıs
tas, partilerin mevcudiyet ve hayatiyetini te
min ve idamesini ileriye doğru götürmek mak
sadına matuf olduğu için yapacağımız şey, se
çime giripte, seçimden sonra T. B. M. M. inde 
grup teşkil edecek sayıda ve miktarda üye ge
tirdiği takdirde yardıma müstahak olsun, de
miştik. iltifat görmedi, o vakit İM büyük par
ti aralarında bir anlaşma yapmak suretiyle, 
bu anlaşma fikrî anlaşma, bu anlaşma her han-
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gi bir çıkar maksadiyle değil. Bir fikrî anlaş
ma, olabilir, daima mümkün. Bundan hiç kim
senin gocunmasına lüzum yok. Olabilir. Bir 
anlaşma neticesinde yüzdeler nisbeti ve mik
tarı ile bu madde tadil edilmişti. İşte bu mad
de, bugün tatbikatta alınmış olan neticeler göz 
önünde bulundurularak bugün bambaşka bir 
istikamette bir tadil daha getirilmek isteniyor. 

Muhterem arkadaşlar, madde rijittir, şudur, 
budur denilebilir. Fakat kanunun esas muhte
vası ve sistemi bakımından daha çok sistemi 
ve esası olmıyan, objektif kıstaslara dayanmı-
yan, sübjektif kıstaslarla getirilmiş olan 
bir kanundan başka bir şey değildir. Hattâ 
diyebiliriz ki, bu kanun teklifi bizim kanaati
mizce, hukuk mantığı ile ele alırsak, bu kanun 
nevama elinde malı bulunan bir ihale şartna
mesi tanzimi gibi bir ihtiva taşımaktadır. 
(Gürültüler ve müdahaleler) Üzerinde söz al
dığım vakit, hukuk mantığı bakımından üze
rinde söz aldım. Evet, bu hukuk bakımından 
bir ihale şartnamesidir. Başka bir şey değildir. 
Şimdi niçin objektif kıstaslara istinadetmiyor? 

Muhterem arkadaşlarım; bu 74 ncü madde 
tedvin edilirken, güz önünde bulundurulan bir
kaç kanun daha vardı. O da Seçim Kanunu ve 
Anayasa. Seçim Kanunu ne diyor? Bir parti
nin seçime girebilmesi içindir, ki bir parti se
çime girecek, bir parti hayatiyetinin devamı
nı ancak seçime girmekle temin eder, fikirle
rini Parlâmentoda ifade edebilmesi için bir 
grup teşkil etmesi lâzımdır. Bu sebeple 15 il 
ve ilçede teşkilâtını kurmuş olan bir partiye 
seçime girmek hakkını veriyor, işte bir kıstas 
meydana çıktı. Bu kıstası biraz vâzıı kanun 
kabul etmiyor. Kabul ediyor, ama kâfi görmü
yor. Ne diyor? Seçime girme mecburiyetini ko
yuyor. Seçime girdikten sonra ancak bir parti 
Hazineden yardım görecek. Niçin yardım göre
cek? Partilere ahlâkilik gelsin diye. Partilere 
disiplin gelsin diye. Partiler mevcudiyetini 
ve hangi gaye ve program, tüzükle gelmişler
se Mecliste bunu devamlı olarak idame ettire-
bilsinler diye bu yardımlar yapılıyor. Başka
larının yardımı ile, şahısların yardımı ile bir 
parti ayakta durmasın diye bu yardım yapılı
yor. Devletten yardım görüyor, çünkü haya
tiyetini muhafaza etmek maksadiyle yapıyor 
bunu. Hayatiyetini idame ettirmek maksadiyle 
yaptığına göre, partiler seçime girme niteliğin-

de, vasfında olduklarına göre yardımdan isti
fade edeceklerdir, üçüncü bir şart da yalnız 
seçime girmek kâfi değil; evvelâ parti 15 vilâ
yet ve ilçede seçilme şansına sahibolacak, bir. 
Seçime girecek, iki. Şeşimde de asgari yüzde 5 
oy alacak, üç. işte üç tane büyük, muazzam 
kıstas. Bu kıstaslar şimdi ihmal ediliyor da, 
başka bir kıstas ilâve ediliyor. Bu başka kıs
tası ilâve etmek, Siyasi Partiler Kanununun 
74 ncü maddesini tadil değil, esasında kaldır
maktır. Esasından kaldırılmadığı takdirde bir 
maddenin değiştirilmesi, tatbikatta alman ne
ticelerin aksak yürüyüşünü tadil maksadiyle 
olur. Başka türlü tadil edilmez. Bir maddenin 
tadili tekâmüle doğrudur. Fakat bu, tekâmül 
değil, bilâkis burada bir hukukî irtica var, 
burada gerileme vardır. Bir aksaklığın üzerine 
ikinci bir aksaklık geliyor. Bu itibarla bu ka
nun muhteva itibariyle sistemi yanlıştır. Kıstas 
itibariyle objektif kıstasları ihtiva etmediği 
için yanlıştır. Esas halen mer'i bulunan 74 ncü 
maddenin koymuş olduğu esaslar ve hukuk 
mantığının sisteminin ahenk, samimiyet, mak
sat ve şümullülük bakımından bu sakatlıklar 
içerisinde gel de bir yeni teklif yap, bu tek
lif gereğince bir madde tedvin et. Olmaz arka
daşlar. Hukuk mantığına uymaz. Hukuk man
tığı. ile bağdaşır bir tarafı yok. Şimdi bir hu
sus var. Bunun içerisinde her hangi bir mak
sat yok. Bir maksadın ne olup olmadığını tes-
bit etmek gayet kolaydır. Çünkü samimiyet 
prensibi ortada olmadığına göre, yahut olma
dığını peşinen ifade etmek değil, iddia ve fik
rin hakikaten objektif kaidelere istinadedip 
etmediğini testoit ederseniz mesele kalmaz, ha
kikat kendiliğinden meydana çıkar. Şimdi muh
terem arkadaşlarım, burada samimiyet olma
dığı iddiası kavli mücerrette kalan bir iddia 
değildir. Burada bir hâdiseye, bir vakıaya is-
tinadederek bu samimiyetin mevcudolmadığı 
iddiası vardır, burada. Tarafımızdan bu iddia 
yapılıyor. Bu kanunun 74 ncü maddesi gere
ğince Hazineden yardım alan partilerin bu sis
temi ve espriyi bozmamak kayıt ve şartiyle 1,5 
sene evvel mensubu olduğum Y. T. P. tarafın
dan bir tadil teklifi verilmişti. Bu tadil tekli
fi maalesef şimdiye kadar gelmedi. Bu kanun 
teklifi, 74 ncü maddenin koymuş olduğu ob
jektif kaideleri yıkmasına rağmen bugün sür
atle huzurunuza gelmiş ve müzakereye vaz'edil-
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mistir. Bunun samimiyet acaba neresindedir? 
Nasıl bir geniş mantık sahibi olalım ki biz bu
nun samimiyetine inanalım. Yok arkadaşlar, 
birbirimizi aldatmıyalım. Burada samimiyet 
yoktur. Kanun tekniği bakımından samimiyet 
yoktur. Maksat bakımından demiyorum. Mak
sat ne olursa olsun, biz maksatla ilgili değiliz. 
Bu sebeple objektif kıstaslara istinadetmiyen, 
hukuk tekniğine ve mantığına istinadetmiyen 
ve sistem ayrılığı ortaya koyduğu için, halen 
meriyette olan 74 ncü madde ile yapılan bu 
tadil teklifi arasında tamamen espiri ve ruhu
nu zedeleyici mesnetler olduğu için bu kanu
nun tüm ve muhteva itibariyle reddi icabeder. 
Senatonun ağırlığına ve vakarına yakışan ci
het budur. Maddelere geçmeden evvel kanu
nun reddini bilhassa istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bahadırlı söz sırasını 
Melen'e vermiştir. Lehte Sayın Melen, buyurun. 

FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; meselenin hissî cephesi 
uzunboylu konuşuldu. Ben sadece madde üze
rinde kısaca görüşlerimi tesbit etmeye çalına
cağım. 

Bir defa partilere Devlet bütçesinden para 
verilmesine ben şahsan, hattâ Partiler Kanunu 
mevcudolmadan dahi, memleketimizin özel şart
ları halamından doğru ve yerinde bir tedbir 
olarak görüyordum. Partiler Kanunu bu mese
leyi halletti. Halen arkadaşlarımızın bâzıları 
işte bunu Güven Partisine verilecek bir ulufe 
veyahut da bir bağış ve saire şeklinde lütuf 
ve inayet, cülûsiye şeklinde izah ettiler. Ni
hayet bu Güven Partisi veyahut aynı şartları 
ihraz edecek başka partilere verilecek bir pa
radır. Milletin kesesinden verilecektir. Başka 
bir kimsenin kesesinden verilmiyor ki, bunu bil
mem cülûsiye, inayet, lütuf ve saire telâkki 
ediyoruz. Kaldı ki, bugün Adalet Partisi bu 
kanuna dayanarak yılda 3.5 milyon lira almak
tadır. Bu kanuna şiddetle itiraz etmekte olan 
C. H. P. yine yılda 2 milyon lira almaktadır, 
bir seçim devresi zarfında 8 milyon lira ala
caktır Millet Hazinesinden. Mecliste halen 12 -
13 üyesi bulunan M. P. de 500 bin lira almak
tadır. 

Muhterem arkadaşlarım, buna karşı değiliz, 
şüphesiz. Arz ettiğim gibi, memleketimizin 
şartları bakımından, demokrasimizin hakikaten 

iyi işlemesi için ve bilhassa partilerin bâzı kim
selere medyun ve borçlu olmasını önlemek için 
partilerin masraflarının bir kısmını Devletin 
karşılaması zarurettir. Muhterem arkadaşlar; 
Siyasi Partiler Kanunumuzun 74 ncü maddesi 
bu esası kabul etmiştir. Yalnız bunun için par
tilerin ciddî bir hüviyette olmasını, yani ciddî 
bir parti olmasını, ciddî bir teşekkül olması 
esasını vaz'etmiştir, haklı olarak. Ve bunun 
için de seçime girmesini ve seçimde yüzde 5 
nisbefcinde oy alması esasını koymuştur, doğ
rudur, yerindedir, bir iyi ölçüdür. Çünkü bir 
partinin hakiki gücü kendisini seçime arz ettik
ten sonra anlaşılabilir. Yalnız doğru olmakla 
beraber bu hükmün tatbikat göstermiştir ki, 
bir noksan, bir eksik tarafı vardır. Şimdi, ar
kadaşlarımız, hukukî mesnedi yoktur yeni 
getirilen teklifin, ve saire diyorlar. 

Bir defa, hukukçu arkadaşlar daha iyi bilir
ler, pek yetkim dışındadır, ama bildiğim şu var ; 
hukukun kaynakları var. Kanunlar da kaynak
lardan birisidir. Binaenaleyh yeni bir kanun ted
vin ederseniz o yeni bir hukuk kaidesi meyda
na getirmiş olur ve binaenaleyeh bir mesnedolur. 
Kaldı ki, burada mevzuubahsolan şey zaten 
mevcut mesnedin bâzı eksiklikleri ihtiva etme
sidir. Gelen teklif bu eksikliği tamamlamakta 
olduğu için mesnedi yoktur demek doğru değil
dir, Buma bilâkis, bu noksanı, bu zayıf mesnedi, 
çürük mesnedi kuvvetlendiren bir teklif halin
dedir. Nedir bu noksan. Mevcut hüküm katı bir 
hükümdür, dört sene için bir vaziyeti dondur
maktadır, Bir seçimde parti oy almaktadır ve 
4 sene zarfında o partinin hüviyetinde geniş de
ğişiklik, nitekim, görüldü. îşte bir büyük parti 
bir fikir ayrılığı sebebiyle parçalandı. Yarın ay
ın büyük parti ininde ben eminim ki. bir ikinci 
parçalanma daha olacaktır. (Gülüşmeler C. H. 
P. sıralarından) Çünkü o fikir ayrılığı devam 
etmektedir, parçalandı. Binaenaleyh 4 sene için 
mecbur edemezsiniz. Bilhassa Anayasaya yemin 
etmiş, vicdanının emrine tabi olacağına yemin 
etmiş milletvekillerini bir partiye 4 sene zarfın
da o parti programındaki yolu veya seçim be
yannamesindeki istikametleri değiştirse dahi, 
illâ siz parti içinde kalıp öyle politika yapmaya 
devam edeceksiniz demek, demokratik bir anla
yış olmaz. Bü itibarla 4 sene için katı bir hü
küm getiren bir maddeyi de yerinde bulmak 
caiz değildir. Eğer bu hükmü yumuşatmazsanız, 
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başka ölçü bulmazsanız o vakit dediğim gibi 
faraza bir parti % 10 oy almıştır veya 100 mil
letvekili ile gelmiştir, büyük bir fikir ayrılığı 
dolayısiyle, lideri ile anlaşamamaları dolayısiy-
le 100 milletvekilinin 90 nı ayrılmıştır ve o par
ti 4 sene için bidayette aldığı nisbet dairesinde 
oy alacak veya o 90 milletvekili, ki, nihayet bir 
temsil sistemindeyiz, milletvekili oyu da temsil 
eder aynı zamanda ve temsil ettiği oylar, temsil 
ettiği fikir, eşitsiz bir mücadele şartı içerisinde 
politikaya devam edecektir. Bu haksız bir şey
dir. Bilhassa dediğim gibi, eşitlik şartlarını bo
zan büyük bir haksızlıktır ve bu haksızlığı dü
zeltmek lâzımdır. Bu maddeye bir yumuşaklık 
vermek lâzımdır. 

îşte bu kanun teklifi bu maddeye böyle bir 
yumuşaklık veren bir kanun teklifidir. Birinci 
madde değişmiyor, yine partilerin seçimlerde al
dığı oy esasını mahfuz tutuyor ve kaybetse dahi 
milletvekilliklerinin sayısının bir kısmını, sonu
na kadar istikrarlı olarak muhafaza etmiş. Ona 
hiç dokunmuyor gelen teklif, ama 2 nci madde
de devre içinde, iki seçim arasında devre içinde 
yeni kurulmuş bir parti eğer güçlü bir parti ol
duğunu başka karinelerle ispat edebiliyorsa ve
ya giiclü bir parti olduğu anlaşılıyorsa, bu tak
dirde, bu güçlü partiye de bir miktar Hazine 
yardımı yapmak suretiyle ötekilerle eşit şartlar 
içinde mücadele eder hale getirmenin zarureti 
aşikârdır, meydandadır. Bu hüküm bunu getiri
yor. Nedir bu?. Sadece secimde alman oy. başın
da arz ettim, en doğru ölçü odur, ama katî ol
masa... Bunun yerine başka ölçüler, faraza Mec
listeki grupların 30 milletvekilini» 40 milletve
kilini, 50 milletvekilini, bir partinin ciddî bir 
parti olarak doğduğuna bir karine saymamak 
mümkün değildir, Bugün 12 milletvekili grupu 
olan partiye veriyorsunuz 500 bin lirayı, fakat 
buna mukabil 40 - 50 milletvekili ile doğmuş 
olan bir partiye vermemek hakikaten adaletsiz
lik olur, hakikaten yanlış olur, eşitsiz bir vazi
yet doğurur. Bunun dışında gelen teklif sadece 
bunu da kâfi görmemiş. Olabilir ki, bir parti içe
risinde 30 - 40 kişi ayrılır ve köksüz olur. Ne 
yapmış ikinci bir karine, ikinci bir ölçü daha 
almış. O da memleket içinde kuruluşuna bakmış, 
eğer 1/3 ünden fazla yerde teşkilât kurmuşsa 
artık bu partiyi memleket benimsemiştir, de
mektir. Ve bu ölçü de, hakikaten, yani tarafsız 
bir gözle bakılırsa, belki biz biraz tarafsız ola

mayız bu anda bu kanundan faydalanacak par
tilerden biriyiz. Herkes o vakit insafla bunu ye
rinde görür. 

Muhterem arkadaşlar, objektif değil diyor
lar.. Tamamen objektif bir hükümdür. Nasıl se
çim esası objektif ise, bu da tamamen objektif
tir. Sadece muayyen bir partiye değil, muayyen 
şartlar koymaktadır. Bilmem Mecliste, T. B. M. 
M. inde şu sayıda grupu olmak ve ayrıca mem
lekette teşkilât kurmak. Bu şartları haiz olacak 
her parti, bugün Güven Partisi faydalanmakta
dır, bu şartları ihraz edebilecek yeni bir parti 
bir hafta sonra kurulsa, o da bu hükümden aynı 
şekilde istifade edecektir. Bu kadar umumi ma
hiyet arz eden bir hüküm nasıl olur da objektif 
olmas?, Buna objektif denmez hakikaten bunu 
anlamak müşküldür. Arz ettiğim gibi bu teklif 
mevcut bir adaletsizliği ortadan kaldırmakta ve 
yeni kurulacak partiler için tamamen demiye-
yim az - çok eşitlik şartları içerisinde siyasi mü
cadele yakmak imkânını vermektedir. Demokra

tiktir, bilhassa demokratik olduğu için kabule şa
yandır. Tasvibinizi aldığı takdirde ki, arkadaş
larımızın da temas ettikleri gibi, bu Meclisteki 
partilerin kendi içlerinden bir parti doğmasını 
bu belki kolaylaştıracaktır, ona rağmen kabul 
buyururlarsa bunu demokrasimize büyük hiz
met edeceklerdir, cesaretli bir hizmet yapacak
lardır. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Bayhan. Sırada Sayın İs
men var bir yeterlik önergesi de gelmiştir, Sa
yın îşmen'den sonra yeterlik önergesini oylıya-
cağım. 

KUDRET BAYHAN (Niğde) — Muhterem 
arkadaşlar Araplar el emrü emrüküm derler. 
Yüksek Heyetiniz bir karar verdi 10 dakika 
içinde fikirlerimizi beyan edeceğiz. Bendenizde 
bu emre uyarak sözlerimi bitireceğim. 

Efendim, Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında Bitlis Mil
letvekili Zarife Koçak ve 29 arkadaşının teklifi
ni müzakere etmekteyiz. Mezkûr Kanunun 74 
ncü maddesinin ilk fıkrası bir önceki milletve
kili seçimlerinde muteber oyların Türkiye ça
pında yüzde beşinden fazlasını alan siyasi par
tilere Hazinece yardım yapılmasını âmir bulun
maktadır. 

Bu kanun tetkik buyurulduğunda, Hazine 
yardımından faydalanmak için seçime girmek 
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esası kabul edilmiştir. Halbuki 74 ncü maddeye 
eklenen (B) fıkrası, seçime girmek esasını ihlâl 
ederek, seçime girmiyen Güven Partisine de Ha
zineden yardımı öngörmektedir. Tasan kanun 
tekniği, samimiyet, eşitsizlik bakımından Ana
yasaya aylandır. (A) fıkrası baz olarak Millet 
Meclisi seçimlerinde alman oylann miktanna 
göre Hazine yardımını kabul etmiştir. Halbuki 
bu tasan T. B. M. Meclisi kapsamını ihtiva et
mesine göre, seçime giren ve Mecliste gruplan 
olan partilere yardım yapmıyoruz, seçime gir-
miyen Güven Partisine yardım yapıyoruz. Umu
mi seçimlerde oy partiye verilir, şahıslara veril
mez. Partilerden aynlanlann ne miktarda oy 
götürdüklerini tesbit etmeye imkân yoktur. Ta
sanda kabul edilen kıstas da doğru değildir. Ne 
için T. B. M. Meclisi üyelerinin tam sayısının 
yüzde beşi de daha fazla veya azı değildir? 

Siyasi Partiler Kanunu; partilerin ciddî bir 
teşekkül olduğunu kabul ederek Hazine yardı
mını kabul etmiştir. Böyle bir ciddî teşekkülün 
mevcudolup olmadığının, milletvekili seçimle
rinde, vatandaşlann oylariyle tâyin edilmesi 
şarttır. Bu bakımdan seçimlerin mutlaka beklen
mesi lâzımdır. Bu tasan Anayasayı da Anaya
sada bulunan prensipleri de ihlâl etmektedir. 
Anayasanın kabul ettiği ve her faslında defaatle 
zikrettiği grup esasını da yoketmektedir. Bu ba
kımdan partilerin eşitliği esasını ihlâl ediyor. 

Bu tasan partilerin hayatiyetini idameye 
matuf da değildir. Seçimlere girmek için Seçim 
Kanunu 15 ilde teşkilât kurmayı âmir bulun
maktadır. Bu tasarı ise en az mevcut illerin üçte 
bir kaydını ihtiva ediyor. 

Seçim Kanunu ile siyasi Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeni getirilen (B) fıkrası 
arasında çelişme de vardır. 

Anayasa siyasi partiler demokrasinin vazge
çilmez unsurlarıdır, demektedir. Binaenaleyh 
Hazine yardımından bütün partilerin yardım 
görmesi lâzımdır. 74 ncü madde, vatandaşın ver
diği oyu esas olarak kabul etmiştir. Bu bir te
veccühtür. Seçime girmiyen bir partinin böyle 
bir teveccühe mazhar olduğunu anlamak güçtür. 
Bu tasarı siyasi partilerin bölünmesini de sağ-
lıyacak mahiyettedir. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerinin yüzde beşi bir araya gelerek 
Hazineden sağlanacak beşyüz bin lira ile her za
man parti kurmak sevdasına kapılacaklar ve 
partiler bölünecektir. Bu, memleket ve partiler 

için bir tehlike mahiyetindedir. Güven Partisi
nin aldığı oylar ve Hazinece verilen para Halk 
Partisindendir. 

Bu iş Halk Partisi ile Güven Partisi arasın
da bir dâva mevzuu olabilir. Bu kanun ile Ha
zine Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesi 
gereğince Güven Partisi için iki defa yardım 
yapmaktadır. Hazine açığının milyarlara ulaştı
ğı bir devirde bir milyon liranın mahza Güven 
Partisine verilmesi bir siyasi yatınmdan başka 
bir şey değildir. Tasanmn reddini rica ederim. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın îşmen... 
FERÎD MELEN (Van) — Üzerinde söz iste

dik efendim... 
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Baysoy. 
FEHMÎ BAYSOY (Erzincan) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlar, bizim gibi hukukçu olmı-
yan arkadaşları öyle tereddüde sevk ettiler ki, 
sayın sözcüler, birisi çıktı bu tamamiyle kanu
na, nizama aykındır dedi. Bir arkadaşımız geldi 
Anayasaya aykındır dedi. Bence bilmiyorum 
ama, her halde biz de okuduğumuzu anlıyoruz 
gibi geliyor. Hukuk işi nihayet okuma işidir, bir 
lâboratuvar işi değildir. Bu kadar da sağa sola 
çekmenin mânasmı ben anlamıyorum. Ortada 
bir de bunun misali var, seçime girmeden Millet 
Partisi bu parayı almış, alıyor, ona bir şey yok. 
Buraya gelince var. Gelin elbirliği yapalım, hep 
birlikte kaldıralım siz de almayın, biz de almı-
yalım. (C. H. P. sıralanndan kaldıralım, almıya-
lım, hay hay sesleri) Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır. Altı 
sayın üye konuşmuştur. Yeterlik önergesini oku
tuyorum : 

Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır, müzakerenin kifayeti

ne karar verilmesini arz ve teklif ederim. 
Mardin 

Abdülkerim Saraçoğlu 

BAŞKAN — Yeterlik aleyhinde Sayın üral. 
SAFFET URAL (Bursa) — Sayın Başkan 

muhterem senatörler; yeterlik aleyhindeyim. 
Çünkü, henüz konu aydınlanmış değildir. Bu ka
nun teklifi kötü tatbikata imkân verecek ve ya-
nn hiçbir siyasi partinin arzu etmiyeceği neti
celer verebilecek bir tatbikata yol açabilecektir. 
Meselâ, getirilen ölçüler içerisinde A. P. aslında 
partinin genel politikasını aynen uygulıyan 10 

— 1468 — 



C. Senatosu B : 36 22 . 2 . 1968 O : 1 

parti haline ve C. H, P. de, meselâ 3 - 4 parti 
haline bugünkü şekilleriyle gelebilirler. Mevcut 
iki büyük partinin binalarından faydalanmak 
suretiyle onların mahallî teşkilatındaki tümen 
tümen personelden faydalanmak suretiyle, aynı 
binalar içerisinde, efendim Demokrat Adalet 
Partisi, Halkçı Halk Partisi isimleriyle birçok 
peyk partiler kurulabilir. Bunlar 500 bin çeke
bilirler ve kendi partilerinin politikasını uygu
lama yolunda bir davranış içerisinde bulunabi
lirler. Bu hususu nazan itibara almanızı ve bil
hassa açıklanacak daha birçok konulara fırsat 
vermenizi temenni ederek kifayet takririnin aley
hinde oy kullanmanızı rica ederim. Saygıla
rımla. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi okundu, 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum, maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Daha önce verilmiş olan önergede ivedilik 
hususu da vardı. İvedilik hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi 

Madde 1. — 13 Temmuz 1965 tarihli ve 648 
sayılı Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Devletçe yardım:: 
Madde 74. — A) Bir önceki milletvekili 

genel seçimlerinde muteber oyların Türkiye ça
pında : 

1. — Yüzde beşinden yüzde onuna kadarı
nı alan siyasi partilere her yıl beşyüzbin lira; 

2. — Yüzde onbirinden yüzde yirmisine ka
darını alan siyasi partilere her yıl bir milyon 
lira, 

3. — Yüzde yirmibirinden yüzde otuzuna 
kadarını alan siyasi partilere her yıl iki milyon 
lira; 

4. — Yüzde otuzbirinden yüzde kırkına ka
darını alan siyasi partilere her yıl iki milyon 
beşyüz bin lira; 

5. — Yüzde kırkbirinden yüzde ellisine ka
darını alan siyasi partilere her yıl üç milyon li
ra; 

6. — Yüzde ellisinden fazlasını alan siyasi 
partilere her yıl üç milyon beşyüz bin lira; ve 

B) Milletvekili genel seçimlerine henüz 
girmemiş bulunan ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üye tamsayısının en az yüzde beşine sa-
hibolup da, il merkezlerinin en az üçte birinde 
ve (merkez ilçeler dâhil) ilçe merkezlerinin ke
za en az üçte birinde işbu kanun ve parti tüzü
ğü hükümleri uyarınca partinin yönetim kurul
larını kurmuş olan sij'asi partilere de her yıl 
beşyüz bin lira, Hazinece ödenir. 

C) Bu ödemelerin, malî yıl başlangıcını 
takibeden bir hafta içinde tamamlanması zo
runludur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Erdo
ğan, Sayın Baysoy, S&ym Obuz, Sayın Çumra-
lı, Sayın Alpaslan, Savın İsmen söz istemişler
dir. Daha önce kabul buyurduğunuz önerge ge
reğince maddeler üzerinde de konuşmalar 10 ar 
dakikadır. Buyurun Sayın Erdoğan. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Sayın 
Başkan Senatonun kıymetli üyeleri; bu kanu
nun tümü hakkındaki görüşlerimizi izah ettik. 
Şimdi maddelere geçilmiş bulunulmaktadır. 
Esasen maddeler tetkik edildiğinde görülür ki, 
(A) fıkrası ile (B) fıkrası arasında hukuk 
mantığı ile bnğdaşamıyacak tezat mevcuttur. 
Nedir o?.. (B) fıkrası şöyle der: «Milletvekili 
<?;enel seçimlerine henüz girmemiş bulunan ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısı
nın en az % 5 ine sahibolan» ve devam ediyor. 
Esasen dikkat nazarınızı bilhassa şu birinci fık
raya tevcih etmenizi bilhassa istirham ediyo
rum. Milletvekili genel seçimlerine henüz gir
memiş bulunan ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üye tam sayısının en az % 5 ine sahip. De
mek ki, bu madde kabul edildiği vakit, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde üye tam sayısının % 5 
ine sahibolacak ve seçimlere girmemiş olacak. 
Peki bir evvelki seçime girmiş bir parti (A) 
fıkrasındaki % 5 nisbetini temin etmediği için 
Mecliste kanunun tarifi dairesinde koymuş ol
duğu miktarda üyeye sahiboldu. Bu parti, bu 
kabul edilen madde ile yardım görmiyecektir. 
Şimdi muhterem arkadaşlarım, dikkat buyurun 
ve insafla bu madde üzerine eğilelim. Bir parti 
seçime giriyor ve % 5 oy almıyor, yardımdan 
istifade edemiyor. Sonra geliyor; Mecliste bu 
kanunun getirdiği miktarda, nisbette üyeye sa-
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hiboluyor. Bu partiye vermiyoruz, hangisine 
veriyorsunuz? Seçime girmemiş ve fakat gelmiş 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde % 5 üyesine 
sahibolmuş, buna veriyorsunuz. Nerede bunun 
adaleti? Nerede bunun prensibi, nerede bunun 
hukukî mantığı ve hukuk esprisi? Bir arkada
şım çıksın bu mevzuda hukuk prensibi vardır, 
hukuk sistemi vardır, mantığı vardır desin ve 
bana bir mucip sebep göstersin, ben kabul ede
yim. Evet doğrudur. 

Şimdi madde bu kadar hukuk mantığından 
uzak olmasına rağmen, illâ ki, bu kanun çıka
caktır diye buna oy vermek! Olmaz bu rica 
ederim. Bu kanun çıksın, taraftarız. Partilerin 
yardım görmesi hususunda kanun teklifine ta
raftarım. Ve bunun da muhakkak lâzım oldu
ğuna inanıyorum. Fakat yolu bu değildir. Par
tilerin arz ettiğim şekilde Hazineden yardım al
mamaları icabeder. Çünkü bunun hukukî mes
nedi yok. iki fıkra arasında, bariz tezat var. 
Mesnetleri uymuyor, sistemi uymuyor. Yukarı
da bir prensibi kabul ediyorsunuz aşağıda, o 
prensibi ihlâl ediyorsunuz. 

Bir tane daha arz edeceğim, dikkatinizi çok 
istirham ederim. (A) bendinde bir sistem geti
rilmiş, o sistem şu; diyor ki, seçim sistemi han
gi Millet Meclisi Genel seçimleri diyor. Yani 
Millet Meclisi Genel seçimlerine bir parti girer
se ve % 5 oy alırsa, bu Hazine yardımından 
istifade edecektir. Tamam. Şimdi (B) fıkrası 
bir başka sistem getiriyor. Ne diyor? Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının % 5 ine 
sahibolan E... peki yukarıda yalnız Millet Mec
lisi idi, burada Türkiye Büyük Millet Meclisi. 
(A) fıkrası Millet Meclisinin seçimini kabul 
ederek, Senato seçimlerini hesaba katmıyor. 
Üye miktarını hesaba katmıyor. Senatonun al
mış olduğu oyları nazarı itibara almıyor. Neyi 
nazarı itibara alıyor? Milletvekili genel seçim
lerinde alman oy nisbetini nazarı itibara alıyor. 
Şimdi (B) fıkrası Türkiye Büyük Millet Mecli
sinde üye tamsayısının % 5 i o takdirde Se
nato seçimlerini de kapsamı içerisine aldı. Bu
nu kapsamı içine aldığı takdirde (A) fıkrasın
da, (B) fıkrasında getirilmiş olan sistemler bir
birine taarruz etti. Bunun neresinde hukuk 
mantığı? Bu itibarla yol bu değildir. Muhterem 
arkadaşlar, bu kanun çıkacak biliyorum, çıksın. 
Fakat muallel olarak çıkıyor, hukuk esprisin-
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den muallel olarak çıkıyor, mantığına muallel 
olarak çıkıyor, sisteme muallel olarak çıkıyor. 
Bunları yapmıyalım. Ben bunun için, şimdi be
nim hukuk bakımından itiraz ettiğim nokta 
burası. Bir parti seçime giriyor, % 5 oy almı
yor, geliyor Millet Meclisinde bu getirmiş oldu
ğu miktar kadar üyeye sahiboluyor, ona vermi
yor. Neden? Sen seçime girdiğin için kabahat
lisin, sana vermiyoruz, öteki seçime girmeden 
ona getirip veriyoruz. 

HÜSEYİN KALFAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Teşkilatı var ama. 

AZMİ ERDOĞAN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım; çok kıymetli hukukçu arkadaşım 
teşkilâtı var diyor. Bu bir kıstastır, bu bir kri-
*3ryuırıdıır, getirmiş. Ama (A) fıkrasında bu 
kriteryum meydanda iken, diğer bir kriteryum-
da bunu taarruza getirmeye hakkınız yoktur. 
Oh mas. öyle ise (A) fıkrasını değiştirelim. 
Muhterem Kaîpaklıoğlu (A) fıkrasını niçin de-
^ktkrrîyi düşünmüyorsunuz? Burada bir fik
ri iddia edebilmek için, onun hukukî mesnedini 
de bersber söylemek lâzımdır. Ben de yerimden 
iize lâf atarım. Bu bir mâna ifade etmez. Hu
kuk mantığından meseleyi ele almak lâzımdır. 
jiı i';ibarla bir madde içerisinde iki sistem ol-
mp.7, Bir madde içerisinde tek bir sistem olur. 
Haddenin üst tarafı,, alt tarafını tağyir ederse, 
boıı br.na bunun için kanun demiyorum. Olmaz 
böyle, Seım'-onun vakarı, ciddiyeti ve süzgeçlik 
vr̂ .îCesi ile kabili telif değildir. Hepimiz bu 
yüksek Senatonun üyeleriyiz. Bir kanun çıka-
r:.yoH'Z, Bu kanunu çıkarttığımız vakit asgari 
mânada, kanunun hukuk tekniği ile, hukuk 
sinemi ile uygun olmasını düşünmek mecburi
yetindeyiz. iste bunu istirham ediyorum. Bu 
iki husus için de birer takrir Yüksek Başkanlı
ğa takdim etlim. Bu takrirler okunacak, eğer 
takrirlerin mucip sebeplerini eksik görürseniz 
tekrar sez alıp izah edeceğim. Çok istirham edi
yorum dikkat nazarıma bu noktaya teksif edin, 
ena göre reylerinizi kullanınız. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Azmi Erdoğan saat 8,06 
gece konuşmaya başladı, saat 8 i 15 geçe bi
tirdi, zamanı hatırlatan, arkadaşıma hatırlatı
rım. 

Buyurun Sayın Baysoy. 
FEHMİ EAYSOY (Erzincan) — Sayın Baş

kan sayın arkadaşlar, şimdi konuşan bir söz-
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cü arkadaşımız, maddenin (A) ve (B) fıkraları 
arasındaki çelişmeden bahsettiler. Ben bunu böy
le görmüyorum. Sebebi; birincisinde ne diyor? 
Seçime girip de Millet Meclisindeki oyun % 5 
ini alan diyor, % 5 ten yukarısını kabul ediyor. 
Demek ki, o saman, kanunda Senato hiç naza
rı itibara alınmamış. Halbuki, bu şimdi gelen 
fıkrada ne yapılıyor? O nokta ikmal edilmiş 
oluyor. Ne deniyor? Parlâmento üyesi, Parlâ
mentonun içindeki üye adedi, diyor. Yani, hani 
illâ da bir şey, benim dediğim gibi olsun demek 
için, bu kadar ortada hakikat dururken bunu 
da birbirini nakzediyor diye ortaya getirmenin 
mânasını ve bunu bir de hukuk nosyonu içine 
sokmanın mânasını bir türlü anlıyamadım ben. 
Yani sadece Millet Meclisi nazarı itibara alınır. 
Hayır. Biz de oyla, biz de seçimle gelmedik mi? 
1 nci madde hiç bunu nazarı itibara almamış, 
2 nci de ise düzeltiliyor. Bundan daha iyisini 
nereden bulacaksınız. Ama demin de dediğim 
aynı şeyi tekrar ediyorum. Buna itiraz eden ar
kadaşlar, elbirliği ile hepsini birden kaldıralım, 
meseleyi halledelim kökünden. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Obuz, buyurun. 

MUAMMER OBUZ (Konya) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; saat 3 ten beri 
altı saate yakın bir zamandan beri bir kanunun 
tümü üzerinde lehte, aleyhte ve üzerinde müta
lâalar dinleriz ve tetkik ettiğimiz zaman da, bu 
kanun dediğimiz tedvinin, bir tek maddeden 
ibaret olduğunu görürüz. Şimdi yaptığımız is, 
bu bir tek maddeden ibaret ve adına kanun de
diğimiz maddenin heyeti umumiyesi üzerinde 
yaptığımız görüşmeler sırasında, madde görü
şülürken söylediklerini tekrarlamaktan ibaret 
kalıyor. Bendeniz Kanunun tümü üzerinde lehte 
ve aleyhte yapılan konuşmaları dikkatle dinle
dim ve bu konuşmaların 1 nci madde müessiri-
yetini hukukî açıdan tetkik ettim, itirazda bu
lunan arkadaşlarımızın çoğunluğu kanunun, 
dolayısiyle bu maddenin Anayasaya aykırılığı
nı iddia sahipleri teşkil etmekteydiler. Madde
nin Anayasaya aykırılığını iddia eden arkadaş
ların, kesin Anayasa maddesine zikri suretiyle 
bir noktaya iliştiklerini de maalesef görmedim. 
Binaenaleyh, mütalâaları bizim eski hukukçula
rın tâbiri ile, kendilerinin kavli mücerretine 
ıımnhasır kalmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu maddenin aley
hinde konuşan arkadaşlara bir tek sorum var. 
Teşriî organ vâzu kanun; dilediği takdirde, 
Anayasaya aykırı olmamak kayıt ve şartiyle, 
Siyasi Partiler Kanununun tamamen ilga ve ye
rine bir yenisini tedvin imkânına malik midir, 
değil midir? Bittabiî maliktir. Siyasi Partiler 
Kanununun Anayasa ile ilgili tarafı, Anayasa
da siyasi partilerin kuruluşları ve aralarındaki 
münasebetlerin bir hususi kanunla tedvin edile
ceğine dair yapılan işaretten ibarettir. Bunun 
dışında bir siyasi partiler kanununun dilediği
miz maddesinde, dilediğimiz şekilde tasarruf 
imkânına malikiz, bu da, hukukî bir tasarruf
tur. Maddenin Anayasaya aykırılığı ve hukukî 
prensiplere aykırılığı iddiaları yersizdir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Çumralı. 
SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Muhterem 

arkadaşlarım, tümü ürerinde konuşurken mad
deye de temas etmiştim. Bu itibarla zamanınızı 
çok almıyacağım. Verilecek cevabımız bir tek 
noktada toplanır. Bu kanunu Anayasaya muga
yir şekilde mütalâa etmek, Anayasanın telâffu
zunun suiistimalinden başka birşey ifade etmez. 
3u, iki de bir her kanunda Anayasa Anayasa 
derken, Anayasa esprisi orta yerden kaybola
cak endişesine düşerim ben. Eşitlik temin et
mektedir. Bir partiye münhasır değildir. Her 
saman için bu şekilde ayrılmalar olabilir, bun
ları şartlara bağlamıştır, birinci fıkra ile son 
fıkra. Arayerde mubayenet yoktur. Bir partiyi 
dört sene bu şekilde ayrılan partiyi gayrimüsa-
vi halde tutamazsınız. Bu eşitsizlikleri bertaraf 
etmek için bu madde sevk edilmiştir, kabulünü 
rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, buyurun. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Muhte

rem arkadaşlarım, tümü üzerindeki konuşmam
da arz ettim. Miktarlar üzerinde lâf ediliyor. 
% 5 oy Meclislere inikas ettiği zaman, burada
ki % 5 sayısı, oradaki % 5 ten daha çok olur. 
Yani bir parlâmentoda % 5 nisbetinde üyesi 
varsa bir partinin, dışarıda % 5 ten daha fazla 
oy almış sayılabilir. Bu hususu da dikkatlerini
ze sunuyorum. Madde yerindedir. Kabulünü arz 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın ismen, buyurun. 
FATMA İSMEN (Kocaeli) — Sayın Başkan 

saym senatörler, bu elimize getirilen kanunun 
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1 nci maddesi üzerinde konuşuyorum. 1 nci 
maddeyi incelediğimizde görüyoruz ki, 648 sa
yılı Siyasi Partiler Kanununun 74 neü madde
sine (B) ve (C) fıkraları ilâve edilmek sure
tiyle yenilemeye gidilmektedir. Bu yenilemeden 
de kasıt, herkesin çok bildiği gibi, fakat bildik
leri halde bunu birtakım kanuni meseleler şek
linde göstererek belirli bir zümreye, bir partiye 
bir miktar para verebilmektir. Halbuki bu Ana
yasanın hakikaten 12 nci maddesinin bir fıkra
sına göre «belirli bir zümreye ve sınıfa imtiyaz 
tanınmaz» der. Burada basbayağı görülüyor ki, 
(B) fıkrasına göre, tıpatıp Güven Partisinin 
şartlarına uygun bir şekilde ayarlanmış ve kon
muş hakikaten biçimli, kanuni bir görünüş iti
bariyle, şekil olarak Fakat hepimi de çok iyi 
biliyoruz ki, bu hakikaten uygun değildir. Ama, 
böyle yapılmaktadır. Çünkü belirli sınıfların 
arzusuna uygundur, Bu bb^ls olunca, o zaman 
meselâ çoğunluk partisi ile anlatmak suretiyle, 
başka bir parti de çıkıp kendi sarflarına uygun 
bir şekilde bir ilâve daha getirebilir. O ilâveyi 
de, burada tabiî çoğunluk partisi tuttuğu iein; 

kabul edilir, filân. Böylece hakikaten kanun
ların temel ilkeleri böyle kendiliğinden kaybo
lur gider. Biz T. i. P. liler olarak aslında böyle 
Devlet Hazinesinden siyasi partilere paralar 
dağıtılmasına da kargıyım Her parti kendi üye
lerinin verdiği aidata dayanarak, kendi siyasi 
çalışmlarmı, gelişmesini yapabilir. Burada deni
yor ki, bâzı tasküar altında kalır, filân, Hiç de 
baskı altında kalınmaz, Eğer dürüst olarak ça
lışılırsa ve baskı gruplarından bağış olmamak 
veya onların himayesine sığınmamak şartı ile, 
Bu böyledir sayın üyeler, Fakat sis de bunları 
böyle bildiğiniz halde, icabeMiği için böyle söy
lüyorsunuz, bunlar tabiî malûm. 

Şimdi ben buna tamamiyle karşıyım. Ve 
onun için hakikaten bir önerge de veriyorum. 
kabul edilmiyeceğini de biliyorum. Fakat bu 
benim görüşüm olduğu için vermek durumunda
yım. Burada % 5 oranında arkadaşlar usun 
usun bahsettiler. I?en h aksetmek istemiyorum. 
vaktinizi almamak için.. Belirli yüzdeler partile
rin alacağı miktar ve paralar belirtilmektedir. 
Halbuki bir yandan da seçime girmediği de bir 
vakıadır. Secime girmemekte böyle bir parayı 
almayı uygun görmemektedir. Bu hususlar na
sıl oluyor da bir çeşit bağdaştırılıyor, bir çeşit 
oyunları içerisine gidiyoruz. 
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FETHİ TEVETG&LU (Samsun) — Siz kaç 
bin reyle geldiniz? 

HİKMET İŞMJ3I7 (Devamla) — Bütçe mü
zakereleri hâlâ... 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu niçin müdaha
le ediyorsunuz? Biea ediyorum, Sayın Tevetoğ
lu fikrini söyiiyeesk. Hiçin müdahale ediyorsu-
nuad Be-ram. edin efendim. 

ErlLZBT İSMEN (Devamla) — Daima böy-
"e aksak sataşmalar yapıyorlar, Başka fazla 
birsav beklenemez satau, 

BAŞKAN — Siz de cevap vermeyin efen
din, devam edin lütfen. 

HİEIAET İp IEîT (Devamla) — Diyeceğim 
"\\ idi ki, daha karşıda Millet Meclisinde bütçe 
mûaakaraâud davam ederken, bütçenin büyük 
'..ir açığı varken, bir çek hizmetlerimizi yarım 
yamalak 3'-ürütüîmekte iken, yok köylere su gi
di a ek, j?l gideeık. ckui gidecek, bilmem hasta-
:ııka yag'lacak derksr.; Devlet bütçesinden, 
Pe ı lA karnından beyle bir beşyüz bin liranın 
bir yare a'aianlmaaı, kolaylıkla öngörülmekte
dir, 3u da bugünkü iktidarın tutumunu açıkça 
da bA'-Arıekiedir. (Adalet Partisi sıralarından 
Alıükü'kr,) Bundan sadece üzüntü duyarız. Biz 
çoğunlukta değüm sisin gibi. icabında da sevi-
T."eaİ3 müdahalelerde bulunuyorsunuz, onlara da 
pekâlâ diyoruz. Çünkü, görüşleriniz, derece
nin edur. Ondan fazlasını bekîiyemeyis. Sayın 
üyeleri,,, a-dalet Partisi sıralarından gürültü-
7er, cseviyeıiz ne demek, sözünü geri alsın» ses-
ı ~ ^ \ 

BAŞKA!! — Mendim, bir dakika müsaade 
edin, (Adalet Partisi Liralarından gürültüler, 
aec:"anü geri alsın» seBİeri) Efendim, idare ede
cek sis değilsiniz, benim. Baha müsaade edin 
dediğim saman. (Adalet Partisi sıralarından gü
rültüler) Efendim, müdahale etmeyin, bakalım 
ben va-ifemi yapılar muyum, yapmıyor muyum, 
andan sonra, 
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kelimeyi ! atfen yumuşatın yakut geri alin, 
(Adalet Ikutki eıralarmdau «eynen iade edi
yoruz» sesleri, gürültüler,) Yapmvym efendine 
gürültü etmeyin. 

HİKMET ?:ŞMEIT (Defanla) — Müsaade 
edin, neden söylediğimi beyan edeyim., 

BAŞKAN — Hayır efendim.. 
HÜSEYİN KALPAIILIOĞLU (Kayseri) — 

ide söyliyeceksin be, seviyesiz sensin. 

BAŞKAN • •-- Tatil ederim., (Adakt Partisi 
sıralarından gürültüler, «sökünü geri alsın» 
sesleri). 

FETHİ T E V I J T O Ğ L U fSamsun) — 17e de
mek seviyesiz Sayın Başkan? 

Aj-i-iig'ii.iij.'j — öa /m lüv'ü^vjiıı, aıniiio*iii.iJw-
yin. (Adalet Partisi sıralarından şiddetli gürül
tüler). Buyuran karşılıklı görüşmeyin. 

HİKMET i p i d i r ! (Devamla) ~ Ben bu 
kelimeyi bilmlyerek sarf etmedim. Çünkü ha
kikaten arkadaşlarım; gayet oivkin şekilde,,, 
(Adalet Partisi sıralarından «nereden arkadaşın 
oluyoruz», sesleri). Ben arkad-ş dvyssanı, ge-
nel olarak, aslmda değiliz. Genel olarak bacı
ları İçlerinden çok çirkin şekilde hitapda bu
lunuyorlar. Bunlar seviyeli ise seviyelidir. Fa
kat, hakikaten böyle çirkin şekilde gaile keli
melerle hitaplarda bulunurlarda, her halde sevi
yeli olduğunu da svybyvme/vvvvv ^sviyeslsd'r, 
gayet tabiî. Ben bukla'-a nae.d seviyeli diyebilir 
yani? Siz buy avam söyleyin. 13ir harım kena-
şuyor, tek basma. sanki ben iktidar par t imin 
bir üyesi, onlar ırmkalefet particinin bir üyee: 
şurada iki kelime il;- büld'ıı aı vadaşiammm bu.-
rada belirttiği gibi aynı svemlar ieinüe kenu-
gacağım, Olur olma s şekilde müdahalelerde bu
lunacaklar. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Bir dakika yeterlik önergesi 

vardır, Sayın Gümüşoğlu söz istiyor ama, ye
terlik önergesi vardır, okutuyorum. 

Başkanlığa 
Eonu aydınlanmıştır, yeterliğin oylanması

nı rica ve teklif ederim. 
Konya 

Ahmet Onar 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

1 nci madde ürerinde, önergeler vardır, oku-
tv yorum, 

Yüksek Başkanlığa 
G:'raşülm.ekte olan siyasi Partiler Kanunu

nun 74 neü maddesinin değiştirilmesine dair 
elan teklifin aşağıda yazılı şekilde değiştiril-
mesmi arz ve teklif ederim. 

Elâzığ 
Salim Hazerdağlı 

B) Millet vekili Genel seçimlerine henüz 
girmemiş bulunan T. B. M. M. si üye tam sa-
/vvnm ev ,z yüzdebesini teşkil ettiği takdirde 
bu üyeler hangi Partiden ayrılmış ise o par-
tiiıin büteadeki ödeneğinden kesilerek Millet
vekili sayısı nisbetinde o partiye verilir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

d' ııayaeanın 12 nci eşitlik maddesi esaslarına 
ygan olarak Millet Meclisinde grupu bulunan 

'"•ütün siyasi partilere bütçeden imkân sağla
mak üeere 74 ncü maddenin 1 ve 6 nci fıkrala-
aaiii aşandaki şekilde değiştirilmesini ve di-
;;er kudümlerin metinden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Tabiî Üye 
Sami Küçük 

1, 'dsmd seeimlsrde % I I den az oy alan ve 
ivkat yüıövlükteki içtüzüğe gere Millet Mecli-
v vde grup kvran veya seçimlerden sonra kuru-
bi:"'ak grup teşkil eden ve grup halerini devam 
d tiren .siyasi partilere her yıl beşyüz bin lira; 

2. Yüvde ellisinden fazlasını alan siyasi 
a Lilere her yıl üş milyon beşyüz bin lira 

"memece ödenir. 

Yüksek Başkanlığa 
Diyesi Partiler Kanununun 14 ncü madde

sinin değiştirilmesine dair kanun teklifindeki 
İ madde (3) fıkrasından «Meclisi üye tamsa
yısının enas yiazde. beşine sahîbolup da» ibare
sinin çıkarılarak yerine, «Meclisin üye bulun
durup da,» ibaresinin konmasını arz ve teklif 
2 derim. 

Saygılarımla. 
Bursa 

Saffet Ural 

Yüksek Başkanlığa 

sin değiştirilmesine dair kanun teklifinin, 1 nci 
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maddesinin (B) bendinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz "e teklif ederim. 

Diyarbakır 
Azmi Erdoğan 

(B) Fıkrası Milletvekili seçimlerine gir
miş veya henüz girmemiş bulunan ve T. B. M. 
M. üye tamsayısının en az yüzde beşine salıi-
boiup da il merkezlerinin en az üçte birinde 
ve (merkez ilçeler dâhil) ilce merkezlerinin 
keza en az üçte birine işbu kanunun ve parti 
tüzüğü hükümleri uyarınca partinin yönetim 
kurullarını kurmuş olan ve (A) fıkrasındaki 
bendler gereğince Hazine yardımı alamıyan si
yasi partilere de her yıl beş yüz bin lira Hazi
nece ödenir. 

Yüksek Başkanlığa 

Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifinin 
i nci maddesinin (B) fıkrasındaki (Türkiye 
Büyük Millet Lleclisi) ibaresinin (Millet Mec
lisi) olarak değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Diyarbakır 
Azmi Erdoğan 

GEREKÇE 

Siyasi Partiler Kanununun değiştirilmek is
tenilen 74 ncü maddesinin olduğu gibi kalan 
(A) bendinde: Partilere yapılacak yardıma 
esas olarak; Milletvekilelri seçimi alınmıştır. 
Senato seçimlerini ve sonucunu hariç tutmuş
tur. Halbuki yeni getirilen (B) fıkrasında yar
dıma esas olarak; T. B. M. M. üye tamsayısı 
alınmıştır. 

Bu esas; Senato seçimleri neticesini de kap
samaktadır. Hal bu olunca (A) fıkrasının ge
tirdiği ve koyduğu temel esasa ve ölçüye aykırı 
düşmektedir. Bu itibarla (B) fıkrasındaki esas 
ve ölçü, (A) fıkrasındaki esas ve ölçü ne ise 
ona tetabuk etmesi ona uygun olması gerekir. 
Bu da (Milletvekili seçimi) kıstasıdır. 

Bu şekil, maddenin sistemine kanun tekni
ğine ve maddedeki fıkralar ahengine uygun 
düşecektir. Bir maddede iki fıkranın ayrı ayrı 
esas ve ölçülere dayanması netice itibariyle gay-
riâdil uygulama ve sonuçlar getirecektir. Bu
nun önlenmesi için (Millet Meclisi) ibaresinin 
konulması zorunludur. 

BAŞKAN — önergeler 74 ncü maddenin 
(B) bendiyle ilgilidir, birisi bir ve altıncı fık
ralarla ilgilidir. 

(Sami Küçük'ün önergesinin 1 nci fıkra-
siyle ilgili kısmı tekrar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
KOMİSYON ADINA OSMAN SALİHOĞLU 

(Sakarya) — E atılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet takdire bırakıyor. 
Dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

(Sami Küçük'ün önergesinin 6 nci fıkrasiyle 
ilgili kısmı tekrar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon? 

KOMİSYON ADINA OSMAN SALİHOĞLU 
(Sakarya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? Takdire bırakıyor. 
Dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Sayın Saffet üral 74 ncü maddenin (E) fık
rasının değiştirilmesini istemektedir, önergeyi 
okutuyorum. 

(Bursa Senatörü Saffet Ural'm önergesi 
tekrar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon? Katılmıyor.. Hükü
met? Takdire bırakıyor. Dikkate alınıp alınma
masını oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
.Itraiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Elâzığ Senatörü Salim Hazerdağlı'nın (B) 
bendiyle ilgili önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon? Katılmıyor.. Hü
kümet?.. Takdire bırakıyor. Dikkate alınıp 
alınmamasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmemiştir. 

Sayın Asrni Erdoğan (B) fıkrasının şu se
l i ! de değiştirilmesini istemektedir. 

(D^arbakır Senatörü Azmi Erdoğan'ın 
jkinci önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Hükümet? Takdire bırakıyor. 
Komisyon? Katılmıyor. Dikkate alınıp alınma
masını oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
•atnıiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bir önerge daha var okutuyorum. 
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Cumhuriyet Senatosu başkanlığına 
1 nci maddedeki (E) ve (0) fıkralarının 

maddeden çıkarılmasmı arz ve teklif ederini. 
Kocaeli 

Hikmet İsmen 

BAŞKAN — Komisyon? 
BAüKAE' — Komisyon? Katılmıyor, Hükü

met? Takdire bırakıyor. Dikkate alınması kabul 
edenler... E tm'.yenler... Kabul edilmemiştir. 

Birinci ma idenin oylamasiyle ilgili bir öner
ge yardır. Okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Sıra sayısı (1G09) olan kanun teklifinin bi

rinci maddesine ve tümüne ait oylamanın, oy 
toplama kulelerinin Başkanlık Divanı önünde 
bulundurulması, üyelerin ad ve soyadlarmın 
okunması ve oy puslalarmm zarflar içine ko
nularak kürelere atılması suretiyle, yapılmalını 
arz ve teklif ederiz. 

istanbul 
Fikret örürıdoğan 

Tokat 
bilini Betil 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

Ankara 
Hıfzı Oğuz Eekata 

Elâzığ 
Salim II az er d a 51ı 

Tekirdağ 
Ilayri Mumcuoğlu 

Samsun 
Rıza Isıtan 

Bursa 
Saffet Ur al 
Kırklareli 
ZJaci Arı 
istanbul 

Mebrure Aksoley 

•snr 

Ordu 
Zeki Eumrulu 

— Usule uygundur. Yalnız üye
lerin burada bulunup bulunmadıklarım tesbit 
bakımından isimlerini okuyorum. Burada olan
lar lütfen buradayım desinler. 

(Önerge sahiplerinin isimleri okundu). 

BAŞKAN — On üye tamamdır: (A. P. sıra
larından on üye yok sesleri), îTiçin sayın üye
ler Başkanlarına itimadetmezler. Tamam deyin
ce tamamdır herkes Birinci Maddenin şimdi ka
bulü veyahut reddi oylanacaktır. Beyaz oylar 
birinci maddenin kabulü, kırınım oylar birinci 
maddenin reddini çekinserlerde yeşil oy kul
lanacaklardır. isimler okunacaktır, zarflar da
ğıtılacaktır. Oy kâğıdı olmıyan sayın üyeler 
mühürlü kâğıtlara oylarını yazacaklardır. Ku
ra çekiyorum; oyların toplanmasına Sayın Er-
süden başlanacaktır. Oylarını kullandıktan son

ra sayın üyelerin salonu terk etmemelerini rica 
edeceğim, tasnif işlemi sırasında bütçe ile ilgili 
kanun talanlarının görüşülmesine devam ede
ceği.?. 

(Tabiî "üye Vehbi Ersü'den başlanarak oy
lar toplandı). 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan sayın 
üye var mı? Yok, Oy verme muamelesi bitmiş
tir. Tasnif devam ederken diğer işlere devam 
edeceğiz. 

•/. — -ı•::(•: öğretimi yapan İstanbul Üniver-
:-,iîcsi Edebiyat Fakülte:-! öğretim üyeleri ile. 
öğretim yardımcdeırına ve diğer personeline eh 
iler-1 veril iiıcsinc dair kanun tasarısının Millet 
öJeei'siı:ce kaim! olunan metni re Cumhuriyet 

hO:-:il Millî ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları. (Millet Meclisi 1/370; Cum
huriyet Senatosu 1/856) (S. Sayısı : 1101) (1) 

BAQI\AN — Görüşmelere devam ediyoruz, 
bir Önerp'e vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıya ismi çıkarılan (1101) sıra sayılı 

kanun tasarısı tabedilip sayın üyelere dağıtıl
mış bulunmaktadır, önemine binaen Gelen Kâ
ğıtlardan ^'ü^erne alınarak öncelik ve ivedi
likle gülüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Sakarya 

Osman Salimoğlu 

Kanunun adı : Gece öğrenimi yapan İstan
bul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim 
İyeleri ile öğretim yardımcılarına ve diğer per
soneline ek ücret verilmesi hakkında kanun 
tasarısı, (1/856) 

BAŞKAîT — Basılmış, sayın üyelere dağı
tılmış bulunan bu kanun tasarısının gündeme 
alınması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Gündemde görüşülecek başka bir şey yok-
tur, ama, tasnif devam ettiği için hemen gö
rüşülmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
7:a':ul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(1) 1101 S. Sayılı Basmayan tutanağın so
rundadır. 

İ475 
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Rapor sayın üyelere dağıtılmış bulunmakta
dır. Raporun okunup, okunmaması hususunu 
oylarınıza sunuyorum, Okunmasını kabul eden
ler... Okunmamasını kabul edenler.,. Okunma
ması kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde görüşmek istiyen? Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Eabul edil
miştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususu var, oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler,. Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Gece öğretimi yapan İstanbul üniversitesi Ede
biyat Fakültesi öğretini üyeleri ile öğretim yar
dımcılarına ve diğer personeline ek ücret ve

rilmesine dair kanun 

MADDE 1. — Gündüz öğretiminden ayrı 
olarak, gece öğretimi yapan istanbul Üniver
sitesi Edebiyat Fakültesi, öğretim üyelerinden 
gece okutulan ders, yapılan seminer ve uygula
maların beher saati için, profesörlere 100 (yüz) 
doçentlere 75 (yetnıişbeş), öğretim üyesi yar
dımcılarından öğretim görevlilerine 60 (alt
mış), okutman, uzman ve tercümecilerle asis
tanlara da 50 (elli) şer lira fazla çalışma üc
reti verilir. 

Bu kanuna göre görevlendirilen Üniversite 
öğretim üyeleri ile öğretim yardımcılarına öden
mekte olan ücretler, üniversite tazminatına 
halel getirmiyeceği gibi, bu görevleri dolayısiy-
le alacakları, ücretler hakkında 7244 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesi hükmü de uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — İstanbul Üniversitesi Edebi
yat Fakültesinin yaptığı gece öğretimi hizme
tinden dolayı Dekana ayrıca 600 (altıyüz), Fa
külte Sekreterine 500 (beş yüz), Müdür - şef
lere 450 (dörtyüzelli) maaşlı ve ücretli memur
lara 400 (dörtyüz), teknisyenlere 400 (dortyüz) 
ve hizmetlilere de aylık ücretlerine ek olarak 
300 (ûçyüz) er lira fazla çalışma ücreti veri
lir. 

Bu kanun gereğince çalıştırılacak müdür -
şef sayısı 4 ü, memur sayısı 35 i, hizmetli sayı
sı 35 i ve teknisyen sayısı 3 ü geçemez. 

22 . 2 . 1963 O : 1 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3, — Bu kanuna göre verilecek 
ders, seminer ve uygulama ücretleri ile diğer 
ek ücretlere müstehak olabilmek için bu görev
lerin fiilen ifa edilmesi lâzımgelir. 

öğretim ve sınav ayları dışında bu ücret
ler ödenmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun yayını tarihinden 
itibaren istanbul Edebiyat Fakültesine, gece 
öğretimi yapmak amaciyle öğrenci kayıt ve 
kabulü yapılmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanuna göre ve
rilecek ücretler, gece öğretiminin fiilen başladı
ğı tarihten itibaren ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üys? Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler. Ka
bul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 14 . 7 . 1935 tarihli 
ve 657 sayılı «Devlet Memurları Kanunu» nun 
malî hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren, 657 sayılı Kanun hükümlerine göre te
diye yapılır, 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka-
bul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Tümü üzerinde leh ve aleyhte söz istiyen 
sayın üye? Yok. Tümünü oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Tasarı kanunlaşmıştır. 

5. — Derlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin 621 sayılı Kanunla değişti
rilen Dışişleri Hakemliği kısmına bâzı kadrolar 
eklenmesi hakkında kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabıd olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Büt
çe ve Plân komisyonları raporları (Millet Mec
lisi 1/352; Cumhuriyet Senatosu 1/879) (S. Sa
yın : 1100) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve te

adülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin 621 sayılı Kanunla değiştirilen 
Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kadrolar eklen-
mesih akkında 1100 sayılı kanun tasarısı bası
lıp üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. Gelen ̂  
Kâğıtlardan gündeme alınarak öncelik ve ive
dilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Dışişleri Bakanı 
Bursa 

ihsan Sabri Çağlayangil 

BAŞKAN — Basılmış ve dağıtılmış bulunan 
kanun tasarısının gündeme alınması hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. Gündemde bulunan 
diğer işlerden önce görüşülmesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Raporun okunup okunmamasını oy
larınıza sunuyorum. Raporun okunmasını ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Tümü üzerinde söz istiyen? Yok. Maddelere ge
çilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, ivedilik hu
susu vardır, ivedilik hususunu oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair olan 3856 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin 621 sayılı Kanunla değiştirilen Dı
şişleri Bakanlığı kısmına bâzı kadrolar eklen

mesi hakkında kanun 

MADDE 1. — Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 621 sayılı Ka
nunla değiştirilen Dışişleri Bakanlığı kısmına 
ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar eklen
miştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Dışiş
leri ve Maliye bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen? Yok. Maddeyi oylarınza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. Tü
mü üzerinde lehte ve aleyhte söz istiyen? Yok. 
Tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Tasarı kanun
laşmıştır. 

6. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkın
daki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları. (Millet 
Meclisi 1/269; Cumhuriyet Senatosu 1/868) (S. 
Sayısı : 1102) (1) 

BAŞKAN — Bir diğer önerge vardır, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıya ismi çıkarılan (1102) sıra sayılı ka

nun tasarısı tabedilip sayın üyelere dağıtılmış 
bulunmaktadır, önemine binaen Gelen kâğıtlar-

(1) 1110 S. Sayılı basmayazı 
n undadır. 

tanağın so fi) — 1102 S. Saydı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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dan gündeme alınarak öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Sakarya 

Osman Salihoğlu 

Kanunun adı : 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea

dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile eklerinin İçişleri Bakanlığı kıs 
mmda değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı (1/868) 

BAŞKAN — Basılmış, sayın üyelere dağıtıl
mış bulunan kanun tasarısının gündeme, alın
madı hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemde bulunan diğer işlerden önce görü
şülmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

Rapor sayın üyelere dağıtılmış bulunmakta
dır. Raporun okunup okunmaması hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Raporun okuıımssım isti-
yenler... Okunmamasını istiyenler... Raporun 
okunmaması kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen?.. Yok. Maddele
re geçilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil-

önergedeki ivedilik hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvel ile tadil ve eklerinin içişleri Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Madde 1. — 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvel ile tail ve eklerinin içişleri Bakanlığı 
kısmına ilişik cetvelde derece, unvan, aded ve 
aylıkları gösterilen kadrolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti 
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

ı BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler,.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Tü-

| mü üzerinde lehte ve aleyhte söz istiyen sayın 
üye? Yok. Tümünü oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Ta
san kanunlaşmıştır. 

3. — Siyasi partiler Kanununun 74 ncü mad-
dcsiniyi değiştirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
2/633; Cumhuriyet Senatosu 2/239) (S. Sayıcı : 
1099) (Devam) 

BAŞKAN — Siyasi partiler Kanununun 74 
ncü maddesinin değiştirilmesine, dair kanun tek
lifinin birinci maddesinin açık oylamasına 104 

| sayın üye oya katılmış 86 kabul, 14 ret, 4 çekin-
ser oy çıkmıştır. Birinci madde kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerin -I e görüşmek isti
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Madde. 

Madde 3. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Buyurun Sayın Erdoğan. 

AZMİ EBBOĞAN (Diyarbakır) — Liuhte-
ıem arkadaşlarım, bu malda m>a:Jnde söz al
malı biraz acayip oluyor. Haddeyi Bakanlar Ku
mlu mu yürütür, bir bakan mı, yürütür meselesi 
açık ve vazıhtır. Fakat müsaade buyurursanız, 
bir tarafı vardır, ödemeye mütealliktir. Bu
nun da göz önünde bulundurulması lazımdır. 
Siyasi Fartiler Kanununun 4 ncü muvakkat 
maddesi var, O 4 ncü muvakkat maddesinin 
ikinci fıkrasında şöyle bir hükûın var. Hukuk 
tekniği ve mantığı bakımından dikkat naza
rınıza arz etmek mecburiyetini duydum vs 
onun için bu madde üzerinde söz aldım. En se
beple neden söz aldığımı izah etmiş bulunuyo
rum. Orada dsr ki, bu madde yahut Siyasi Par
tiler Kanununun kodifikaıyonu yapıldığı vakit 
muvakkat 4 ncü madde ile yani, 74 ncü ma ide
nin kabul etmiş olduğu hazine yardımının ns 
yolda ve nasıl ödeneceği mevzuunda tescil et-
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mis bulunuyor. Ne diyor; bir defaya mahsus ve 
münhasır olmak üzere, diyor. Bir defaya mahsus 
ve münhasır olmak üzere kime verilecelı? Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde grupu olana verilecek. 
Demek ki bir defaya mahsus olmak üzere, bu 
kıstaslar gereğince durumunu tesbit etmiş olan 
bir partiye verilecektir. O parti o anda mevcut 
idi ve ona verildi. Binaenaleyh 2 nci bir parti 
bu şekilde bir miktarla, bir nisbetle •durunmnu 
tesbit etse dahi bu maddenin kesin ve kati olan 
hükümlerinin ifadesine göre verilmesi mümkün 
değildir. Bir defaya mahsus ve münhasır olmak 
üzere bu madde bir defa daha tetkik edilmiş
tir. Muvakkat madde olması hasebiyle' tetkik 
edilmiştir. Artık bu bir daha tetkika imkân 
yok. Fakat yaşıyan bir maddedir. Bu değişik
lik geldiği takdirde bu maddenin de meriyet
ten kaldırılmasına müteallik bir fıkra eklenme
si icabederdi. Bu da yok. Olmayınca benim şim
di bu kesin ifadeler muvacehesinde yarın bir 
muhasip nasıl bunu ödiyecek veyahut da Sayış
tay buna nasıl bir vize verecek diye hakikaten 
meıakîa beklemekteyim. Bu itibarla bu noktayı 
da yüksek nazarlarınıza ve dikkatinize arz et
mek için söz aldım, beni dinlediğiniz için say
alarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Termen, 

ZİYA TERMEN (Çanakkale) — Buradaki 
bir defaya mahsus kaydı, küşadında bu paraya 
bu görüşle istihkak kesbeden partinin bir defa 
alacağını bunun seçime kadar verilmiş olan bir 
devlet yardımı olduğunu görüyoruz. Başka par
tilerin seçime kadarki zaman içerisinde bu 
şartlarla kurulması halinde o partilerin de isti
fade edeceği muhakkaktır. Bu itibarla seçime 
kadarki devreye mahsus ve münhasır mânada 
ve bir defa kaydı mündemiçtir. Sayın Erdo
ğan'ın noktayı nazarı tamamen maliye anlayı
şına ve hukuk anlayışına muhalif bir görüştür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Leh ve aleyhte söz istiyen?.. Sayın Er

doğan artık sözden vazgeçtiniz. Tümü için açık 
oylama önergesi daha önce okunmuş bulunuyor
du Tümünü açık oylarınıza arz edeceğim. Bu 
husustaki önergeyi tekrar okutuyorum. 

(Hayri Mumcuoğlu ve arkadaşlarının öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın üyeler zaten on sayın 
üye mevcudolmasa dahi, Millet Meclisi akçalı 
olduğu için açık oylamaya gitmiştir. Açık oyla
ma yapılacaktır. Mamafih şekle aidolduğu için 
gimdi 10 kişiyi tesbit edeceğim. Sayın Mumcu
oğlu, burada, Sayın Artukmaç?.. Yok. Sayın 
G-ündoğan?.. Burada. Sayın Betil?.. Yok, Sayın 
Ural?.. Burada, Sayın Bekata?.. Burada, Sayın 
îşıtan?.. Burada, Sayın Arı?.. Burada, Sayın 
Kuınralu?.. Burada, Sayın Hazerdağh?.. Bura
ca, Saym Aksoley?.. Burada. 

9 cayın üye vardır, önerge ile değil fakat 
Millet Meclisinde açık oya arz edildiği için, 
akçalı bulunması sebebiyle açık oylarınıza arz 
edilecektir. (Gürültüler) 

FERİD MELEN (Van) — Bizim tüzüğümüz
de yok. 

BAŞKAN — Millet Meclisinde açık oylama
ya konulmuştur. Sayın Melen. (Tüzüğümüzde 
böylo bir şey yok sesleri) Küreler dolaştırıla
caktır. Açık oylamanın kürelerle yapılması 
esastır. İtiraz usulen yapıldığı takdirde kürsü
den yapılır. 

(Küreler dolaştırılmak suretiyle oylar top
landı) 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan sayın 
üye var mı? Yok. Oy toplama muamelesi bit
miştir. 

Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesi
nin değiştirilmesine dair olan Kanun teklifinin 
tümü üzerinde açık oylamaya 116 sayın üye işti
rak etmiş 106 kabul, 9 ret, 1 çeMnser oy tesbit 
edilmiştir. 

27 Şubat 1968 Salı günü saat 15,00 te top
lanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 21,10 
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5. — DÜZELTÎŞ 

22 . 2 . 1968 tarMi 36 ncı Birleşim tutanağı sonuna bağlı 1099, 1100, 1101 S. Sayılı basmayazı-
larda aşağıdaki düzeltişler yapılacaktır : 

S. 
Sayısı Sayfa Sütun Madde Satır Yanlış Doğru 

1099 
1100 

1 7 öncibend yüzcle kırbirinden 
— [1] sayılı cetvel D 

yüzde kırkbirinden 
D 

1101 
1101 
1101 

4 
4 
4 

1 2 
1 G.M.1 
1 G.M.2 

3 (*) 2 
4 (*) 11 

11 (Üzyüz) 
2 ücrtler 
4 hükümlrinin 

3 2 
4 11 

(Üçynz) 
ücretler 
hükümlerinin 

Biri ihtisas 
Dördü ihtisas 

•**>+• 
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Siyasi Partiler Kanununun 73 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifinin 1 nci mad
desine verilen ovlann sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Sezai Ol t an 
M. Şükran Özkaya 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Unaldı 

ADİYAMAN 
Tîalil Ağar 
AFYON KARAHlSAR 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zereıı 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 

BÎLECÎK 
Talât Oran 

BOLU 
Rahmi Arık an 
Sırrı Uzuııhasanoğlu 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 104 

Kabul edenler : 86 
Reddodenler : 14 

Çekinserler : 4 
Oya katılmıyanlar : 76 

Açık üyelikler : 3 

[Kabul edenler] 

BURDÜE 
O. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
î. S. Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uça gök 

GAZİANTEP 
Nizamettin Özgül 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 

Talip Özdolay 
İSTANBNL 

Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 

IZMlR 
Hilmi Onat 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDÎN 
Abdıırrahman Bay ar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NÎĞDB 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlıı 

SÜRT 
Abdıırrahman Kavak 

StVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
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[Reddedenler] 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 

BURSA 
Saffet Ural 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

I A B İ Î ÜYELER 
Ekrem Acuncr 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Öz güneş 
Selâhattin Özgür (I. A.) 
Haydar Tımekanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

İSTANBUL 
Mebruro Aksolcy 
Fikret Gündoğan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

! KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

ORDU 
Z°ki Kumrulu 

ÇANAKKALE 
Nahit A İtan 

ERZURUM 
Osman Alih oca eril 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

[Çekin serler] 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hasan Kangal 
Enver Kök 

[Oya kat ılmıy anlar] 

ANKARA 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nejat Sarheaîı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Hüseyin A t m a e a 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

İSPARTA 
Must a ta Gül cügil 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 

Şevket Akyürek 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Ömer Ijiıtfi Bozcalı 
Enis Kan su 
Cahit Okurer 
Nevzat Özerdendi 

Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
J Ahmet Nusret Tuna 
I KONYA 
I Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
I A. Orhan Akça 

I. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulün ay 
N'üvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

• YOZGAT 
Sadık Artukmac 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

SİNOP 
Svıplıi Batur 

SİVAS 
Rifat Öçten 

TOKAT 
Ali A Huni aş 

TRABZON 
Ali Şakır Ağanoğiu 
Ö. Lûtfi Hoca oğlu 

TUNCELİ 
Ar si an Bora 

URFA 
İ. El eni Karakapıcı 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
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Tovfik İnci Eûtfi Akadlı Sadi Koçaş Zerin Tüzün 
CUMHURBAŞKANIN- Âmil Ari us Osman Koksal Itagıp üner 
CA SEÇİLEN ÜYELEU [livlaypt Aydınc-r Cemal Madaııoğlıı (İ.) Âdil Ünlü 

CVvat AQUvah.ii üıııcr Ergüıı Nadir Nadi Suad Hayri Ürgüplü 

[Açık üyelikler"] 

Balıkesir 1 
Bitlis 1 
İzmir 1 

Ye kûıt 3 
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Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifinin tümü üse-

rinde verilen oyların sonucu 

(Teklif kanunlaşmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 1 
Sezai C K a n 
M. Şükran Özkaya 

ADANA 
M. Nur i Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halü A ğ a r 
AFYON K A R A I I I S A R 
M. Kâzım Karaağaçh-
oğlu 
Ahmet Karay iğ i t 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

A N K A R A 
Turgu t Cebe 
Turhan Kapaıı l ı 
i riğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vura l 
ismail Yetiş 

A N T A L Y A 
Mehmet Pır ı l t ı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

A Y D I N 
İskender Cenap Ege 
Osman Sainı Sarıgöllü 
F ik re t Turhan gil 

B A L I K E S İ R 
Enver Aka 
Mehmet Güler 

B İLECİK 
Talât Oran 

Üyo s 
Oy ver: 

Kabul ede 

Redded< 

iyisi : 183 
•nler : UG 

'nler : J06 
mler : 9 

Çekinserler : 1 

Oya katı lmıy? 
Açık üyel 

[Kabul t 

BOLU 
Rahmi Ar ıkan 
Sırrı Uzunhasan oğlu 

BURDUR 
Ö. F a r u k K m a y t ü r k 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayaııgil 
Şeref Kaya la r 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Alt an 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalcuk 

ELÂZIĞ 
Celâl E r t u ğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp I la tunoğlu 
Ed ip Somunoğlu 

E S K İ Ş E H İ R 
Ömer Ueuzal 
Gavsi U'eagök 

G A Z İ A N T E P 
Zeki is lâm 
Niza mettir. Özgül 

GİRESUN 
Sabahat t in Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

H A K K Â R İ 
1 Necip Seyhan 

nlar : 04 
klor : 3 

denler] 

HATAY 
Enver Bahadı r l ı 
Mustafa Delivcli 

İÇEL 
C, Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Şevket A k y ü r e k 
Tekin Ar ıburun 
Ha lûk Berkol 
0 . Zeki Gümüşo^in 
Rifat Öztürkeine 

İZMIR 
Ömer Lûtfi Bozca!ı 
Enis Kansu 

• Hilmi Onat 
Ne vz a t ö '-: e r d emli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

! K A Y S E R İ 
; Hüsnü Dikeçligil 

Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

K I R Ş E H İ R 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
1 Lûtfi Tokoğlu 

! KONYA 
! Sedat Oumralı 

Mustafa Dinokli 
S Muammer Obuz 

Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
İ. E t em Erd inç 

MANİSA 
Emin Acar 
Fer i t Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdı ı r rahmau Bayar 
Abdülker im Saraçoğlu 

MUĞLA 
İ] ya s Kara öz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

i NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
1 0 . Meedi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Iş ıklar 
Rıza Is ı tan 
Fethi Tevetoğlu 

S İ İRT 
Abdur r ahman Kavak 

! SİVAS 
j Ahmet Çekemoğlu 
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Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
lieşat Zaloğlu 

UEFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Forid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 

BURSA 
Saffet Ural 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gür soy t r ak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğiu 
Sami Küçük 
Fahri ( zdilek 
Alchme ; Öz güneş 
Selâhattin özgür (1. A.) 
Hayda .* Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 

AĞRI 
Salih Türkmen 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

[Reddedenler] 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

[Çekinser] 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

[Oya katilmıyanlar] 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mıımcuoğlu 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

DENİZLt 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Cahit Okur er 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Muhittin Kılıç. 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki At aşağım 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

SİNOP 
Suphi Batur 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Lûtfi Akadla 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Ömer Er gün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Maclanoğlu (t.) 
Nadir Nadi 
Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 
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[Açık üyelikler'] 

Balıkesir 1 
Bitlis 1 
îzmir 1 

Yekûn 3 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

36 NCI BİRLEŞİM 

22 . 2 . 1968 Perşembe 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Cemal Madanoğlu'na izin verilmesi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
(3/664) 

B - İKÎNCt DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

1. — Rulet, tilt, langırt ve benzeri oyun alet 
ve makinaları hakkındaki kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu İçişleri, Dışişleri, Turizm ve Ta
nıtma, Anayasa ve Adalet ve Millî Eğitim ko
misyonları raporları. (Millet Meclisi 2/301; 
Cumhuriyet Senatosu 2/234) (S. Sayısı : 1093) 
[Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1968] 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Veh
bi Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Ko-
miyonu Genel Kurulunun 22 . 5 . 19J55 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Kara
m ı Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (Cumhu
riyet Senatosu 4/74) (S. Sayısı : 784 e ek), 
[Dağıtma tarihi : 13 . 2 .1963] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Siyasi Partiler Kanununun 74 jncü 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi
nin Millet Meclisinc-3 Kabul olunan metni ve-
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet 
Meclisi 2/633; Cumhuriyet Senatosu 2/239) 
(S. Sayısı : 1099) [Dağıtma tarihi : 20 . 2 .1968] 





Dönem : 1 
Toplantı : 5 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Vehbi Ersü ve 3 arkadaşının, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 22 . 5 .1965 tarihli Hafta
lık Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (Cumhuri

yet Senatosu : 4/74) 

(Enerji ve Tabiî Kaynaklar.Bakanlığı ile ilgili) 

CUMHURİYET SENATOSU 
MİLLÎ BİRLİK 17 . 6 . 1965 

Grupu Başkanlığı 
No. 43 

Dilekçe Karma Komisyona Başkanlığına 

Dilekçe Karma Komisyonunun 22 . 5 . 1965 tarihli ve 67 sayılı karar cetveli ile yayınlanan 
8 , 4 . 1965 gün ve 2538 sayılı kararma 140 sayılı Kamınım 9 ncu maddesinin verdiği hakka 

dayanarak itiraz ediyoruz. 
Gereğinin yapılmasını saygılarımızla rica ederiz. 

Vehbi Ersü Mehmet özgüneş Sıtkı Ülay Ahmet Yıldız 

1. ÎTİKAZIN MESNETLERİ : 

a) Yargıtay 4 ncü Hukuk Dairesinin 12 . 7 . 1962 tarihli ilâmı, 
D) Ankara 1 nci Asliye Hukuk Mahkemesinin 25'. 6 . 1963 tarihli kararı. 

2. İTİRAZIN GEREKÇESİ : 

a) Dilekçe sahibi kaza mercilerine başvurmuş ve kaza mercileri iddiayı hükme bağlamış 
ve hüküm kesinleşmiştir. Buna rağmen Dilekçe Karma Komisyonu mahkemelerin hüküm tesis 
ederken kullandıkları ölçüyü münakaşa etme yetkisi yoktur. 

b) Raportör Fahir Giritlioğlu'nun raporunda, dilekçe sahibi için «Bir zor, rejim içerisinde
dir» kelimesinin tam mânasiyle Yiğit Köker'in şartları zelzele, su baskını, harb dolayısiyle iş
gal gibi fevkalâde şartlara bağlı bir özellik taşıdığı ifade edilmektedir. Bu ifade tamamiyle hilafı 
hakikattir ve Millî Birlik İdaresine karşı iftiradır. Fahir Giritlioğlu'nun hangi marazi tesirlerle 
bu hükme vardığı incelenmeye değer. Ancak hakikat şudur ki, gerek Yassıada ve gerekse Bal-
mumcu'da askeri nezarethanelere ait. hükümler tatbik edilmiştir. Dilekçe sahibi her zaman is
tediği makama dilekçe gönderme imkânlarına maliktir. Farzı muhal, aksi varit dahi olsa idi ka
za organları hüküm tesis, ederken, bunları dikkate alırdı. 
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(2538 sayılı Katar) 

9922/9922 (Düekçe fâeti: Türkiye Kömür• işletmeleri Ku-
. „ . ıra*rr<T% rumunca hakkında kanun ve talimatnamelere ay~ 

ı I G I i ö-OKil / l i . , i * , , .. . M. *» . 
m L . . ., . . . ı n ,n kiri ölarm ölıitmis bulunan mııâtâft addetme (i$-
Turgutreıs mahallesi No. 43/2 • , ' •. » - * ,- . .. / fen ğıMfma) kaffirimn ıptmm, geçmiş ücret ve 

Maltepe - ANKARA beMeri hâkMriiiın ödenmesine ve eski vazifesine 
iadesine karar verilmesini talehetmektedir.) 

Dilekçenin taşıdığı hukukî önem dolayısiyle meselenin her yönden esaslı bir incelemeye tabi 
tutularak bir rapor hazırlanması için dosya, Komisyon SÖzĞüsü Edirne Milletvekili Fahir Girit-
lioğlu'na tevdi edilmiş ve adı geçen tarafından gerekli incelemeler yapılarak hazırladığı rapor 
27 . 3 . 1965 tarihinde komisyonumuza verilmiştir. 

Fahir Giritlioğlu'nun raporu : 
Halen Ankara Maltepe Turgutreis caddesi No. 43/2 de ikamet eden TüfMye Kömür İşletmeleri 

Kurumu Ticaret ve Materyal Şubesi eski Raportörü Yiğit Köker tarafından Dilekçe îtarma Ko
misyonuna verilen 21 . 10 . 1963 tarihli dilekçesi üzerine komisyonumuz tarafından işbu dilekçe 
ile ilgili olarak ikmal edilen evrak Dilekçe Karma Komisyonunun bu devreden evvelki devreler
de sözcüsü olmam itibariyle ve durumun gösterdiği ehemmiyete binaen işbu konuda raportör
lük vazifesi tarafıma verilmiş olmakla dosya incelendi : 

Olay : 
Dilekçi Yiğit Köker 27 Mayıs 1960 günü ikamet etmekte bulunduğu evde iken evin kapısını 

çalan vazifeliler mumaileyhin sakıt Demokrat Parti devrinde hizmeti dokunan dayısını aramışlar
dır. Yiğit Köker dayısının evde olmadığını ve adresini dahi bilmediğini ifade etmesi üzerine; 
vazifeliler; «öyleyse bizle beraber gel» diyerek beraberlerine Yiğit Köker'i alarak götürmüşler
dir. Yiğit Köker'in o gün götürüldüğü yer istanbul'da Balmumcu'daki Askerî Tevkifhanediı ve 
bu şahıs hakkında resmî kanaldan götürülüş sebebi olarak söylenilen tek cümle, «öyleyse bizle 
beraber gel» cümlesinden ibarettir. Filhakika Yiğit Köker Balmumcu Çiftliğinde mevkuf bulun
duğu müddet zarfında, kendisinden bir tek defa 'bir şey sorulmamış ve kendisinin suçu hakkında 
da hiçbir şey tebliğ edilmemiştir. Yiğit Köker'in mevkufiyet hali Balmumcu Çiftliğinden Yassı-
ada'daki tevkifhaneye intikal ettirilmiştir. Gerek YaMıad&'y& «evki sırasında, gerek Yassıada'da 
bulunduğu zaman zarfında kendisine yine hiçbir «ual tfeveîh edilmemiştir. Böylece Yiğit Köker 
fiilî mânada mevkuftur. Fakat hukukî mânada mevkufiyetini teyidedecek hiçbir sebebe dayan-
dırılmamıştır. 

Yiğit Köker'in Yassıada'da mevkufiyeti müddeti 14 Ekim 1960 tarihine kadar devam etmiştir. 
Bu tarihte kendisinin hiçbir suçu olmadığı Yüksek Soruşturma Kurulu tarafından açıklanarak 
ve bu açıklama kendisine tebliğ edilerek serbest «bırakılmıştır. 

Yiğit Köker bu müddet zarfında dairesinden izin alamamıştır. (Eira, muhabere serbestliği 
içinde değildir.) Dairesi ise: Kendisini 16 sayılı îtfömür ve Müstahdemler Talimatnamesinin 76 ncı 
maddesinin (B) fıkrasına istinaden müstafi addetmiştir. Filhakika: 76 îicı maddesinin (B) fık
rasına göre: Görevle ilgili ölmıyan sebepten dolayı bir memurun tutulması halinde, tutukluluk 
süresi yıllık iznine sayılacağı ve şayet tutuklulukta geçen müddet yıllık izm süresini aştığı tak
dirde, memurun, iznini tecavüz etmiş işlemine tabi tutularak müstafi addedileceğini âmir bulun
maktadır. Yiğit Köker hakkında idare, böyle bir formaliteye uyarak öttiı işten çıkarmıştır. 

Hususi hukuk hükümlerine tabi bîr müessesede çalıştığı İçin mumaileyh Ankara Asliye 1 nci 
Hukuk Dairesinde dâva ikame etmiş, (Elinde ölmıyan ¥eb©l>İ€rdeft âöîayı tutuklu kaldığı mahke
mece de kabul edilerek işinden çıkarılma muamelesinin iptaline k$rar verilmiştir.) 

Ç. Senatosu (S. Sayısı : 784) 



— 3 — 
Yargıtay 4 ncü Hukuk Dairesi 12 . 7 . 1962 tarihli ilâmı ile, 25 sayılı Kanunun ek .geçici madr 

desi hükmüne göre: (Millî Birlik İdaresince göz önüne alınanların tutukluluk niteliğinde bulun
duğunu) ileri sürerek, kararı esastan bozmuştur. Ankara Birinci Asliye Hukuk Mahkemesi 
25 . 6 . 1963 tarihli Kararı ile, Yargıtay bozma ilâmına uyarak, Yiğit Köker'in .dâvasını reddet
miştir. Karar kesinleşmiştir. 

Olayda Dilekçe Komisyonunu yetkili kılan durum: 
140 sayılı Kanunun Dilekçe Karma Komisyonuna verdiği yetki sınırları içinde meselenin mü

talâası gerektiği takdirde, işbu olay, tipik mânada Dilekçe Karma Komisyonunun yetkisi içinde 
görülecek işlere bir misal teşkil eder. 

Zira : 
Mahkemeler, normal hukuk düzeni içinde cereyan eden ihtilâfları halleden kaza organlarıdır. 
Nitekim, gerek Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi ve gerek Yargıtay Dairesi, hukukun objek

tif kaidelerine uymak mecburiyetinde kalmışlardır. Mahkemeler, Yiğit Köker'in tutuk kaldığını 
kabul ve teyidetmişlerdir. 25 sayılı Kanunun geçici maddesine göre, Millî Birlik Komitesi tara
fından göz altına alınanların tutuk farz edileceklerini esas kabul etmişlerdir. Mahkemeler ister 
istemez kanunların objektif ölçülere göre işletildiğini kabule mecburdurlar. Nitekim 25 sayılı 
Kanunun geçici ikinci maddesinden bahsile hüküm tesis ederlerken, Millî Birlik Komitesi tarafın
dan göz altına alman kimselere ait bu hükmü Yiğit Köker'e de teşmil etmek istemişlerdir. Halbu
ki hâdise tamamiyle ihtilâl şartları altında ve hattâ ihtilâl liderleri olan Millî Birlik Komitesinin 
haberi, malûmatı ve emirleri dışında cereyan etmiş tipik mânada hukuk dışı bir tasarruftur. Bu
rada hukuk dışı olan Yönetmeliğin 76 ncı maddesinin memur hakkında tatbikinden ziyade, memu
run tevkif ediliş şekli ve tutuk kalış şeklidir. Memurun ihtilâl hukuku içerisinde dahi tutukluluk 
durumunun hukukî izahı ve hukukî mesnedi yoktur. Binaenaleyh, mesele hukuk dışı tasarrufun 
tipik bir örneğini teşkil ettiği için: Kaza organlarının yetkisi dışında kalan ve keza icra organ
larını sureti katiyede bağlamıyan ve onların kendiliğinden tasrih yapma imkânını kaldıran yani 
her iki organın yetkileri dışında kalan bir karakter arz etmektedir. Bu sebeple 140 sayılı Kanu
nun hükümlerine göre konunun tetkiki ancak ve ancak Dilekçe Karma Komisyonunun yetkisi içe
risinde mütalâa edilebilir. 

II - 25 sayılı Kanunun geçici maddesinin hükmü gereğince, «haklarında göz önünde bulundur
ma kararı Millî Birlik Komitesi tarafından verilen kimseler tutuklu sayılırlar.» denilmektedir. 
Yiğit Köker hakkında Millî Birlik Komitesi tarafından böyle bir karar verilmemiştir. Dosya içe
risinde mevcut Yüksek Soruşturma Kurulu Başkanlığının 2 . 11 . 1960 tarih ve 1860 sayılı Ka
rarı aynen şöyledir; «hakkınızda her hangi bir tahkikat yapılmamış olduğunu ve kurulumuzca 
da tevkif edilmemiş bulunduğunuzu bildiririm.» denilmektedir. Şu halde evinden tevkif edilip 
Balmumcu'ya götürülen Yiğit Köker, onu evinden alıp Balmumcu'ya götüren zabıta yetkilileri
nin keyfî hareketlerinin icabı olarak tevkif edilmiş bulunmaktadır. Binaenaleyh, Millî Birlik Ko
mitesinin emrine müstenit ortada bir işlem yoktur. Dayısını aramak amaeiyle gelen zabıta ekibi 
aradıkları şahsın yeğeni olan Yiğit Köker'i kendi takdir ölçülerine göre belki de kısa bir soruş
turmaya tabi tutmak için alıp götürmüşlerdir. Ve hiçbir evraka istinaden götürülmediği için git
tiği yerde, yani Balmumcu'da sorgusuz, sualsiz ve evraksız olarak fiilî bir tutukluluk içerisin
de bırakılmış ve orada unutulmuştur. 

III - Uluorta tevkiflerin yapıldığı ve bu tevkiflerin yetkisiz kişiler tarafından yapılmış bu
lunduğu hiçbir emre ve hiçbir kanuni icaba uymaksızın yapılan böyle tevkiflerden sonra tevkif 
edilen şahısların unutuldukları maalesef bir hakikattir. 

İhtilâl esnasında bunun misallerine Yiğit Köker'den gayrı olarak rasgelinmiştir ve aynı işle
me tabi tutulan gerek Yiğit Köker'in ve gerek ona benzer kişilerin durumları hukuk çerçevesi
nin tamamiyle dışında mütalâası gereken konulardır. Bu kısımda ifadeye çalıştığımız keyfî tev
kiflerle ilgili muamelelerin olduğunu tesbit etmek için halen T. B. M. M. Arşiv Dairesinde bulu
nan Yassıada Mahkemelerine ait evrakı bizzat tetkik ettim. Yiğit Köker'le elimize gelen konu-
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nun adaletsizliğini gidermek maksadiyle Meclis Arşiv Dairesinde bulunan bu evraktan enteresan 
bulduğum iki numuneyi aynen aşağıda arz ediyorum. 

Şöyle k i : 
a) Millî Birlik Komitesi Hukuk Müşavirliğinin 3 . 11 . 1960 tarih ve 60/1535 sayılı yazısı 

Yassıada ve Balmumcu Çiftliğinde nezaret ve muhafaza altında bulunan kimseler haklarında hiç 
içlem yapılmıyanlar ve niçin tevkif edildikleri bilinmiyenler bulunmaktadır. Bunların serbest bı
rakılmalarının hakkaniyete uygun düşeceği mütalâasında bulunduğumu yüksek emirlerine tebaen 
arz ediyorum. - Hayrettin Perk. 

b) Millî Birlik Komitesi Sekreterliğine hitaben Başbakanlık Müsteşarı Hilmi İncesulu tara
fından 3 . 11 . 1960 tarihinde 60/1535 sayılı yazıya cevabolarak verilen emir: 

27 Mayıs 1960 İnkılâbını mütaakıp 6 ve 32 sayılı kanunlar gereğince Balmumcu Çiftliğinde 
nezaret altında bulunan şahıslardan, haklarında mevkufiyet kararı olmıyanlarm, tahliyeleri husu
sunda içişleri Bakanlığınca Millî Birlik Komitesi ile görüşülerek, ikamete rapten tahliyelerinin 
Bakanlar Kurulunun 5 . 11 . 1960 tarihli toplantısında kararlaştırılmış olduğunu arz ederim. 

- İmza, Başbakan Müsteşarı Hilmi İncesulu -. 

IV - ihtilâli mütaakıp Millî Birlik Komitesi 1 sayılı Kanunla 1924 tarihli Anayasayı değişti
rerek, kendisini T. B. M. M. seviyesinde yetkili kılmıştır. Aynı zamanda Millî Birlik Komitesi 
sakıt iktidar mensuplarını tevkif ederek 1 sayılı Kanuna istinaden hükümet etme yetkisini de 
kullanmıştır. Böylece Türkiye'de bir ihtilâl olmuş fakat o ihtilâl bir ihtilâl hukuku rejimi getir
miştir. Bu mukaddemeyi yapmaktan maksadımız 27 Mayıs günü Türkiye hukuksuz bir düzen içe
risinde bırakılmamıştır. Anarşi rejimi hâkim olmamıştır. İhtilâlcilerin, kendi bünyelerine uygun ye
ni bir hukuk statüsü getirmişlerdir. Tevkifler ve mahkûmiyetler bu hukuk statüsü içerisinde ola
gelmiştir. Bunun dışındaki işlemler ise ihtilâl hukukunun dahi dışında keyfî bir tasarruf netice
sidir. Maalesef ihtilâl ortamında bâzı karışıklıklar olmuş, yetkili kimselerin kanun hükümlerine 
göre verdiği emirler çerçevesi içerisinde tevkif edilenler bulunduğu gibi tamamiyle bunun hari
cinde olarak Yiğit Köker gibi tevkif edilenler1 dahi bulunmuştur. Bütün bu olayların varlığını ge
rek Millî Birlik Komitesi ve gerek Bakanlar Kurulu kalbul etmiş bulunduğu içindir ki, 5 . 11 . 1960 
tarihli Bakanlar Kurulu Karariyle bu şekilde tutulup nezaret altına alınanların hemen tahliyele
rine gidilmiştir. 

Binaenaleyh, olay objektif hukuk ölçüleri dışında kalan nev'i şahsına mahsus tipik bir kanun
suz işlemdir. Kanuna istinadetmediği içindir ki, meselenin kanunlar çerçevesi içerisinde ve mah
kemeler yoliyle halli kabil değildir. Zayi olan hukukun telâfi edilmesi ancak T. B. M. M. kanalı 
ile olabilir. Bu bakımdan olayı 140 sayılı Kanunun çerçevesi içerisinde mütalâa etmekteyiz ve 
Dilekçe Karma Komisyonunun yetkisi dâhilinde görmekteyiz. 

Netice : 
Sebepsiz ve kanunsuz olarak nezaret altına alman Yiğit Köker, burada izin süresini geçirdiği 

için çalıştığı daire kendisini müstafi addetmiştir. Yiğit Köker Balmumcu Askerî Nezarethanesin
de ve Yassıada Askerî Nezarethanesinde iznini temdidettirmek imkânlarından tamamiyle mah
rum yaşamıştır. Bir zor rejim içerisindedir, kelimenin tam mânasiyle Yiğit Kökerln şartları zel
zele, su baskını, harb dolayısiyle işgal gibi fevkalâde şartlara benzer bir özellik taşır. Hukukî mü
racaatlarını yapamamasından dolayı tamamiyle mazurdur. Bu sebeple vazifesinden uzaklaştırıl
ma kararının kaldırılmasını ve geçen müddetler zarfında mahrum olduğu ücretlerinin kendisine 
iadesinin uygun olduğu mütalâasiyle tanzim ettiğim raporumu Yüksek Kurulunuza saygılarımla 
arz ederim. 

" Gereği düşünüldü: Dilekçi sair talepleri hakkında yetkili kaza merciine müracatta muhtar 
olmak üzere bu taleplerinin incelenmesine mahal olmadığına, ancak yed-i ihtiyarında olmıyan ka-
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nun dışı bir davranışa mâruz kalıp iradesi dışında kalan sebepler dolayısiyle işine devam edeme
diği göz önünde bulundurularak müstafi addetme (işten çıkarma) kararının hükümsüz sayılması
na ittifakla karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2538 8 . 4 . 1965 

Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyiiti Millet Meclisi 
Dilekçe Karma Komisyonu 12 . 5 . 1966 

Düekçe Kar. Kom. Rapor No. : 71 
Dilekçe Kar. Kom. Md. No. : 9922/9922 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Ankara'da - Turgutreis caddesi No. : 43/2 de ikamet eden Türkiye Kömür işletmeleri Kuru
mu Ticaret ve Materyal eski Raportörü Yiğit Köker tarafından verilen 23 . 10 . 1963 tarihli 
ve 9922 sayılı dilekçesinde, 27 Mayıs 1960 günü Silâhlı Kuvvetlerce Balmumcu ve Yassıada 
garnizonlarına sevk edildiğini ve 13 Ekim 1960 tarihinde de serbest bırakıldığını, Yüksek So
ruşturma Kurulunca da hakkında her hangi bir tahkikat ve takibat yapılmadığını ve Kurulca 
da tevkif edilmediği bildirildiği halde Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Umum Müdürlüğün
ce Memurin Talimatnamesinin 76 ncı maddesinin (B) fıkrası gereğince müstafi sayıldığını ve hiz
metine ihtiyacolmadığı bildirilmesi üzerine Kurum aleyhine Ankara Asliye 1 nci Hukuk Mahke
mesine açtığı dâva neticesinde bidayeten verilen müstafi addetme muamelesinin iptaline karar 
verilmiş ise de Temyiz Dairesince 6 ve 25 sayılı kanunlara göre nezaret altına alınmasının tevkif 
sayılarak kararı esastan bozduğunu ve mahkemece de bu karara aynen uyulduğunu ve bu sebep
le mâruz kaldığı haksızlığın ortadan kaldırılması için hukuk yollarının da kapanmış bulunması 
dolayısiyle durumun Yüksek Meclis Dilekçe Komisyonunca tetkik edilerek hakkında kanun ve 
talimatnamelere aykırı olarak alınmış bulunan müstafi addetme kararının iptaline ve geçmiş üc
ret ve benzeri haklarının tarafına ödenmesine ve vazifesine iadesi hususunun da karar altına alın
masını istemektedir. 

Komisyonumuz Genel Kurulunun 8 . 4 . 1965 tarihli toplantısında istek kabul edilmiş ve 
22 . 5 . 1965 tarihli 67 sayılı Haftalık Karar Cetveli ile 2538 numaralı Karar neşredilmiştir. 

Bu kararımıza karşı Cumhuriyet Senatosu Ta'biî Üyesi Vehbi Ersü ve arkadaşları tarafın
dan vâki itiraz üzerine Komisyonumuz Genel Kurulunun 10 . 5 . 1966 tarihli toplantısında durum 
yemden incelenmiş ve hâdisenin yargı mercilerine intikal ettiği ve binnetice Yargıtay 4 ncü Hu
kuk Dairesince nezaret altına alınmanın mevkufiyet hali sayılacağını kabul etmiş ve bu suretle 
kaziyei muhkeme halini alan durum üzerine bu Yargıtay ilâmını her ne suretle olursa olsun ta
dil ve tağyire esas itibariyle Anayasa hükümleri mâni olduğu gibi 140 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi hükmüne de müsait görülmemiştir. Haddizatında yeniden her hangi bir âmme hizmetine alın
masına da engel bir cihet olmaması hasebiyle münhasıran Yargıtayca onaylanan karar hilâfına 
işten çıkarma muamelesinin iptaline imkân bulunmamış olmakla evvelce Yiğit Köker hakkında 
ittihaz olunan 8 . 4 . 1965 tarihli ve 2538 sayılı Kararın kaldırılmasına ve vâki talebin de reddine 
ittifakla karar verilmiştir. 
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140 sayılı Kanunun 9 neu maddesine uyularak Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun yüksek 
tasviplerine sunulmak üzere işbu raporumuz tanzim ve takdim kılındı. 

Dilekçe Karma Komisyonu 
Başkanı 

Urfa Senatörü 
V. Gerger 

Üye 
Gümüşane Milletvekili 

N. Akagün 

Sözcü 
Tekirdağ Milletvekili 

K. Nebioğlu 

Üye 
Siirt Senatörü 

A. Kavak 

Üye 

Kâtip 
Konya Senatörü 

M. Dinekli 

Üye 
Çorum Milletvekili 

A. Uysal 

Hatay Milletvekili 
A. Cüli 

Kâtip 
Siirt Milletvekili 

E. H. Oran 

Üye 
Bolu Senatörü 

8. TJzunJıasanoğlu 
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Toplantı : 7 • * 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : / 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Vehbi Ersü ve 3 arkadaşının, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 22 . 5 . 1965 tarT 

Haftalık Karar Cetvelindeki 2538 saydı Kararın Genel Kurulda 
görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

(Cumhuriyet Senatosu; 4 /74) 

(Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili) 

CUMHURİYET SENATOSU 
MİLLÎ BİRLİK 

Grupu Başkanlığı 17 . 6 . 1965 
No. 43 

Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

Dilekçe Karma Komisyonunun 22 . 5 . 1965 tarihli ve 67 sayılı karar cetveli ile yayınlanan 
8 . 4 . 1965 gün ve 2538 sayılı kararına 140 sayılı Kaınruınun 9 inen maddesinin verdiği hakka 
dayanarak itiraz ediyoruz. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımızla rica ederiz. 

Vehbi Ersü Mehmet Özgüneş Sıtkı ülay Ahmet Yıldız 

1. İTİRAZIN MESNETLERİ : 

a) Yargıtay 4 ncü Hukuk Dairesinin 12 . 7 . 1962 tarihli ilâmı, 
b) Ankara 1 nei Asliye Hukuk Mahkemesinin 25 . 6 . 1963 tarihli kararı. 

2. İTİRAZIN GEREKÇESİ : 

a) Dilekçe sahibi kaza mercilerine başvurmuş ve kaza mercileri iddiayı hükme bağlamış 
ve hüküm kesinleşmiştir. Buna rağmen Dilekçe Karma Komisyonu mahkemelerin hüküm tesis 
ederken kullandıkları ölçüyü münakaşa etme yetkisi yoktur. 

b) Raportör Fahir Giritlioğlu'nun raporunda, dilekçe sahibi için «Bir zor, rejim içerisinde
dir» kelimesinin tam mânasiyle Yiğit Köker'in şartları zelzele, su baskını, harb dolayısiyle iş
gal gibi fevkalâde Şiartlara bağlı bâr 'özellik taşıdığı ifade edilmektedir. Bu ifade tamamiyle hilafı 
hakikattir ve Millî Birlik İdaresine karşı iftiradır. Fahir Giritlioğlu'nun hangi marazi tesirlerle 
bu hükme vardığı incelenmeye değer. Ancak hakikat şudur ki, gerek Yassıada ve gerekse Bal-
mumcu'da askerî nezarethanelere ait hükümler tatbik edilmiştir. Dilekçe sahibi her zaman is
tediği makama dilekçe gönderme imkânlarına maliktir. Farzı mahal, aksi varit dahi olsa idi ka
za organları hüküm tesis ederken, bunları dikkate alırdı. 
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(2538 sayılı Karar) 

9922/9922 {Dilekçe özeti : Türkiye Kömür İşletmeleri Ku-
f w . T^^TT-p-D rumunca hakkında kanun ve talimatnamelere ay-

m ^ . ı n • XT An ,n kırı olarak alınmış bulunan müstafi addetme (ı$-
Turgutreıs mahallesi No. 43/2 7 , , . . 

re?? çıkarma) kararının iptaline, geçmiş ücret ve 
'Maltepe - ANKARA benzeri haklarının ödenmesine ve eski vazifesine 

iadesine karar verilmesini talebetmektedir.) 
Dilekçenin taşıdığı hukukî önem dolayısiyle meselenin her yönden esaslı bir incelemeye tabi 

tutularak bir rapor hazırlanması içim dosya, Komisyon Sözcüsü Edirne Milletvekili Fahir Gririt-
lioğkı'na tevdi edilmiş ve adı geçen tarafından gerekli incelemeler yapılarak hazırladığı rapor 
27 . 3 . 1965 tarihinde komisyonumuza verilmiştir. 

Fahir Giritli oğlu'mum raporu : 
Halen Ankara Maltepe Turgutreis caddesi No. 43/2 de ikamet eden Türkiye Kömür işletmeleri 

Kurumu Ticaret ve Materyal Şubesi eski Raportörü Yiğit Köker tarafından Dilekçe Karma Ko
misyonuna verilen 21 . 10 . 1963 tarihli dilekçesi üzerine komisyonumuz tarafından işbu dilekçe 
ile ilgili olarak ikmal edilen evrak Dilekçe Karma Komisyonmumum bu devreden evvelki devre
lerde sözcüsü olmam itibariyle ve durumun gösterdiği ehemmiyete binaen işbu konuda raportör
lük vazifesi tarafıma verilmiş olmakla dosya incelendi : 

Olay : 
Dilekçi Yiğit Köker 27 Mayıs 1960 günü ikamet etmekte bulunduğu evde iken evim kapısını 

çalan vazifeliler mumaileyhin sakıt. Demokrat parti devrinde hizmeti dokumam dayısını aramışlar
dır. Yiğit Köker dayısının evde olmadığını ve adresim dahi bilmediğini ifade etmesi üzerine; 
vazifeliler; «öyleyse bizle beraber gel» diyerek beraberlerine Yiğit Köker'i alarak götürmüşler
dir. Yiğit Köker'in o gün götürüldüğü yer İstanbul'da Balmumcu'daki Askerî Tevkifhanedir, ve 
bu şahıs hakkımda resmıı kanaldan götürülüş sebebi olarak söylenilen tek cümle, «öyleyse bizle 
beraber gel» cümlesinden ibarettir. Filhakika Yiğit Köker Balmumcu 'Çiftliğinde mevkuf bulun
duğu müddet zarfında, kendisinden bir tek defa bir şey sorulmamış ve kendisinin suçu hakkımda 
da hiçbir şey tebliğ edilmemiştir. Yiğit Köker'in mevkufiyet hali Balmumcu Çiftliğinden Yassı-
ada'daki tevkifhaneye imtikal ettirilmiştir. Gerek Yassıada'ya şevki sırasında, gerek Yassıada'da 
bulunduğu zaman zarfında kendisine yine hiçbir sual tevcih edilmemiştir. Böylece Yiğit Köker 
fiilî mânada mevkuftur. Fakat hukuki mânada ımevkufiyetini teyidedecek hiçbir sebebe dayan-
dırılmamıştır. 

Yiğit Köker'in Yassıada'da mevkufiyeti müddeti 14 Ekim 1960 tarihine kadar devam etmiş
tir. Bu tarihte kendisinin hiçbir suçu olmadığı Yüksek Soruşturma Kurulu tarafımdan açıklana
rak ve bu açıklama kendisine tebliğ edilerek serbest bırakılmıştır. 

Yiğit Köker bu müddet zarfında dairesinden izin alamamıştır. (Zira, muhabere serbestliği 
içimde değildir.) Dairesi ise : Kendisini 16 sayılı Memur ve Müstahdemler Talimatnamesinin 76 
mcı maddesinin (B) fıkrasına istinaden müstafi addetmiştir. Filhakika : 76 ncı maddesinin (B) 
fıkrasına göre : Görevle ilgili olmıyan sebepten dolayı bir memurun tutulması halinde, tutuklu
luk süresi yıllık iznine sajalacağı ve şayet tutuklulukta geçen müddet yıllık izin süresini aştığı 
takdirde, memurun, iznini tecavüz etmiş işlemine tabi tutularak müstafi addedileceğini âmir bu
lunmaktadır. Yiğit Köker hakkında idare, böyle bir formaliteye uyarak omu işten çıkarmıştır. 

Hususi hukuk hükümlerine tabi bir müessesede çalıştığı için mumaileyh Ankara Asliye 1 nci 
Hukuk Dairesinde dâva ikame etmiş, (Elinde olmıyan sebeplerden dolayı tutuklu kaldığı mahke
mece de kabul edilerek işinden çıkarılma muamelesinin iptaline karar verilmiştir.) 

Yargıtay 4 ııcü Hu'kuik Dairesi 1:2 . 7 . 1962 ta >rihli ilâmı ile, 2b ısayılı Kamunun ek geçici mad
desi hükmüne ıgöre: (.Millî ıBMik İda-r'esince gö*z önüne alınanların (tutukluluk niteliğinde bulun-
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duğunu) ileri sürerek, karaırı esastan (bozmuştur. Ankara Birinci Asliye (Hukuk Malhkemesi 
25 . ;6 . CI'96.3 tarihli Kararı ile, Yangı tay boızma ilâmına uyarak, Yiğit Köker'in dâvasını reddet
miştir. Karar kesinleşmiştir. 

Olayda Dilekçe Komisyonumu yetkili kılan durum: 
140 ısa,yılı 'Kanunun »Dilekçe (Kanma Komisyo ^nna 'verdiği yetki (sınırları içinde meselenin mü

talâası (gerektiği takdirde, işlbu olay, tipik .mânada Dilekçe karma Komisyonunun yetkisi içindp 
gıörülecek işlene Ibir ımisal teşkil eder. 

•Zina : 
Mahkemeler, mormal hukuk düzemi içinde cereyanı 'eden ihtilâfları (halleden kaza 'ongaınlaırıdır. 
Nitekim, (gerek Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi ve ıger'ek Yargıtay Daireisi, hukukun objek

tif kaidelerine uymak mecburiyetinde kalmışlardır. Mahkemeler, Yiğit Köker'in tutuk kaldığını 
kabul ve teyidetmişlerdlr. 25 sayılı Kanunun geçici maddesıine .göre, Millî ıBirlik Komitesi tara
fından ıgöz altına alınanların tutuk farz edileceklerini esas ikalbul 'etmişlerdir. 'Mahkemeler ister 
istemez kanunların .objektif ölçülere igörıe işletildiğini kabule mecburdurlar. Nitekim 25 ısaıyılı 
Kanunun .geçici ikinci maddesinden hıahisle hüküm tesis .ederierkem, Millî Birlik Komitesi tarafın
dan göz altına .alınan kimselere ia.it (bu hükmü Yiğit Köker'e de teşmil etmek istemişleridir. Halbu
ki hâdise tamamiyle ihtilâl şaırtlaırı altında ve hattâ ihtilâl liderleri olan Millî Birlik Komitesinin 
haberi, malûmatı >ve emirleri dışımda ©eneyan etmiş tipik manâda hukuk .dışı bir tasar ruftur. Bu
rada ıhukuk dışı olan Yönetmeliğin 76 mcı ımaddesinin memur hakkında tatbikinden ıziyade, mıemu-
run tevkif ediliş şekli ve tutuk kalış şeklidir. Memurum ihtilâl hukuku iç emişinde daıhi tutukluluk 
durumunun hukukî izaıhı ive hukukî m esmedi yoktur. Binaenaleyh, mesele hukuk dışı tasarrufun 
tipik bir iörneğini teşkil ettiği için : Kaza organlarımın yetkisi dışında kalan ve keza icra ongam^ 
larını sureti fcatiyede bağlamıyam ve lo'nlıanm kendiliğinden tasrih yapma imkânını kaldıran yani 
her iki urganının yetkileri dışımda kalan bir karakter .arz etmektedir. Bu söbeple 140 ısaıyılı Kanu
nun hükümlerine ıgöre kanunun tetkiki ancak ve ancak Dilekçe Karma .Komisyonunun yetkisi içe
risinde mütalâa, edilebilir. 

II - 25 sayılı Kanunun geçici maddesinin hükmü gereğince, «haklarında göz ününle [bulundur
ma kanarı Millî Birlik Komitesi tıarafıodam verilen kimseler tutuklu sayılırlar.» demlim ektedir. 
Yiğit Köker 'hakkında .Millî Birlik Komitesi tarafından (böyle bir 'kanar verilmemiştir. Dosya içe
risinde .mevcut Yüksek .Soruşturma Kurulu Başkanlığının 2 . 11 . 1960 tarih ve 1860 sayılı Ka
rarı aynen şöyledir; «hakkınızda her hangi bir tahkikat yapılmamış olduğunu ve kurulumuzca 
da tevkif edilmemiş (bulunduğunuzu bildiririm.»denilmektedir. >Şu kaide »evinden 'tevkif edilip 
Balmumcuya götürülen Yiğit Köker, onu evinden alıp Balmumcu'ya 'götüren ızaibıta yetkilileri
nin keyfî hareketlerinin icabı 'olarak tevkif edilmiş (bulunmaktadır. Binaenaleyh, Millî Birlik Ko
mitesinin .eminine müstenit 'ortada bir işlem yoktur. Dayısını aramak amaciyle gelen ızaibıta .ekibi 
aradıkları saiksın yeğeni .olan Yiğit Köker'i kemdi takdir (ölçülerine 'göre ıbelki ide kısa Ibir sıoruş-
tunmaya tabi tutmak için alıp götünmüşlendir. Ve hiçbir (evraka istinaden ıgötürülmediği için git
tiği yerde, yani Balmumcu'da sorgusuz, sualsiz ve evraksız olarak fiilî bir tutukluluk içerisinde bı
rakılmış ve oırada unutulmuştur. 

III - Uluorta tevkiflerin yapıldığı ve bu tevkiflerin yetkisiz kişiler tarafından yapılmış bu
lunduğu ihiçlbir emre 've hiçibir kanuni icalba uymaksızın yaıpılan iböyle tevkiflerden sonra tevkif 
edilen şahısların unutuldukları (maalesef bir hakikattir. 

İhtilâl (esnasında Ibulunan (misallerine Yiğit Köker'ıden .gayrı oilarak rasıgelinmiştir Ve aynı işle
me talbi tutulan ıgerek Yiğit Köker'in ve gerek oma (benzer kişilerin durumlarını hukuk çerçeve
sinin tamamiyle dışında mütalâası gereken konulandır. 'Bu kısımda ifadeye çalıştığımız keyfî tev
kiflerle ilgili muamelelerin olduğunu teslbit etmek için İhalen |rF. B. M. M. Arşiv Dairesinde (bulu
nan Yasısıada Malhkemıeleriıne ait evrakı bizzat tetkik ettim. Yiğit Köker'le elimize (gelem komü
nün adaletsizliğini ıgi'dermek mıaksadiyle Meclis Arşiv Dairesinde bulunan hu evraktan enteresan 
bulduğum iki numuneyi aynen aşağıda arz ediyorum. 
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Şöyle k i : 
ıa) Millî Birlik Komitesi Hukuk Müşavirliğinin 3 . 11 . 1960 tarak ve 60/1535 sayılı yazısı 

Yassıada ve Balmumcu Çiftliğimde nezaret ve muhafaza altında bulunan kimseler kaklarımda hiç 
işlem yapılmayanlar ve niçin tevkif edildikleri bilimmiyenler bulunmaktadır. Bunların serbest bı
rakılmalarınım hakkaniyete uygun düşeceği mütalâasında bulunduğumu yüksek (emirlerine tabam 
arz ediyorum. - Hayrettin Berk. 

b) Millî Birlik 'Komitesi ;Sekr et erliğine hitaben tBaşIbak anlık Müsteşarı Hilmi İncesulu tara
fından 3 . 11 . 1960 .tarihinde 60/1635 sayılı yazıya ıcevalboiarak verilen -emir : 

27 Mayıs 1960 İnkılâbını mütaakıp 16 ve 32 sayılı (kanunlar ıgereğinee Bamıumucu Çiftliğinde 
nezaret altında bulunan ışaıhısliarda'n, (haklarında •mevkufiyet kararı 'Oİmıyanlarm, taihliyelari husu
sunda İçişleri 'Bakanlığınca Millî Birlik Komitesi ile ıgörüşülerek, ikamete ırapten tahliyelerinin 
Bakanlar Kurulunun 5 . 11 .. >1960 tarihli toplantısında 'kararlaştırılmış olduğunu arz ederim. 

- İmza Başlbakan Müsteşarı Hilmi İncesulu -. 
IV - İhtilâli mütaakıp Millî Birlik Komitesi 1 sayılı Kanunla 1924 tariHıli Anayasayı değişti

rerek, kendisimi T. B. M. M. seviyesinde yetkili kılmıştır. Aynı zamanda 'Millî Birlik Komitesi 
sakıt iktidar mensuplarını tevkif eldereık 1 sayılı Kanuna istinaden hükümet etme yetkisini de 
kullanmış tır. Böylece Türkiye'de biır ihtilâl olmuş fakat '.o ihtilâl Ibir ihtilâl hukuku rejimi getir
miştir. Bu mukaddemeyi yapmaktan maksadımız 27 Mayıs (günü Türkiye hukuksuz bir düzen içe
risinde bırakılmamıştır. Anarşi rejimi hâkim olmamıştır. İhtilâlcilerin, kendi bünyelerine uygun ye
ni bir hukuk ıstatüsü (getirmişlerdir. Tevkifler ve mahkûmiyetler bu hukuk statüsü içerisinde ola
gelmiştir. Bunun dışındaki işlemler ise ihtilâl hukukunun dahi dışında keyfî bir tasarruf netice
sidir. Maalesef ihtilâl 'ortamımda kâzı karışıklıklar olmuş, yetkili kimselerin kanun hükümlerine 
göre verdiği emirler çerçevesi içerisinde tevkif edilenler 'bulunduğu ıgibi tamamlyle bunun hari
cinde .olarak Yiğit Köker gibi tevkif edilenler dahi (bulunmuştur. Bütün bu (olayların varlığını ge
rek Millî Birlik Komitesi ve gerek Bakanlar Kurulu kaibul etmiş (bulunduğu içindir ki, 5 . 11 . 1960 
tarihli Bakanlar Kurulu Karariyle ibu şekilde tutulup .nezaret altına alınanların kemem talhliyele-
rine gidilmiştir. 

Binaenaleyh, »olay objektif hukuk ölçüleri dışında kalan ııev'i saksına mahsus tipik bir kanun
suz işlemdir. Kanuna listinadetmediği içindir ki, meselenin kanunlar çerçevesi içerisinde ve mah
kemeler yoliyle kaili kalbil değildir. Zayi ıolan hukukun telâfi edilmesi ancak T. B. M. M. kanalı 
ile olabilir. Bu bakımdan, olayı 140 sayılı Kanunun çerçevesi içerisinde mütalâa etmekteyiz ve 
Dilekçe Karma Komisyonunun yetkisi dâhilinde görmekteyiz. 

Netice : 
Sebepsiz ve kanunsuz olarak nezaret altına alman Yiğit Köker, burada izin süresini geçirdiği 

için çalıştığı daire kendisini müstafi addetmiştir. Yiğit Köker Balmumcu Askerî Nezarethanesin
de ve Yassıada Askerî Nezarethanesinde iznini temdiclettirmek imkânlarından tamamiyle mah
rum yaşamıştır. Bir zor rejim içerisindedir, kelimenin tam mânasiyle Yiğit Köker'in şartları zelzele, 
su baskını, harb dolayısiyle işgal gibi fevkalâde şartlara benzer bir özellik taşır. Hukukî müracaat
larını yapamamasından dolayı tamamiyle mazurdur. Bu sebeple vazife sinden uzaklaştırılma kararının 
kaldırılmasını ve geçen müddetler zarfında mahrum olduğu ücretlerinin kendisine iadesinin uygun ol
duğu mütalâasiyle tanzim ettiğim raporumu Yüksek Kurulunuza saygılarımla arz ederim. 

Gereği düşünüldü: Dilekçi sair talepleri hakkında yetkili kaza merciine müracaatta muhtar 
olmak üzere bu taleplerinin incelenmesine mahal olmadığına, ancak yed-i ihtiyarında olmıyan ka
nun dışı bir davranışa mâruz kalıp iradesi dışında kalan sebepler (dolayısiyle işine devam edeme
diği göz önünde bulundurularak müstafi addetme (işten çıkarma) kararının hükümsüz sayılması
na ittifakla karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2538 8 . 4 . 1965 
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1 Numaralı Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dilekçe Karma Komisyonu 12 . 5 . 1966 

Dilekçe Kar. Kom. Rapor No. : 71 
Dilekçe Kar. Kom. Md. No. : 9922/9922 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Ankara'da - Turgutreis Caddesi No. : 43/2 de ikamet eden Türkiye Kömür işletmeleri Kuru
mu Ticaret ve Materyal eski Raportörü Yiğit Köker tarafından verilen 23 . 10 . 1963 tarihli 
ve 9922 sayılı dilekçesinde, 27 Mayıs 1960 günü Silâhlı Kuvvetlerce Balmumcu ve Yassıada 
garnizonlarına sevk edildiğini ve 13 Kasım 1960 tarihinde de serbest bırakıldığını, Yüksek So
ruşturma Kurulunca da hakkında her hangi bir tahkikat ve takibat yapılmadığını ve Kurulca 
da tevkif edilmediği bildirildiği halde Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Umum Müdürlüğün
ce Memurin Talimatnamesinin 76 ncı maddesinin (B) fıkrası gereğince müstafi sayıldığını ve hiz
metine ihtiyacolmadığı bildirilmesi üzerine Kurum aleyhine Ankara Asliye 1 nci Hukuk Mahke
mesine açtığı dâva neticesinde bidayeten verilen müstafi addetme muamelesinin iptaline karar 
verilmiş ise de Temyiz Dairesince 6 ve 25 sayılı kanunlara göre nezaret altına alınmasının tev
kif sayılarak kararı esastan bozduğunu ve mahkemece de bu karara, aynen uyulduğuna ve bu sebep
le mâruz kaldığı haksızlığın •ortadan kaldırılması için hukuk yollarının da kapanmış bulunması 
dolayısiyle durumun Yüksek Meclis Dilekçe Komisyonunca tetkik edilerek hakkında kanun ve 
talimatnamelere aykırı olarak alınmış bulunan müstafi addetme kararının iptaline ve ge'çmiş üc
ret ve benzeri haklarının tarafına ödenmesine ve vazifesine iadesi hususunun da karar altına alın
masını istemektedir. 

Komisyonumuz Genel Kurulunun 8 . 4 . 1965 tarihli toplantısında istek kabul edilmiş ve 
22 . 5 . 1965 tarihli 67 sayılı Haftalık Karar Ce'tveli ile 2538 numaralı Karar neşredilmiştir. 

Bu kararımıza karşı Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi Vehbi Ersü ve arkadaşları tarafın
dan vâki itiraz üzerine Komisyonumuz Genel Kvrulunun 10 . 5 . 1966 tarihli toplantısında durum 
yeniden incelenmiş ve hâdisenin yargı mercilerine intikal ettiği ve binniteci Yargıtay 4 ncü Hu
kuk Dairesince nezaret altına alınmanın mevkufiyet hali sayılacağını ka'bul e'tmiş ve bu suretle 
kaziyei muhkeme halini alan durum üzerine bu Yargıtay ilâmını her ne suretle olunsa olsun ta
dil ve tağyire esas itibariyle Anayasa hükümleri mâni olduğu gibi 140 sayılı Kanunun' 5 nci mad
desi hükmüne de müsait görülmemiştir. Haddizatında yeniden her hangi bir amma hizmetine alın
masına da 'engel bir cihet olmaması hasebiyle münhasıran Yargıtayca 'onaylanan karar hilâfına 
işten çıkarma muamelesinin iptaline imkân bulunmamış olmakla evvelce Yiğit Köker hakkında 
ittihaz olunan 8 . 4 . 1965 tarihli ve 2538 sayılı Kararın kaldırılmasına ve vâki talebin de reddine 
ittifakla karar verilmiştir. 

140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine uyularak Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun yüksek 
tasviplerine sunulmak üzere işbu raporumuz tanzim ve takdim kılındı. 

Dilekçe Karma Komisyonu 
Başkanı Sözcü Kâtip Kâtip 

Urfa Senatörü Tekirdağ Milletvekili Konya Senatörü Siirt Milletvekili 
V . Gerger K. NeUoğlu M. Dinekli H. H. Oran 

Gümüşane Milletvekili Siirt Senatörü Çorum Milletvekili Bolu Senatörü 
AT. Akağım A. Kavak A. Uysal S. TJzurihasanoğlu 

Hatay Milletvekili 
A. Çilli 
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2 Numaralı Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dilekçe Kar. Koni. Rapor No. : 71-1 6 . 2 . 1968 
Bilekçe Kar. Kom. No. : 9922-9922 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığından Komisyonumuza takabbül için iade edilmiş bulunan Yi
ğit Köker hakkındaki 12 . 5 . 1966 tarihli ve 71 sayılı rapor Komisyonumuz Genel Kurulunca 
24 . 1 . 1968 tarihinde yeniden incelenmiş ve aşağıdaki karar ittihaz edilmiştir. 

Ankara'da Turgutreis Caddesi numara 43/2 de ikâmet eden Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 
Ticaret ve Materyal eski Raportörü Yiğit Köker tarafından verilen 23 . 10 . 1963 tarihli ve 9922 
sayılı dilekçesinde : 

27 Mayıs 1960 günü Silâhlı Kuvvetlerce Balmumcu ve Yassıada garnizonlarına bilâsebep sevke-
dildiğini ve 13 Ekim 1960 tarihinde de serbest bırakıldığını, Yüksek Soruşturma Kurulunca da hak
kında her hangi bir tahkikat ve takibat yapılmadığını ve Kurulunca de tevkif edilmediğini bildi
rildiği halde Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Umum Müdürlüğünce Memurin Talimatnamesi
nin 76 ncı maddesinin (B) fıkrası gereğince müstafi sayıldığını ve hizmetine ihtiyaç olmadığı bil
dirilmesi üzerine Kurum aleyhine açtığı dâva neticesinde bidayeten verilen müstafi addetme mua
melesinin iptaline karar verilmiş ise de Temyiz Dairesince 6 ve 25 sayılı kanunlara göre nezaret 
altına alınmasını tevkif sayılarak kararı esastan bozmuş ve bu bozma kararma da mahkemece ay
nen uyulduğuııdan mâruz kaldığı haksızlığın ortadan kaldırılması için hukuk yollarının da kapan
mış bulunması sebebiyle durumun Yüksek Meclis Dilekçe Karma Komisyonunca tetkik edilerek 
hakkında alınmış bulunan müstafi addetme kararının kaldırılmasına ve açıkta geçmiş maaşlarının 
ödenmesine ve görevine iadesi hususunda karar ittihazını talep etmektedir. 

Bu hususta dilekçi hakkında Komisyonumuz Genel Kurulunca ittihaz edilmiş bulunan 
8 . 4 . . 1965 tarihli ve 2538 numaralı Karara karşı Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Vehbi Ersü 
ve 3 arkadaşı tarafından süresi içinde vâki itiraz üzerine Selef Komisyonca durum yeniden ince
lenmiş ve 12 . 5 . 1966 tarihli, 71 sayılı raporla ittihaz edilmiş bulunan 2538 numaralı kararın 
kaldırılmasına karar verildiği anlaşılmıştır. 

Dilekçi Yiğit Köker'in 27 Mayıs 1960 günü ikâmet etmekte bulunduğu evde vazifeliler tara
fından aranılan ve dayısının bulunmadığı ifadesi üzerine kendisinin Balmumcu Çiftliğinde ve bilâ-
hara Yassıadadaki tevkifaneye götürüldüğü ve Balmumcu Çiftliği ile Yassıadadaki mevkufiyeti es
nasında bir şey sorulmamış ve suçu hakkında da bir tebligat yapılmamıştır. Böylece Yiğit Köker 
fiili mânada mevkufiyeti karşısından hukukî mânada mevkufiyetini teyidedecek hiç bir sebebe 
dayandırılmamıştır. 

Yiğit Köker'in Yassıadadaki mevkufiyet müddeti 14 Ekim 1960 tarihine kadar devam etmiştir. 
Bu tarihte Yüksek Soruşturma Kurulu tarafından bir suçu olmadığı açıklanarak serbest bırakıl
mıştır. Bu müddet içinde Yiğit Köker dairesinden izin alamadığından kendisini 16 sayılı memur 
ve müstahdemler talimatnamesinin 76 ncı maddesinin (B) fıkrasına göre işten çıkarmıştır. Mu
maileyh dairesi aleyhine ikâme ettiği dâvada elinde olmıyan sebeplerden dolayı tutuklu kaldığı 
mahkemece de kabul edilerek vazifesinden çıkarılma muamelesinin iptaline karar verilmiş ise de 
Yargıtay 4 ncü Hukuk Dairesince 25 sayılı Kanunun ek geçici maddesi hükmüne göre kararı esastan 
bozmuş ve ait bulunduğu mahkeme de Yargıtay bozma kararına uyarak dâvayı reddetmiş ve karar 
kesinleşmiştir. Bu durum muvacehesinde 140 sayılı Kanunun Dilekçe Karma Komisyonuna verdiği 
salâhiyet sınırları içinde meselenin mütalâası gerektiği takdirde işbu hâdise Dilekçe Karma Komis
yonunun yetkisi içinde görülecek işlere bir misal teşkil eder, zira : 

Mahkemeler, normal hukuk düzeni içinde cereyan eden ihtilâfları halleden kaza organlarıdır. 
Nitekim, gerek Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi ve gerek Yargıtay Dairesi, hukukun objektif kaide
lerine uymak mecburiyetinde kalmışlardır. Mahkemeler, Yiğit Köker'in tutuk kaldığını kabul ve 
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teyidetmişlerdir. 25 sayılı Kanunun geçici maddesine göre Millî Birlik Komitesi tarafından göz al
tına alınanların tutuk farz edileceklerini 'esas kabul etmişlerdir. Mahkemeler ister istemez kanunların 
objeMif ölçülere göre işletildiğini kabule mecburdurlar. Nitekim 25 sayılı Kanunun geçici ikinci 
maddesinden bahsile hüküm tesis ederlerken, Millî Birlik Komitesi tarafından göz altına alınan kim
selere ait hu hükmü Yiğit Köker'e de teşmil etmek istemişlerdir. Halbuki hâdise tamamiyle ihtilâl 
şartları altında ve hattâ ihtilâl liderleri olan Millî Birlik Komitesinin halberi, malûmatı ve emirleri 
dışında cereyan etmiş tipik mânada hukuk dışı bir tasarruftur. Burada hukuk dışı olan yönetmeliğin 
76 ncı maddesinin memur hakkında tatbikinden ziyade, memurun tevkif ediliş şekli ve tutuk kalış 
şeklidir. Memurun ihtilâl hukuku içerisinde dahi tutukluluk durumunun hukukî izahı ve hukukî 
mesnedi yoktur. Binaenaleyh, mesele hukuk dışı tasarrufun tipik bir örneğini teşkil ettiği için : 
Kaza organlarının yetkisi dışında kalan ve kaza icra organlarını sureti katiyede bağlamıyan ve onların 
kendiliğinden tasrih yapma imkânını kaldıran yani her iki organın yetkileri dışında kalan bir ka
rakter arz etmektedir. Bu sebeple 140 sayılı Kanunun hükümlerine fföre konunun tetkiki ancak 
ve ancak Dilekçe Karma Komisyonunun yetkisi içerisinde mütalâa edilebilir. 

I I - 25 savılı Kanunun geçici maddesinin hükmü gereğince, «haklarında göz önünde bulundur
ma kararı Millî Birlik Komitesi tarafından verilen kimseler tutuklu sayılırlar» denilmektedir. Yiğit 
Köker hakkında Millî Birlik Komitesi tarafından bövle bir karar verilmemisltir. Dosya içerisinde 
mevcut Yüksek Soruşturma Kurulu Başkanlığının 2.11.1960 tarih ve 1860 sayılı Kararı aynen şöy
ledir; «hakkımızda her hangi bir tahkikat yapılmamış 'olduğunu ve kurulumuzca da tevkif edilmemiş 
bulundufhmuzu bildiririm» denilmektedir. Şu halde evinden tevkif edilip BalmumcuVa götürülen 
Yiğit Köker, onu evinden alıp Ba'lmumcu'ya götüren zabıta yetkililerinin keyfî hareketlerinin icabı 
olarak tevkif edilmiş 'bulunmaktadır. Binaenaleyh Millî Birlik Komitesinin emrine müstenit ortada 
bir işlem yoktur. Davısını aramak amacivle gelen zabıta ekibi aradıkları şahsın yeğeni olan Yiğit 
Köker'i kendi takdir ölçülerine göre belki de İma bir soruşturmaya talbi tutmak için alıp ö'ötür-
mü si erdir. Ve hiçbir evraka istinaden ffö'tünıîmedi<ri için erittiği yerde, yani Balmumcu'da sormısuz, 
sualsiz ve evraksız olarak fiilî 'bir tutukluluk içerisinde bırakılmış oldıiffu ve bu eiıbi haddelerin de 
vıi'knbnlflno-ıı ve 'bil âhara da. tahliyeleri e'h etine °"'d;!diği Komisyonumuz kararında da belirtilmiştir. 

Yukarda anıklanan duruma cöre sebensiz ve kanunsuz olarak nezaret altına alman Yi.&it Köker 
izin süresini foc'rd.i.«i için çalıştığı dairece müstafi reddedilmesi kevfiveti ise hâdisedeki imkânsız
lıklar karsısında hukukî müracaatı varamamasından ileri «re'ldiği ve mumaileyhin zavi olan hukukunun 
•t^lâf'si ise a^enk 140 savılı Kanun çerçevesi içinle nvüt-alâa etmek zarureti dolmuştur. Bu sobenle 
dilenci Yip"if KÖker hakkında Selek Karma Komisyonunca ittihaz edilmiş bulunan 12.5.1966 
tarihli ve 71 savılı Raporun iptaline ve 8.4.1965 tarihli, 2538 numaralı Kararın aynen kabulüne ek
seriyetle karar verilmiştir. 

Keyfiyet 140 sayılı Kanunim 9 ncu maddesine uyularak Cumhuriyet. Senatosu Genel Kurulunun 
yüksek tasviplerine sunulmak üzere işbu raporumuz tanzim ve takdim kılınmıştır. 

Dilekçe Karma Komisyonu 
Başkanı Başkan V. Sözcü 

Bolu Senatörü Sivas Milletvekili Adana Senatörü 
Muhalifim Muhalifim Muhalifim 

S. Uzunhasanoğlu K. Kangal M. Yılmaz Mete 
Sözcü- Kâtip Adıyaman Milletvekili 

Kütahya Milletvekili Trabzon Milletvekili Çekimserim 
M. Ersoy Ö. Usta N. Bayılhoğlu 

Antalya Milletvekili Ağrı Milletvekili (Bilecik Senatörü 
R. Eker K. Küfrevi T. Oran 

îstanlbul Milletvekili 
Çekimserini 
A. Yalçın 

G. Senatosu (S. Sayısı : '784 e ek) 





Toplantı : 7 I f|QQ 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve Plân komisyonları 

raporları (Millet Meclisi 2 / 6 3 3 ; Cumhuriyet Senatosu 2/239) 
(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 620) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 15 . 2 . 1968 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5805 - 2/633 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 14 . 2 . 1968 tarihli 40 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. Ferruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 24 . 1 . 1968 tarihinde Başkanhkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
mlun 9, 12 ve 14 . 2 . 1968 tarihli 38, 39 ve 40 ncı birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 620) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu - 16 . 2 . 1968 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Esas No. : 2/239 
Karar No. : 11 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 14 . 2 . 1968 tarihli 40 ncı Birleşiminde '-öncelik 've ivedilikle (görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesinin değiştirilmesine dair ka
ramı teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 15 . 2 . 1968 tarihli ve 5805 sayılı yazıları ile Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, komisyonumuzun 16 Şubat 1968 tarihli Birleşiminde, ilgili 
bakanlık temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Teklif, milletvekili genel seçimlerine henüz girmemiş bulunan ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üye tamsayısının en az yüzde beşine sahi >olup ıda, il merkezlerinin en az üçte birinde ve 
(merkez ilçeler dâhil) ilçe merkezlerinin keza en az üçte birinde, Siyasi Partiler Kanunu ve parti 
tüzüğü hükümleri uyarınca partinin yönetim kurullarını kurmuş olan siyasi partilere, Hazinece, 
her yıl Jbeşyüz ibin (lira. ödenmesini »öngörmekte dir. 
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Gerekçede; teklifin, Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesinin düzenlenmesine hâkim olan 

esasların, demokratik siyasi hayatımızda daha dengeli ve âdil bir şekilde uygulanmasını sağla
mak amaciyle hazırlanmış bulunduğu belirtilmektedir. 

Gerçekten, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarından olan siyasi partilere, 648 
sayılı Siyasi Partiler Kanıınfunun 74 ncü maddesi uyarınca yapılan Hazine yardımlarının, seçim 
devreleri içinde kurulan isiyasi partileri de kapsıyacak hale getirilmesi, söz konusu maddenin 
esprisi muvacehesinde gerekli mütalâa edilmek icabeder. 

Bu esası ihtiva 'eden kanun teklifi Komisyonumuzca da uygun görülmüş ve benimsenmiştir. 
II - Millet Meclisince kabul edilen 1, 2 ve 3 ııcü maddeler Komisyonumuzca da aynen kabul 

edilmiştir. 
Havalesi gereğince Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu

lur. 
Başkan İSözcü 

Aydın Kastamonu Tabiî Üye Diyarbakır 
O. S. Sarıgöllü A. N. Tuna S. O'Kan Muhalifim 

S. Cizrelioğlu 
Hatay Konya Eize Sakarya 

M. Deliveli S. Çumralı O. M. Agun M. Tığlı 
Samsun 

R. Rendeci 

Selâhattin Cizrelioğlu'nun muhalefet şerhi 

648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesi, siyasi partilere Hazine yardımı yapılma
sı hükmünü vaz'ederken, partilerin yasama organında grup teşkil etmiş olmaları esasını değil, 
genel seçimlerdeki muteber oy sayısını esas almış bulunmaktadır. 74 ncü maddenin yegâne mes
nedi, millî iradenin tezahür ettiği seçimlere göre. milletin hakemliği neticesinde siyasi partilere 
Hazine yardımı yapılabilmesi keyfiyetidir. 

Halbuki, kanun teklifi ile getirilmek istenen husus, seçime iştirak etmemiş bir partiye Hazine
den para ödenmesine imkân vermektedir ki, bu, 74 ncü maddenin ihtiva ettiği «muteber oy sayı
sına göre yardım yapılması» espiıisine aykırı düşmektedir. Kaldı ki, teklifte öngörülen kıstasların 
objektif olduğunu kabul etmek de mümkün değildir. 

Esasen, vâzıı kanun, siyasi partilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi gruplarında vukubulacak 
bölünmeleri de nazarı itibara almış, ve fakat grup teşkili esasına göre Hazine yardımı yapılması ka
naatine sahip bulunmadığı cihetle, bu gibi hallerde ödeme yapımasma dair bir hükme yer verme
miştir. Nitekim, Siyasi Partiler Kanununun geçici 4 ncü maddesinin ikinci fıkrası, genel miletveidli 
seçimine katılmadığı halde kanunun yayımı tarihinde Millet Meclisinde grupu olan siyasi partilere, 
«bir defaya münhasır ve mahsus olmak üzere» Hazineden yardım yapılmasını öngörmüş bulunmak
tadır. 

Bu itibarla, 74 ncü maddenin epsrisine aykırı olarak «seçimlere iştirak etmiş olmak» esası dı
şında bir sistem getiren ve hukukî müstenidatta11 mahrum olduğu kanaatini taşıdığını kanun tek
lifine muhalif kalmış bulunmaktayım. 

Diyarbakır 
Selâhattin Cizrelioğlu 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1099) 
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Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 19 . 2 . 1968 

Esas No. : 2/239 
Karar No. : 53 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 14 . 2 . 1968 tarihli 40 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 15 . 2 . 1968 tarihli ve 5805 sayılı yazılan ile Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyomuzun 19 Şubat 1968 tarihli 11 nci Birleşi
minde ilgili Hükümet temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

1. Kanun teklifi, 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesinde değişiklik 
yapılmak suretiyle, milletvekili genel seçimlerine henüz girmemiş bulunan ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üye tamsayısının en az yüzde beşine sahibolup da, il merkezlerinin en az üç
te birinde ve (merkez ilçeler dâhil) ilçe merkezlerinin keza en az üçte birinde, Siyasi Parti
ler Kanunu ve tüzüğü hükümleri uyarınca partinin yönetim kurullarını kurmuş olan siyasi 
partilere, Hazinece, her yıl beşyüz bin lira ödeme yapılmasını öngörmektedir. 

Kanun teklifinin gerekçesinde teklifin, Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesinin dü
zenlenmesine hâkim olan esasların, demokratik siyasi hayatımızda daha dengeli ve âdil 
bir şekilde uygulanmasını sağlamak amaciyle hazırlanmış bulunduğu belirtilmektedir. 

Filhakika, 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesi uyarınca, Anayasamızın, 
demokratik rejimin vazgeçilmez unsurları «olarak kabul ettiği siyasi partilere, çeşitli mü
lâhazalarla Hazineden yardım yapılması öngörülmüş; ancak, maddenin mer'i hali ile bu yardım
lar, -sadece seçimlere katılan siyasi partileri kapsamıştır. 

Siyasi hayatın aksiyonda daima değişiklikler arz eden özellikleri sebebiyle, bu Hazine yar
dımına esas 74 ncü maddenin; seçim devreleri içinde kurulan ve en az 32 Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyesine sahip 'bulunan ve en az 23 il yönetim kurulu ile en az 213 ilçe yönetim kuruluna sa
hip bulunan siyasi partileri de kapsıyacak hale getirilmesi, söz konusu madde esprisi yönünden mâ
kul ve zaruri görülmektedir. 

Bu mülâhazalarla teklif komisyonumuzca da uygun görülmüş ve benimsenmiştir. 
I I - Millet Meclisince kaıbul edilen 1, 2 ve 3 ncü maddeler Komisyonumuzca aynen kalbul edilmiş

tir. 
III - Teklifin, G-enel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde (bulunulması 

kararlaştırılmıştır. 
Geneli Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Bu raporda Başkan 
ve Sözcü Kâtip 
Sakarya Uşak Ankara 

O. Salihoğlu M. F. Atayurt Y. Köker 

Niğde Ordu Trabzon 
Söz hakkım mahfuzdur Söz hakkım mahfuzdur Ö. L. Hocaoğlu 

K. Bayhan Ş. Koksal 

Yozgat 
/ . Yeşilyurt 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1099) 

îstanlbul 
H. Berkol 

Van 
F. Melen 
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Millet Meclisinin kabul 

ettiği metin 

Siyasi Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin değiştiril

mesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 13 Temmuz 
1965 tarihli ve 648 sayılı Siyasi 
Partiler Kanununun 74 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Devletçe yardım: 

Madde 74. — A) Bir önceki 
milletvekili genel seçimlerinde 
muteber oyların Türkiye ça
pında : 

1. Yüzde beşinden yüzde 
onuna kadarını alan siyasi par
tilere her yıl beşyüzbin lira; 

2. Yüzde onbirinden yüzde 
yirmisine kadarını alan siyasi 
partilere her yıl bir mlilyon li
ra ; 

3. Yüzde yirmibirinden yüz
de otuzuna kadarını alan siiyasi 
parti'lere her yıl iki milyon li
ra; 

4. Yüzde otuzbirinden yüzde 
kırkına kadarını alan siyasi 
parti'lere her yıl iki milyon 
beşyüz bin lira; 

5. Yüzde kırbirinden yüzde 
ellisline kadarını alan siyasi par
tilere her yıl üç milyon lira; 

6. Yüzde ellisinden fazlasını 
alan siyasi partilere her yıl üç 
milyon beşyüz biin lira; ve 

B) Milletvekili genel seçim
lerine henüz girmemiş bulunan 
ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üye tamsayısının en az yüz
de beşine salıibolup da, il mer
kezlerinin en az üçte birinde ve 
(merkez ilçeler dâhil) ilçe mer
kezlerinin keza en az üçte birin
de işbu Kanun ve parti tüzüğü 
hükümleri uyarınca partinin 
yönetim kurullarını kurmuş 
olan siyasi partilere de her yıl 

Anayasa ve Adalet Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Siyasi Partiler Kanununun 74 ncu 
maddesinin değiştirilmesine dair 

kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisin 
ce kabul ©dilen 1 nci madde aynen 
kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair 

kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisin
ce kabul edilen 1 nci madde aynen 
kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1099) 
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Millet Mecisinin kabul 

ettiği metin 

beşyüz bin lira, Hazinece öde
nir. 

C) Bu ödemelerin, malî yıl 
başlangıcını takibeden bir hafta 
içinde tamamlanması zorunlu
dur. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 3. — Bu kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

Anayasa ve Adalet Komisyo
nun kabul ettiği metin 

MADDE 2. — Millet Meclisin
ce kabul edilen 2 nci madde aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisin-

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

MADDE 2. — Millet Meclisin
ce kabul edilen 2 nci madde aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisin
ce kabul edilen 3 ncü madde aynen ce kabul edilen 3 ncü madde aynen 
kabul edilmiştir. kabul edilmiştir. 

- . . > . . . »GKi •^•»•< 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1099) 





Toplantı : 7 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : I 1 0 0 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 621 sayılı Kanunla değiştirilen 
Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kadrolar eklenmesi hakkında kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, Bütçe ve Plân komisyonları 

raporları (Millet Meclisi 1/352; Cumhuriyet Senatosu 1/879) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 427) 

Millet 3Ieclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar 31üdürlüğü 12 . 1 . 1968 
Saıjı : 4044 - 1/352 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 9 . 2 . 1968 tarihli 38 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Devlet memurları aylaklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 621 "sayılı Kananla değiştirilen Dışişleri Bakanlığı kısmına bâa 
kadrolar eklenmesi hakkında^ kanun tasansl/dos^âsı ilebirlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
FerruhBozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 10 .4 . 1967 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 9.2. 1968 tarihli 38 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(MiMei'Meclisi S. Say ist: 427) 

Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu 

Esas No. 1/879 16 . 2 . 1968 
Karar No. : 5 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Devlet Memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin 621 sayılı Kanunla değiştirilen Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kadrolar eklenmesi hak
kındaki kanun tasarısı ilgili Bakanlık temsilcileri de hazır bulundukları halde, Komisyonumuzun 
15'. 2 . 1968 günkü toplantısında incelendi ve görüşüldü. 

Dışişleri Bakanlığı hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi maksadına matuf olan tasarının 
gerekçesi üzerinde yapılan incelemeler sonunda tasarı, Millet Meclisinden gelen şekliyle aynen 



kabul edilmiştir. Tasarıya bağlı (1) sayılı cetvel de aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 

saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Cumhurbaşkanınca S. Ü. Manisa 
: F. Tevetoğlu C. Tarlan C. Açıkalın F. Alpiskender 

istanbul Ankara Çankırı Elâzığ 
T. Arıourun H. O. Bekata H. Dağlı C. Ertuğ 

Ağrı 
8. Türkmen 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu, 

Esas No. : 1/352 19 . 2 . 1968 
Karar No. : 54 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meelis'iınkı 9 . 2 . 1968 tarihli 38 nci BMeşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işara oy ile kabul edilen, Devlet Memurları aylaklarının tevhit ve teadülüne dair olan 365P sayılı 
Kanuna bağla (1) sayılı cetvelin 621 sayılı Kanunla değiştirilen Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı 
kadrolar ellenmesi halkkınıda kanun tasarısı, Mil'ıet Meclisi Başkanlığım™. 12 . 1 . 1968 tarihli ve 
4044 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığıma gönderilmekle, Komisyonumuzun 19 
Şubat 1968 tarihli 11 nci Birleşiminde ilgili Hükümet temsilcileri de hazır bulundukları halde 
tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, Dışişleri Bakanlığına (92) aded kadro verilmesini öngörmektedir. 
Dışişleri Balkanlığı, milletlerarası hukuku ve millî imemfaat&eri göz önünde tutarak, Hükümetçe 

tâyin edilen esaslar çerçevesinde dış ilişkileri yönetmek, Devletin ve vatandaşların yabancılar 
karşısındaki hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek, yabancı devletler ve milletlerarası ku
mullar ile olan temaslarda temsil işlerimi yürütmek, bu ikuımil'Lar ile yapılacak :amdlaşma, sözleşme 
ve her türlü anlaşmaları müzakere etmek ve sonuçlandırmak, yabancı devletlerdeki ve milletler
arası kurullardaki her türlü gelişmeleri ve bunlar arasındaki münasebetleri izlemekle yükümlü 
bulunmaktadır. 

Halen, Dışişleri Bakanlığı, hütün bu görevleri, İkinci Dünya Harbini takübeden devrenin 
şartları ve ihtiyaçları göz önüne alınarak tesbit ediılmiş ve kifayetsiz bâzı ilâveler yapılmış olan 
kadro ile yürütmeye devam etmektedir. 

Oysa, o tarihten bu yana; birçok yeni devletlerin kurulması, mevcut milletlerarası teşekkülle
rin çoğalan münasebetlere cevap verecek şekilde süratle taazzuv etmesi ve bunlara, ihtiyaçların 
doğurduğu yemlerin eklenmesi, dış ülkelere çalışmak üzere giden işçilerimizin miktarında artış 
meydana gelmesi gibi gelişmelerin neticesi olarak, Bakanlık Merkez Teşkilâtında yeni daire ve 
büroların kurulm ası gerekmiştir. 

Yabancı devletlerle siyasi, ticari ve kültürel münasebetlerin i'dame ettirilmesi ve gelişen ihti
yaçlar muvacehesinde bunların daha da artırırması yanısıra, yeni kurulan devletlerle de siyasi, 
ticari ve kültürel alanlarda münasebet kurma zarureti, sayıları gün geçtikçe artan milletlerarası 
teşekküller nczclinde daimî delegelikler ihdası •sorunluğiL, işçilerimizin (kesif olduğu ülkelerde mev
cut dış teşkilâtlarımızın genişletil)nesi lüzumu, Dışişleri Bakanlığının yeni kadrolarla takviye edil
mesini zaruret haline getirmiş bulunmaktadır. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1100) 



— 3 — 

Bu itibarla, Bakanlığa (92) aded kadro yerilmesini öngören tasarı Komisyonumuzca uygun gö
rülmüş ve 'benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisince kabul edilen 1, 2 ve 3 ncü ımaddeler, bağlı (1) sayılı cetvelle birlikte 
aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sraıulur. 

Bu Raporda Başkan 
Ve Sözcü 
Sakarya 

0. Salüıoğlu 

Niğde 
K. Bayhan 

Kâtip 
Uşak 

M. F. Atayurt 

Ordu 
§. Koksal 

î. 
Yozgat 

Ankara 
Muhalifim 
Y. Köker 

Trabzon 
ö. L. Eocaoğlu 

Ye§ilyurt 

istanbul 
H. Berkol 

Yan -
F. Melen 

Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin 621 sayılı Ka
nunla değiştirilen Dışişleri Ba
kanlığı kısmına bâzı kadrolar 

eklenmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayı
lı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velin 621 sayılı Kanunla değiş
tirilen Dışişleri Bakanlığı kıs
mına ilişik (1) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun 
hükümlerini Dışişleri ve Mali
ye bakanları yürütür. 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
Komisyonunun kabul ettiği 

metin 

Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin 621 sayılı Ka
nunla değiştirilen Dışişleri Ba
kanlığı kısmına bâzı kadrolar 

eklenmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynan kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Metne bağlı (1) sayılı cetvel 
Millet Meclisi metnine bağlı 

(1) sayılı cetvel aynen kabul 
edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olayı 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin 621 sayılı Ka
nunla değiştirilen Dışişleri Ba
kanlığı kısmına hâsı kadrolar 

eklenmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynan kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1100)' 



[1] SAYILI CETVEL 

D. 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

Aded 

(•') 2 
(**) 11 

8 
2 
7 
10 
12 
20 
20 

Aylık 
tutarı 

1 500 
I 250 
1 100 
950 
800 
700 
600 
500 
450 

( * ) Biri ihtisas 
(**) Dördü ihtisas 
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Bütçe ve Mân Komisyonunun kabul 
ettiği Getvel 

[1] SAYILI CETVEL 

Millet Meclisince kabul edilen (1) sayılı cet
vel aynen kabul c'ülmîştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1100) 



Toplantı : 7 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Gece öğretimi yapan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim 
üyeleri ile öğretim yardımcılarına ve diğer personeline ek ücret veril
mesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonları 

raporları (Millet Meclisi 1 /370; Cumhuriyet Senatosu 1/856) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayış : 449) 

Mület Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 17 . 1 . 1968 
Sayı : 4459 - 1/370 

CUMHUBÎYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 15 . 1 . 1968 tarihli 27 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, gece öğretimi yapan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim 
üyeleri ile öğretim yardımcılarına ve diğer personeline ek ücret verilmesine dair kanun tasarısı, 
dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 8.6. 1967 tarihinde Ba§lanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru» 
lun 15 . 1 . 1968 tarihli 27 nci Birleşiminde Öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Mil
let Meclisi S. Sayısı: 449% 

Millî Eğitim komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim Komisyonu 31 . 1 . 1968 

Esas No. 1/856 
Karar No. 9 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 15 . 1 . 1968 tarihli 27 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işa-
ri ey ile kabul edillen, gece öğretimi yapan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üye
leri ile öğretim yardımcılarına ve diğer personeline <ek ücret verilmesine dair 'kanım tasarısı, Mil
let Meclisi Başkanlığının 17 . 1 . 1968 tarih ve 4459 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 31 . 1 . 1968 tarihli Birleşiminde Millî Eğitim 
Bakanı ile İstanbul Üniversitesi Dekanı da hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 
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I - Tasarı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde gece öğretimi yapacak olan öğretim 

üyeleri ile öğretini yardımcılarına ve bu münasebetle görev alacak diğer personele fazla mesai 
karşılığında ücret ödemeyi öngörmektedir. Esasen G Ooak 1966 tarihinde kabul edilen 707 sayılı, 
«Gece öğretimi yapan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi öğretim üyeleri ile 
Öğretim yardımcılarına ve diğer personeline ek ücret verilmesine dair kanun» a paralel olarak ha
zırlanmıştır. 

Gerekçesinde de ifade olunduğu üzere; bir yan-lan toplumun genel kültür ihtiyacını daha geniş 
çapta karşılayıcı tedbirler alarak, liselerden nıezım olup da, kontenjan olmaması veya durumunun 
müsait bulunmaması sebebiyle gündüzleri yüksek öğrenime devam edemiyen gençlere fakülte po-
tansiyelinden faydalanmak suretiyle yüksek tahsil imkânı vermek maksadiyle, İstanbul Üniversi
tesi Edebiyat Fakültesi Genel Kurulu, gece öğretimi yapmaya karar almış ve bu karar Üniversi
te Senatosunca tasvibolunmuş ve adı geçen fakülte gece öğretimine başlamıştır. 

I I - Millet Meclisi 1, 2, 3, 4, geçici madde 1 ve 2, 5 ve 6 ncı maddeleri Komisyonumuzca da 
aynen kabul edilmiştir. 

Tasarı Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve havalesi uyarınca Bütçe ve Plân Ko
misyonuna tevdi olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı üe sunulur. 

Bu raporda Başkan 
ve Sözcü Kâtip 

M. Özgüneş A. Bora K. Karavelioğlu Z. Tüzün 

T. Cebe II. Bağlı C. Ertuğ S. Turan 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 19 . 2 . 1968 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Esas No. : 1/856 
Karar No. : 55 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 15 . 1 . 1968 tarihli 27 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, gece öğretimi yapan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim 
üyeleri ile öğretim yardımcılarına ve diğer personeline ek ücret verilmesine dair kanun tasarısı, 
Millet Meclisi Başkanlığının 17 . 1 . 1968 tarihli ve 4459 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığına gönderilmekle, komisyonumuzun 19 Şubat 1968 tarihli 11 nci Birleşiminde ilgili 
Hükümet temsilcileri de hazır bulundukları halle tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, gündüz öğretiminden ayrı olarak, gece öğretimi yapan İstanbul Üniversitesi Ede
biyat Fakültesi öğretim üyeleri ile öğretim yarJınıcılanna ve diğer personeline, fazla çalışma 
ücreti verilmesini öngörmektedir. 

Liselerden mezun olup da, çeşitli sebeplerle gündüzleri yüksek öğrenime devam edemiyen 
gençlere, mevcut potansiyelden istifade ederek yüksek tahsil imkânı vermek maksadiyle, İstan
bul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Genel Kurulu, gece öğretimi yapmaya karar vermiş ve bu 
karar Üniversite Senatosu tarafından tasvibolunnıuştur. 

Bu eğitimin gerçekleşmesini temin maksadiyie, daha ence kabul edilen 707 sayılı Kanunla, 
gece öğretimi yapan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi öğretim üyeleri ve 
öğretim yardımcılarına ve diğer personeline verilen ek ücretlere paralel olarak, bu tasarı hazır
lanmış bulunmaktadır. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1101) 
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Toplumun kültür ihtiyacını 'karşılayıcı nitelikte telâkki edilen tasan komisyonumuzca da uygun 
görülmüş ve gece öğretiminin, özellikle teknik alanda eğitim veren fakülte ve yüksek okullarımız
da da uygulanması temenni edilmiştir. 

II - -Milılet Meclisince kabul edilen maddeler komisyonumuzca da aynen kaibul edilmiştir. 
III - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi 'hususunda istemde bulunulması 

kararlaştırılmıştır. 
Genel Kuruilıın tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek 'Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Bu raporda Başkan 

ve Sözcü 
Sakarya 

0. Salihoğlu 

Niğde 
K. Baykan 

Kâtip 
Uşak 

i¥. F. Atayurt 

Ordu 
Söz hakkını 'mahfuzdur 

Ş. Koksal 

î. 
Yozgat 

Ö. 

Yeşilyurt 

Ankara 
Ir. Köker 

Trabzon 
L. Hocaoğlu 

istanbul 
/ / . Berkol 

Van 
F. Melen 

Millet Meclisinin Kabul 
Ettiği metin 

Gece öğretimi yapan Istanb-ül 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
öğretim üyeleri ile öğretim yar
dımcılarına ve diğer personeline 

ek ücret verilmesine dair 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — Gündüz öğre
timinden ayrı olarak, gece öğ
retimi yapan İstanbul Üniver
sitesi Eddbiyat Fakültesi, öğre
tim üyelerinden geae okutulan 
ders, yapılan seminer ve uy
gulamaların beher saati için, 
profesörlere 100 (yüz), doçent
lere 75 (yetrnişbes), öğretim 
üyesi yardımcılarından öğretim 
görevlilerine GO (altmış), okut
mam, uzman ve itercümetcilerle 
•asistanlara da 50 («İli) şer lira 
fazla çalışma •ücreti verilir. 

Bu kanuna göne g>öırevlendiri-
len Üniversite öğretim üyeleri 
ile öğretim yardımcılarına öden
mekte ıo.lajı ücretler, [üniversite 
tazminatına halel ıgetiımiyeceği 
gibi, ibu görevleri dolayısiyle 

Millî Eğitim Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Gece öğretimi yapan İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
öğretim üyeleri ile öğretim yar
dımcılarına ve diğer personeline 

ek ücret verilmesine dair 
Kanun 

MADDE 1. — Millet Mecli
si metninin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plan Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Gece öğretimi yapan İstanbul 
üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
öğretim üyeleri ile öğretim yar
dımcılarına. ve diğer personeline 

ek ücret verilmesine dair 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1101) 
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Millet Meclisginin Kabul 

ettiği metin 

alacakları, üeır-ötiler hakkında 
7244 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi hükmü de uygulan
maz. 

MADDE 2. — İstanbul Üni
versitesi Edebiyat Fakültesinin 
yaptığı igece öğretimi hizmetim
den dolayı Dekana ayrıca 600 
(altıyiiz), Fakülte Sekreterine 
500 (beş yüz), Müdür - şefle
re 450 (dörtyüzelli) maaşlı ve 
ücretli memurlara 400 (dört-
yüz), teıknisyeaılerie 400 (dört-
yüz) ve hizmetlilere ide aylık üc
retlerine ek olarak 300 (üzyüz) 
er ldr,a ifazla çalışma ücreti ve
rilir. 

(Bu kanun îgereğince çalıştırı
lacak müdür - şef ısayısı 4 ü, 
meınıur tsayısı 35 i, ihiznıeıtli sayı
sı 35 i ve toknisyen sayısı 3 ü 
geçemez. 

MADDE 3. — Bu kanuna gö-
,re verilecek ders, ıs&minsr ve 
uygulama ücretleri ile 'diğer ek 
ücretlerıe ımüiSteJhak lolaıbilmek 
için 'bu 'göirenderin fiilen ifa ©dil
mesi lâzımgelir. 

Öğretim ve sınav ^ayları alı
şında ;bu ücretler ödenmez. 

MADDE 4. — Bu kanunun 
yayını tarihinden itibaren İs- | 
ianıbul Edebiyat Fakültesine, ; 
gecıe öğrenimi yapmak amaeiyle i 
öğrenci kayıt ve kabulü yapıl- \ 
maz. i 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu 
kanuna .göre verilesk ücrtler, 
gece 'öğretiminin fiilen bağladı
ğı tarihten itibaren ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 
14 . 7 . 1085 tarihli ve G57 sa
yılı «Devkıt Memurları Kanu
nu» nun 'malî hölkümlrinin yü
rürlüğe /girdiği tarihten itiba-

Millî Eğitim Komisyonunun 
kabul «ettiği metin 

MADDE 2. — Millet Mecli
si metninin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
si metninin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komişyontuıiüı 
kabul ettiği metia 

MADDE 4. — Millet Mecli
si metninin 4 ncü maddesi1 ay
nen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Mil
let Mo'Cİ'i'si metninin geçici 1 
nei! maddesi aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Mil
let Meclisi metninin geçici 2 
nej maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 inci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü mad
de aynen' kabul ediüm%tir. 

MADDE 4. — Millet Mecli
since kabul edilen 4 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Mil
let Meclisince kabul edilen ge
çici 1 inci madde aynen kabul' 
edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Mil
let Meclisince kabul edilen ge
cik?! 2 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1101) 



MElelt Meclisinin Kabul 
lettiği metin 

ren, 657 isayılı Kamın hükümle
rine »göre tediye yapılır. 

MADDE 5. — Bıı kamın ya
yımı 'tarihâınıde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunun 
hülriknlefrini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

— 5 — 
Millî Eğitim Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

MADDE 5. — Millet Mecli
si metninin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Mecli
si metninin 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
•kabul »ettiği metin 

MADDE 5. — Millet Mecli
since kabul edilen 5 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Mecli
since kabul edilen 6 ncı mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1101) 





Toplantı : f I 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : I 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri Ba
kanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri 
ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/269; 

Cumhuriyet Senatosu 1/868) 

<Noi : Millet Meclisi S. Sayısı : 460) 

MÜlet Meclisi 
Genel Sekreterliği 9$ . 1 . İ9&B 

Kanunlar Müdürlüğü 
Say* : 3989 

ClütfHÜEÎYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

(Millet Meclisinin 19 . 1 . 1968 tarihli 29 nen Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkam 

Not : Bu tasarı 11 . 11 . 1966 tebrikinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 19 . 1 . 1968 tarihli 29 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 460) 

içişleri Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri Komisyonu - 30 . 1 . 1968 

Esas No. : 1/868 
Karar No. : 5 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair'olan SGJC) sayılı Kanuna'bağlı (I) sayi'iı 
cetvel ile tadil ve eklerinin içişleri Bakanlığı kısmında değişiklik: yapılması hakkındaki kanun ta
sarısı, ilgili Bakanili'k temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda görüşüldü : 

Tümü üzerinde yapılan müzakereler sonunda, gerekçede de açıkça ifade olunduğu üzere, re "sen 
emekliye sevk edilen memurdan, iptal kararı almış olanların, Danıştay ilâmlarının infazı (bakı
mından yeniden (bir vazifeye tâyin ediJlm elerini temin maksadına matuf olarak hazırlanmış 'bulunan 
tasarı komisyonumuzca da uygun görülerek cetveli ile birlikte Millet Meclisinden gelen şekli ile ay
nen kabul edilmiştir. 
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Havalesi gereğince Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı* 

ila sunulur. 
Bu raporda Sözeü 

Başkan 
Sivas 

Ziya önder 
Ordu 

Eşref Ayhan 

Siirt 
Abdurrahman Kavak 

Niğde 
H. Avni Göktürk 

Konya 
Ahmet Onar 

Tabiî Üye 
Mucip Ataklt 

Tokat 
AZ» Altuntaş 

Ordu 
Zeki Kumrulu 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe ve Plân Komisyonu 19 . 2 . 1963 
Esas No. : 1/868 
Karar No. : 56 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 19 . 1 . 1968 tarihli 29 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 

işari oy ile kabul edilen, Devlet Memurları aylıklarınım tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanıma bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri Bakanlığı kısmında değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 23 . 1 . 1968 tarihli ve 2983 sayılı ya
zıları ile Cumhuriyet (Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 19 .Şubat 1968 ta
rihli 11 nci Birleşiminde, ilgili Hükümet temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve mü
zakere olundu. 

I - Tasarı, İçişleri Bakanlığıma 5 aded vali kadrosu verilmesini öngörmektedir. 
Gerekçede, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kan/ununum 6122 sayılı Kanunla değişen 39 ncu 

maddesinin 6422 sayılı Kanunla değiştirilen (B) fıkrasına istinaden re'sem emekliye çıkarılan 
İçişleri Bakanlığı mensuplarından bâzılarımım,Amayasa Mahkemesinin 30 . 1 . 1963 gün ve esas: 
1962/262, karar : 1963/21 sayılı kararına istinaden, haklarımda verilmiş olan re'sem emekliye 
sevk işlemleri aleyhine Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığı 
ile Damştaya başvurdukları; ve bunlardan bir kısmının, haklarında re'sem emekliye ayırmada 
görülen lüzum gerekçesinin objektif vakalara istinadetmemesi sebebiyle emekliliklerinin iptaline 
karar almış bulundukları, bu itibarla, idari mercilerin ilâmlarımın yerine getirilebilmesi için tek
lif talebedilen kadrolara ihtiyacolduğu, belirtilmektedir. 

İptal kararı almış olanların, Danıştay ilâmlarının infazı bakımından yeniden bir göreve atan
maları zaruri bulunduğu cihetle, söz konusu kişilerin hak ve menfaatlerinin ihlâl edilmemesi ve 
idari yargı mercilerinden sâdır olan ilâmların infazının temin edilebilmesi maksadiyle hazırlan
mış bulunan ve 5 aded vali kadrosu istihsalini öngören tasarı, komisyonumuzca da uygun gö
rülmüş ve benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisince kabul edilen 1, 2 ve 3 ncü maddeler, bağlı cetvel ile birlikte aynen ka
bul edilmiştir. 

III - Tasarınım Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul
ması da kararlaştırılmıştır. 

Gemel Kurulum tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sumıulur. 
Bu raporda Başkan ve Sözcü Kâtip 

Sakarya 
0. Salihoğlu 
Niğde 

K. Bayhan 

Uşak 
M. F. Atayurt 
Ordu 

Ş. Koksal Ö. 
Yozgat 

/. Yeşilyurt 

Ankara 
7. Köker 
Trabzon 
L. Hocaoğlu 

İstanbul 
E. Berkol 

Van 
F. Melen 
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Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 Sayılı Kanuna bağh (1) sa
yılı cetvel ile tadil ve eklerinin 
İçişleri Bakanlığı kısmında de

ğişiklik yapılması halikında 
kamın tasarısı 

MADDE 1. — 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel 
Ele tadil ve eklerinin içişleri 
Baıkamlığı kısmına ilişi'k cetvel
de derece, unvan, aded ve ay
lıkları gösterilen kadrolar ek-
ltenmûştir. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 3. — Bu kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

— 8 — 
İçişleri Komisyonunun kabul 

ettiği metin 

Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 Sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvel ile tadil ve eklerinin 
İçişleri Bakanlığı kısmında de

ğişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli-
sm.ee kabul edilen 1 n*i madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

içişleri Komisyonunun kabul 
ettiği metne bağlı cetvel 

Millet Meclisi metnine bağlı 
(1) sayılı cetvel aynen kabul 
edilmiştir. 

Bütçe vs Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuna bağh (1) sa
yılı cetvel ile tadil ve eklerinin 
îçişleri Bakanlığı kısmında de

ğişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı 

MADDE i. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
avnem kabul edilnuştir. 

MADDE 2. -•- Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci maddi:' 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecl*-
since kabul edilen 3 ncü madde 
ayrı eni kabul' edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği cetvel 

Millet Meclisince kaimi edi
len cetvel aynen kabul edilmiş
ti I". 

(Millet Meclisinin kabul ettiği metne bağlı 
cetvel) 

I). Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

İLLER 

1 Vali 3 2 000 
2 1 750 

»>-e-« ..<.. 
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