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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Hakkında Meclis soruşturması açıldığı için 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından çeki
len Yusuf Azizoğlu'nun istifasının ve yeni bir 
tâyin yapılıncaya kadar bu Bakanlığa, imar ve 
İskân Bakanı Fahrettin Kerim Gökay'm vekâ
leten atanmasının ve 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hasan Dinçer'-
in dönüşüne kadar kendisine Adalet Bakanı 
Abdülhak Kemal Yörük'ün vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tez
kereleri okundu, bilgi edinildi. 

Millet Meclisi Başkanlığı seçimi için dört 

turda yapılan oylamalarda Anayasanın 84 ncü 
maddesinin gerektirdiği çoğunluk sağlanamadı
ğından bu seçimin tekrarlanması ve Başkanve-
killeri ile Kâtipler ve idare Âmirleri seçimleri
nin yapılması maksadiyle 

2 . 11 . 1963 Cumartesi günü saat 10,00 da 
toplanılması kabul olundu. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Konya 
Mekki Keskin Vefa Tanır 

Kâtip 
Ağrı 

Rıza Polat 

BÎRÎNOÎ OTURUM 
Açılma saati: 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin. 
KÂTİPLER : Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir) İbrahim Sıtkı Hatipoğlu (Ankara) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN 
başlıyoruz. 

Ekseriyetimiz var, gündeme 

3. — BAŞKANLIK DİVANI SEÇİMİ 

/. Başkan seçimi 

BAŞKAN — Bir mühürlü kâğıtları dağıtı
yoruz. Dün bitiremediğimiz Başkan seçimine bu
gün devam edeceğiz. Arkadaşlar bir mühürlü 
kâğıda başkan adayını yazıp lütfen sepete at
sınlar. 

Şimdi tasnif heyetini seçeceğiz. 

MEHMET ÇOBANOĞLU (Denizli), («Bura
da» sesleri) 

Sayın Çobanoğlu, tasnif heyetindesiniz; Baş
kan seçimi bitinceye kadar tasnif heyetinde ka
lacaksınız. 

Memduh Erdemir (Kırşehir), («Burada» ses
leri) 

Sayın Erdemir, tasnif heyetindesiniz; Baş
kan seçimi bitinceye kadar tasnif heyetinde ka
lacaksınız. 

Kenan Esengin (Zonguldak) («Burada» ses
leri) 

Sayın Esengin, tasnif heyetine seçildiniz; 
Başkan seçiminin sonuna kadar ayrılmamanız 
rica olunur. 

Şimdi oylamaya nereden başlıyacağımıza 
dair kur'a çekiyoruz : Giresun'dan başlıyacağız. 

(Giresun milletvekillerinden başlanarak oy
lar toplandı.) 
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M. Meclisi B : 2 
BAŞKAN — Oy kullanmamış arkadaşımız 

kullansınlar. Oylannı kullanmıyan arkadaşımız 
var mı?... 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
5 nci turun tasnif sonucu gelmiştir, okutu

yorum : 
Yükselt Başkanlığa 

Millet Meclisi Başkanlığı 5 nci tur için ya
pılan seçime (275) zat katılmış ve neticede aşa
ğıda adları yazılı olanlar hizalarında gösterilen 
oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye 

Denizli 
Üye 

Kırşehiı 
Mehmet Çobanoğlu Memduh Erdeınir 

Üye 
Zonguldak 

Kenan Esengin 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Boş 
Saadet Kaçar 
Ali Baran Numanoğlu 
İsmet tnönü 
Kemali Bayazıt 
Neriman Ağaoğlu 
Abdülhak Kemal Yörük 
Melâhat Gedik 
M. Ali Arıkan 

135 
106 
24 

2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

BAŞKAN — Aranılan nisap temin edileme
diği için 6 nci tura başlıyacağız. Sayın Sarper, 
bir isteğiniz vardı, konuşmak istiyordunuz. Bu
yurunuz. 

Efendim iki mühürlü kâğıtlar dağıtılacaktır. 
SELİM SARPER (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlar, şimdiye kadar bana müzaheret et
mek lûtt'unda bulunan bütün arkadaşlara min
nettarlığımı arz ederken, Millet Meclisi Başkanı 
seçimini kolaylaştırmak maksadiyle adaylığımı 
^eri aldığımı hepinize saygı ve şükranla arz 
ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum : 

Sayın Meclis Başkanlığına 
Yoklamalarda lüzumsuz yere fazla zaman 

kaybedilmektedir. Sözlü olarak arz ettiğim ge
rekçe ile milletvekillerinin yalnız soyadlanmn 
okunmasını arz ederim. 

Zonguldak 
Kenan Esengin 
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BAŞKAN — Yoklamalarda ad ve soyadı bir

likte değil, zamandan kazanmak için yalnız 
soyadı okunsun, denilmektedir. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmîyenler... Kabul edilmemiştir. Efendim 
yoklamalarda biz ad ve soyadları birlikte oku
yorduk. Sayın Esengin Önergelerinde zamandan 
kazanmak için adları okumıyalım, yalnız soyad
ları okuyalım, diyordu. 

îki mühürlü kâğıtlar dağıtılmaktadır. 6 nci 
tura iki mühürlü kâğıtla iştirak edeceksiniz, 
sayın arkadaşlarım. 

Elâzığ'dan itibaren oylamaya başlıyoruz. 
(Elâzığ milletvekillerinden başlanarak oylar 

toplandı.) 

BAŞKAN — Başkanlık seçimine oyunu kul
lanmıyan arkadaşımız var mı? Yok. Oylama 
işlemi bitmiştir. 

Sayın Erdemir, Sayın Çobanoğlu, Sayın 
Esengin'den müteşekkil tasnif heyeti lütfen 
yerlerini alsınlar. 

Altıncı turun tasnif neticeleri gelmiştir, oku
tuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Başkanlığı 6 nci tur için ya

pılan seçime (244) zat katılmış ve neticede aşa
ğıda adları yazılı olanlar hizalarında gösterilen 
oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Denizli Kırşehir 
Mehmet Çobanoğlu Memduh Erdemir 

Üye 
Zonguldak 

Kenan Esengin 

Fuad Sirmen 
Selim Sarper 
Boş 
Muhtelif 

106 
50 
54 
34 

BAŞKAN — Aranan nisap temin edileme
diği için tura devam edeceğiz. 

Üç mühürlü kâğıtları takdim ediyoruz. Ma
latya'dan başlıyoruz. 

(Malatya milletvekillerinden başlanarak oy
lar toplandı.) 

BAŞKAN — Başkanlık seçimine oylarını 
kullanmıyan arkadaşlarımız lütfen oylarını kul
lansınlar... 
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M. Meclisi B : 2 
Oy kullanmıyan arkadaşımız var mı?... Yok. 

Oy toplama muamelesi bitmiştir, tasnif heyeti 
lütfen yerini alsın. 

7 nci turan tasnif neticesi gelmiştir. Okutu
yorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Başkanlığı 7 nci tur için ya

pılan seçime (230) zat katılmış ve neticede aşa
ğıda adları yazılı olanlar hizalarında gösterilen 
oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Denizli Kırşehir 
Mehmet Oobanoğlu Mcmduh Erdcmir 

" Üyo 
Zonguldak 

Kenan Esenffin 

Fuad Sirmcn 
tsmet înönü 
Selim Sarper 
Boş 
Muhtelif 

104 
39 
25 
49 
13 

BAŞKAN —• istenilen nisap temin edileme
diği için 8 nci tura devam edeceğiz. 

Bir mühürlü kâğıtları sunacağız. 
Oylamaya Balıkesir'den bağlıyacağız. 

EMÎN PAKSÜT (Ankara) — Usul hakkın
da söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında Sayın Paksüt 
buyurunuz. 

EMÎN PAKSÜT (Ankara) — Muhterem ar
kadaşlar, egemenliğin kayıtsız şartsız sahibi 
olan Türk milleti adına yasama organı halinde
yiz. Bu yasama organının, Türk milletinin gü
venine lâyık bir organ olduğunu ispat etmek, 
bu çatının altında, bu mukaddes çatının altında 
bulunan bütün insanlara, bütün fertlere, hangi 
partiye mensubolursa olsun, partili, partisiz he
pimize memleket borcudur. 

Bir organ, Anayasa gereğince kendisinin 
Başkanlık Divanını kurmakla mükellef, bu or
gan millet huzurunda imtihan halinde. Burada 
adaylık bahis mevzuu olmadığı halde ve aday
lığı bahis mevzuu olmasına imkân bulunma
dığı halde, birtakım parlâmento üyelerine oy 
vermek» milletten aldığımız vatan vazifesinin 
ifası değildir. 
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Arkadaşlar; ya Meclis, Başkanlık Divanını 

seçmek ehliyetini gösterir veya bu Meclisin için
de bulunan her birimiz, fau milletin itimadına 
lâyık insanlar değiliz demek mevkiinde kalırız. 
(Y. T. P. sıralarından gürültüler) Onun için 
rica ediyorum, bu çatının altında vazife gören, 
ve her birisi demokratik düzenin vazgeçilmez 
unsuru olan partiler ve onların, bu çatı altındaki 
temsilcileri, parti grupları hep bir araya gel
sinler. Vazife ne ıo partinin, ne bu partinindir. 
(Y. T. P. sıralarından yeter artık sesleri) 

Rica ediyorum Riyaset Divanından, Meclis 
(Y. T. P. sıralarından gürültüler) seçimi yapa
cak ehliyeti kazanıncaya kadar, gruplar birbi
riyle (müşterek vazife üzerinde 'mutabakata ve-
rıneaya kadar bu faydasız turlamadan vazgeçil
sin. 

SADRETTÎN TOSBÎ (Kütahya) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tosbi buyurun. 
SADRETTÎN TOSBt (Kütahya) — Muh

terem arkadaşlarım, çok l^ısa bir ifadede /bulun
mak istiyorum. Meclisin ehliyeti 'burada kar
şımızda yazılıdır. Asla bundan şüphe etmeye 
kimsenin hakkı yoktur. Meclis ehildir ve mil
leti temsil eder. Sözlerim bundan ibarettir. 

TURHAN ŞAHÎN (Muğla) — Ehil olduğu
nu göster. 

SADRETTlN TOSBl (Devamla) — Ben 
icabederse gösteririm, sen de göster. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sıranıza yazıyorum Sayın Fey-
zioğlu. Hepsi usul hakkında konuşuyorlar. 

Sayın Ardıçoğlu. 
NURETTİN ARDIÇOĞLU (Elâzığ) — Muh

terem arkadaşlar, Başkanlık seçiminde, birçok 
demokratik memleketlerde, parlâmentolarda, 
topluluklarda bu şekilde turların devamı olağan 
hâdiselerdendir. Kanaatime göre, çok sevgili 
arkadaşım Emin Paksüt 'ün bu işi biraz izam 
eder şekilde konuşmasını ben şahsan tasvibetme-
dim. Meseleydi trajik hale getirmemek lâzıdır. 
Turlara devamdan başka diğer Meclisler bu
nun çaresini bulamamışlardır. Demin reyleri
mizi atarken Sayın Dıırsunoğlu AVeimar Anaya
sası zamanında Başkan seçiminin 34 ncü tur
da mümkün olduğunu söjdcdiler. (Gürültüler.) 
rica ederim, Milletvekillerine itimfJt v, s diye-
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M. Meclisi B : 2 
rek şu şekilde, bu şekilde, demin arz ettiğim 
gibi meseleyi trajik hale getirmemek lâzımdır. 
Anayasanın emrettiği şekilde eninde sonunda 
sükûnetle bu dş hallolacaktır. Meseleyi hissiya
ta koymamak lâzımdır. Herhalde turlara de
vamdan başka çıkar yol yoktur. Ve herhalde 
Yükselk Meclis bunun ıbir çaresini bulacaktır. 
Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Osma. 
ŞÎNASÎ OSMA (izmir) — Aynı şeyleri söy-

liyecektim, bu sebeple konuşmaktan vazgeçtim. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu. 
TURHAN PEYZlOÖLU (Kayseri) — Muh

terem arkadaşlarım; (Gürültüler) Sayın Tahta-
kılıç'tan sükûneti temin etmesini istiyorum. 
• Muhterem arkadaşlarım, hiç. şüphe yok. par

lâmentolarda turların devamı mümkün olun bir 
şeydir ve hatırhyacaksmız geçen sene bu Mec
liste, ağır bir hava içinde çalışmalara başlamış 
olan bu Mecliste turlar devam ettiği bir sırada, 
bendeniz huzurunuza geldim ve bir Mecliste se
çimler birkaç tur gecikti diye bu Meclisin itiba
rına dil uzatmaya hiç kimsenin hakkı yoktur, 
sözünü bu kürsüde, ilk defa belki bu çatı altın
da söyledim. Binaenaleyh, bu fikre elbette işti
rak ediyorum. Yalnız, arkadaşlarım, Paksüt ar
kadaşımın parmak bastığı noktada haklı oldu
ğu cihet şudur: T. B. M. M. nin tarihinde ilk defa 
olarak ve belki' de parlâmentolar tarihinde nadir 
görülmüş bir vaka olarak bir Meclis kendi Baş
kanını seçmeden üyelerinin üçer, beşer Ankara'
yı terk etmesi gibi ve Meclis salonunda daim Ri
yaset Divanı teşekkül etmeden ekseriyetin bu
lunmaması gibi bir duruma sürüklenmiş bulu
nuyoruz. Buna elbirliği ile bir çare bulmalıyız. 
Turlar devam edebilir, ama milletvekili arkadaş
larımız burada toplu ve dikkatli bulunmaları ve 
hakikaten meseleye bir hal çaresi bulmak için sa
mimî, yürekten gelen bir gayretin bütün arka
daşlarımız tarafından ve sorumluluk mevkiinde 
bulunan arkadaşlarımız tarafından bilhassa sarf 
edilmesi halinde vicdan huzuru içinde turlara 
dovam edebiliriz, Weimar misali vardır <;oğru. 
Fakat Weimar misali parlak bir misal değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, Reisicumhur seçimi 
olmuştur Fransa'da, onbirinci tur yapılmıştır. 
Ama üyelerin hepsi de hazır bulunmuştur. Bü
yük gayret ile çalışmışlardır, bitirmek için. Mec
lisin seçimleri uzamıştır. Geçen sene de burada 
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Meclis seçimleri uzadı uzadı ama lebalep dolu 
bir Mecliste uzadı. Arkadaşlar 226 oya muhtacız 
nisabı bulmak için verilen oyların sayısı hemen 
hemen bu civarda. Muhterem arkadaşlarım, aday 
olmadığı bilinen kimselere, Sayın Başvekil İnö
nü'ye şu kadar rey veriliyor, aşikâr surette bir 
meseleyi bitirmek değil; ama uzatmak havası 
içinde çalışıyoruz. 

Tekrar bir görüşümü arz edeyim. Anayasa
nın tefsiri bakımından değişik görüşlerde bulu
nabilirsiniz, ama arkadaşlarımdan sükûnetle bir
kaç dakika için mütalâalarımı dinlemenizi rica 
edeceğim. Bir çıkış yolu göstermek için Parlâ
mento için samimî kanaatlerimi arza çalışaca
ğım : 

Muhterem arkadaşlarım... («Aday değidirin» 
sesleri) Arkadaşlarımız aday değiştirin diyorlar, 
mesele aday değiştirme meselesi değil. Ben şu
na kaniim ki, bu gibi hallerde yapılması lâzım-
gelen usullere başvurulmadıkça; yani ahlâkilik 
esasına dayanan, centilmen anlaşması donilen 
yola gidilmedikçe isterseniz 100 tur yapınız, bu 
meseleyi halletmeye muktedir olamıyacaksınız. 

Muhterem arkadaşlarım, bu meseleyi biz ge
çen sene burada enine, boyuna konuştuk. Huku
ki mütalâa olarak Anayasaya neden uygun ol
duğunu arz etmek isterim. Anayasaya uygun 
olan yol budur. Çünkü Anyasamız 84 ncü mad
desinde yalnız gruplar seçim yaparak aday gös
termez demiyor; bu madde aynı zamanda diyor-
ki, Riyaset Divanında gruplar oranları ölçüsün
de temsil olunur. Riyaset. Divanı bir kül değil 
midir'?. Riyaset Divanı dediğimiz zaman Baş
kan, bu Riyaset Divanının dışında mıdır 1 Riya
set Divanında Başkan oy sahibi değil midir? Ve 
Riyaset Divanında bir kâtibin, bir idareci üye
nin, bir Başkan vekilin in hangi partiye mensubol-
duğu önemlidir de en az onlar kadar, herhalde 
onlardan fâzla Riyaset Divanında rolü, mevkii, 
ve reyi bulunan Başkanın hangi partiden seçil
miş olduğu, oran işi konuşulurken nazarı itiba
ra alınmasın, bu mümkün müdür? Binaenaleyh, 
Anayasanın esprisi, Riyaset Divanını bir kül 
olarak düşünüp bunun bir oran dâhilinde taksi
mini âmirdir. Bu o kadar, zımnen bütün grup
lar tarafından kabul edilmiştir ki, bir Kasım gü
nü sabahleyin toplanmış olan, C. H. P. Meclis 
Gıaıpu; iki kâtip seçmiştir, bir de idareci üye 
seçmiştir. Ama bir Başkanvekili seçmemiştir. 
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Adalet Partisi Meclis Grupu toplanmış; bir 

Başkanvekili seçmiştir, Y. T. P. Grupu toplan- I 
mış bir Başkanvekili seçmiştir. C. K. M. P. Gru- i 
pu, Meclis Grupu toplanmış bir Başkanvekili 
seçmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; bu Başkanvekilini 
seçerken zımnen düşünülen şey, Başkanlık C. H. 
P. den birisine terettübedeeeğine göre bize de 
bir Başkanvekili düşer; yerleşmiş olan anlayış 

. budur, 84 ncü maddenin ruhu budur. Oran dâhi
linde temsil budur diye zımni bir anlayış hâ
kimdir. Yoksa C. H. P. nin de berai ihtiyat bir 
Başkanvekili seçmesi lâzımgeürdi veya Başkan
vekili seçimlerinin hangi partiler tarafından se
çileceği konusunun tehir edilmesi lâzımgelîrdi. 

Muhterem arkadaşlarım, bir noktayı daha sa
rahatle arz etmek isterim : «Oran meselesinde bu 
hususa dikkat edilmesi lâzımdır» sözü asla bir si
yasi parti disiplini karariyle bir aday gösterilir 
ve parti grupunun oylaması sommda ortaya çı
kan isme herkes rey vermeye mecburdur mânasın
da alınamaz. Böyle bir mâna çıksaydı sözlerimiz
den, elbette Anayasanın aynı maddesinin bir baş
ka fıkrasına aykırı düşerdi. Bu iki fıkrayı meç-
zederek, telif ederek uygulamaya mecburuz. Bir 
taraftan Başkan seçiminde parti disiplini, tatbik 
ederek parti adayı diye birisini göstermek im
kânsızlığını, diğer taraftan Başkan dâhil, oran dâ
hilinde Riyaset Divanını teşkil etmek prensibini 
telif etmek zorundayız. Bunun yolu budur. Ge
çen sene çok daha gergin şartlar içinde başarı ile 
tatbik etmeye muvaffak olduğumuz ve her iki 
Mecliste basan ile tatbik etmeye muvaffak oldu
ğumuz centilmen anlaşması yoludur. Bu kürsüde 
İngiltere'den misal verildi. 

Muhterem arkadaşlarım; Anayasaların, yazılı 
olmıyan kaideleri vardır. Tatbikattan çıkan sarih 
usuller vardır. İngiltere'de bir iktidar mebusu, 
Parlâmentodaki bir muhalif mebusla anlaşmadan 
izinsiz ayrılamaz. Oylama sırasında Millî İradenin 
tecellisi bakımından işler tesadüfe kalmasın diye 
Riyaset Makamına izin almak ' için başvuran 
bir iktidar mebusu gider bir muhalefet mebu
sunu bulur, beraber Reise giderler, derler ki; 
«şu tarihten şu tarihe kadar ben Meclisten ayrılı- J 
yorum. Diğer partiden de falan arkadaşım ayrılı
yor.» El sıkışırlar centilmen anlaşması yaparlar. 
«5 gün Mecliste bulunmıyacağım. No sen roy ve- I 
reeeksin, ne ben» derler ve bu suretle millî irade- I 

â. ü . im ö Î ı 
nin, izinlerin tesadüflerine göre bozulmamasını 
tedbirinde dahi bir basit usulü tatbik ederler. Her 
gün gündemin tanziminden hatiplerin konuşma 
sürelerine veya müzakerenin bitim saatine kadar, 
muhtelif grupların liderleri bir araya gelirler; 
bir kamım çıkarılması için sizden de şu kadar, biz
den bu kadar hatip konuşmalıdır ve şu saatte bir 
kifayete başvurmak suretiyle oylamaya geçilme
lidir diye konuşurlar. 

Yeni hazırladığımız İçtüzük tasarısında, gün
dem tanziminin dahi bu Büyük Millet Meclisinin 
gündeminin tanziminin dahi bu beş grup Başkan
larının veya Başkanvekillerinıin bir araya gelmesi 
suretiyle Riyaset Divaniyle birlikte çalışarak bir 
Başkanlar konferansında yapılması bu suretle, is
ter iktidarda, ister muhalefette olsum, Meclisin 
çalışma süstemine bütün grupların görüşlerini ak
settirerek müessir olması usulü teklif edilmiştir. 

Aziz arkadaşlarım, Meclislerin itibari; Hükü
metlerin itibarından çok daha önemlidir. 

Meclisin başarılı çalışması çok önemlidir. 
Muhterem arkadaşlarım bu Meclisin itibarının 
turlar devam ettiği için zedelenmiyeceğini arz 
ettim. Ama bir Meclis, Başkanını seçmeden, üye
leri seçim propagandasına yayılmıştır, diye âda-
ta birinci vazifesini yapmadan, Riyaset Divanı
nı teşkil etmeden, bir dağılma kararı dahi alma
dan fiilî bir çözülme ve dağılma halime düşme
melidir. 

Arkadaşlar bir parti disiplini uygulamak içim 
değil, 84 ncü maddeye aykırı tatbikat yürütmek 
için değil, ama 84 ncü maddenin metnine ve 
ruhuna uygun, esprisine uygun bİT tefsir ve tat
bik tarzı üzerinde ittifaka varmak ve bunu cen
tilmence Meclisin itibarını ve Riyaset Divanının 
tarafsız, siyasi kavgaların üstündeki vasfını ve 
hüviyetimi teşkil ettirecek şekilde tatbik etmek 
üzere bir araya gelip konuşmalı ve bir hal şek
li bulmalıdırlar. Samimî olarak söylüyorum ki, 
burada ve Senatoda temsil edileli bütün parti
lerin sorumluları bir masa etrafında bir araya 
gelerek içine sürüklenmekte olduğumuz durum
dan çıkmak için ve 84 ncü maddenin en doğru 
tatbik ve anlayış tarzı üzerinde ittifak etmek 
azmiyle bir masa etrafında oturmazlar ve bir çı
kış yolunu müştereken ve centilmence tesbit 
edip buna sadakatle partiler riayet etmezlerse 
bu mesele halledilemiyecek, çok uzayacak, uza
dıkça da hazin birtakım durumlara, bizi üzen 
durumlara, hepimizi üzen durumlara sürükliye-
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çektir. («Nedir o?» Sesleri.) Trajik bir durum 
değil, merak etmeyin. 

Arkadaşlar, her hanide bu Meclisin, Riyaset 
Divanını teşkil edemeden dağılması gibi bir du
ruma arkadaşlarımın gönülleri razı olmaz. 

226 rey lâzım olan bir Mecliste, 450 kişinin 
bulunduğu bir Mecliste, seçim reyi sayısının 220 
küsurda kalmasına el birliği ile son verelim, ar
kadaşlar. 

Hepimiz içimizden biliyoruz ki, birtakım cen
tilmence anlaşma olmadan bu mailde tatbik edi-
lemiyecektir. İki Meclisteki seçimler birbiri ile 
ilgili görülerek davranışlar buna göre ayarlan
maktadır. O halde niçin bu gerçekten tegafül 
ederek çıkmaz bir yolda İsrar ediyoruz? Geçen 
sene bu kürsüde savunduğum fikri aynen sada-
katla savunuyorum. Ve tecrübelerimizin bizi 
bu yola götüreceği kanaatindeyim. Bu sene bu 
tecrübeyi edineceğiz, gelecek sene kendiliğimiz
den yine bu yola mecbur olacağımız kanaatin
deyim. 84 ncü maddenin dışına çıkmamak için 
değil, Anayasaya sadık olarak 84 ncü maddeyi 
tatbik etmek için bir araya geliniz arkadaşlarım. 
Centilmen anlaşmasını yapmak üzere Anayasa 
üzerindeki müşterek hassasiyetimizi ve çıkış yo
lunu tesbit etmek üzere bir araya geliniz, diyo
rum. Bu toplantıya Senato ve Millet Meclisinin 
grup temsilcileri beraberce katılmalıdır. Sami
mî kanaatim budur. Beraberce katılmadıkça 
oradaki gruplar ayrı, buradaki gruplar ayrı top
lanır, bundan da yine bir çıkış yolu bulunmıya-
cağma kaaniim. Samimî inancımın ifadesi ola
rak arz ediyorum bunu. Temenni ederim ki, baş
ka türlü olsun. Ama centilmen anlaşması yap
mak Anayasanın, tatbikine, ne yoldan gideceği
mizi tesbit etmek üzere toplanmak Anayasayı 
nasıl anlıyoruz, nasıl içinden çıkarız diye top
lanmak Anayasaya aykırı bir davranış değildir. 

Şu kadarını söylemek isterim ki, her türlü 
şart içinde, kendimi bildiğimden, elim kalem 
tuttuğumdan beri Anayasa nizamının samimî 
tatbiki için çalışmış ve didinmiş bir insan olarak 
bu kürsüde yaptığım, şey, bugün de Anayasanın 
sadakatla tatbikini sağlamaktan ibarettir. Say
gılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN— Sayın Erdemir («Usul hakkında 
söz istiyoruz» sesleri.) Zaten hep usul hakkın
da istiyorlar. («Grup adına» sesleri.) Usul hak
kında grup olmaz efendim. («Söz istiyenler var» 
sesleri.) Yazdım, hepsine söz vereceğim. 

â.li.iöeâ ö i i 
MEMDUH ERDEMÎR (Kırşehir) — Munte* 

rem arkadaşlarım; Anayasanın 84 ncü maddesi, 
Meclis Riyaset Divanının ne kadar zamanda se
çileceğini tâyin etmemiştir. Bir süre mevzubahs 
değildir. Meclis bir ittifaka varmcıya kadar tur
lar devam edecektir. Metin bunu böyle kaydet
miştir, bu mânada kaydetmiştir. 

Bu seçim şanssız bir zamana tesadüf etmiş
tir. Mahallî seçimler de bu arada yapılmak üze
redir, propagandaları da başlamıştır. Elbette 
arkadaşlarımızın da burada vazifeleri olduğu 
gibi, seçimler zamanında birtakım görecekleri 
vazifeler vardır, seyahatları olacaktır. Bina
enaleyh bunun hangisinin evvel yapılacağı hu
susu Millet Meclisi ve Senato üyelerinin tak
dirlerine kalmış bir husustur. Bunu kimsenin, 
kendi arzu ettiği yönde faaliyet göstermiyor di
ye kınamaya hakkı ve salâhiyeti yoktur. 

Diğer taraftan geçen seme 'birinci defa Mee-
ılis Reisi seçildiği zaman burada 170 küsur üye
si bulunan (bir partinin ıgösterdiği bir aday ar
kadaşımız başkan olarak seçilmiştir. Ama, her 
zaman bir partinin hangi Mecliste üyesi çok 
ise o partiden mutlaka başkan seçilecek diye 
bir kaide vaz'etmek ve Ibunu 'bir teamül haline 
getirmek de asla mümkün değildir. Üyesi çok 
olan partiden de başkan seçilebilir, üyesi az 
olan partiden de ibaşkan seçilebilir, bir partili 
olmıyan da başkan seçilebilir. Ancak Yüce 
Meclisin Başlkan üzerinde ittifak etmesi şart
tır. 

iSaym Feyzioğlu arkadaşımız burada hazin 
durumlardan 'bahsedeceklerine, ibeınim kanaati
me ,göre böyle bir düşünceden böyle bir durum
dan vazgeçsinler. Herkesin ittifak edeceği 
bir adayın tesbiti üzerinde faaliyet ıgösterirler-
se çok daha isabetli ve faydalı hareket etmiş 

{ ve bir neticeye vanmış, olurlar, kanaatindeyim. 
I Ayrıca grupların bir araya gelerek bir an-
; laşma akdetmeleri de mümkün değildir. Ana

yasa sarih olarak ifade etmiştir ki, ıgruplar 
aday gösteremez. Gruplar bu mevzu üzerimde 
'anlaşma dahi yapamaz. Bunun kürsüden ifa
de edilmesi Anayasaya düpedüz mugayirdir. 

Muhterem arkadaşlarımız, 170 kişililk bir 
grup adayı 106 reyin üzerine çıkmamışken, 
kendiiermden de 60 üyenin rey vermediği bir 
arkadaşın üzerinde ısrar etmelerimde fayda 
yoktur. Herkesin ittifak edeceği bir başka 
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aday göstersinler r e Yüce Meclis de başkanı
nı seçsin. Başka çaresi yok. Aksi halde turlar 
devam edecektir, hürraıotlerimıle. 

RATlP TAHlR (BURAK (İstanbul) — 
Bölübbaışmı mı, seni mi aday gösterelim? 

BAŞKAN — Buyurun, iSaym Ardıçoğlu 

NURETTİN ARDINÇOĞLU (Elâzığ) — 
Muhterem ankadaşlar, Sayın Feyzioğlunun bir
az evvel burada yapmış olduğu komuşma esa
sen dün de bir prensip, meselesi olarak: burada 
tartışıldı. 

iki sene evvel de Anayasanın 84 neü madde
sinin anlayışı üzerinde gene bu kürsüde tartışma
lar oldu. Gayet iyi hatırlıyorum. Kurucu Meclis
te bulunmuş arkadaşlar, Anayasanın yapımına iş
tirak etmiş arkadaşlar, Anayasa Komisyonuna iş
tirak etmiş arkadaşlar dahi burada çeşitli fikirler 
ileri sürdüler. 

Şimdi arkadaşlar, ben bugün bu konuda söz 
almak niyetinde değildim. Çünkü dün Sayın Tah-
takılıç, Seyfi öztürk arkadaşım hakikaten Anaya
sanın 84 ncü maddesinin Başkan seçiminde ne şe-, 
kilde anlaşılması hakkındaki bir görüşü ekzag gö
rüşü ve Anayasanın yapımına âmir olan espriyi 
burada gayet güzel izah ettiler. Ben ümidederdim 
ki, Feyzioğlu bu konuda ısrar etmiş olmasın. Bu 
şekilde Anayasanın, Meclisin, bu ilk Meclisin, bu 
Anayasanın yapımından sonra teşekkül etmiş olan 
bu ilk Meclisin zabıtlarına bu şekilde girmesin, 
ilerdeki tatbikatta da Anayasanın bu şekilde an
laşılması ve yanlış bir teamül tesisine götürecek
tir. 

Sevgili arkadaşlarım, benim hatırladığım şa: 
Başkan seçimi bu Anayasanın 84 ncü maddesi ya
pılırken Başkanlık Divanından tamamen ayrı mü
talâa edilmiştir. Ben böyle hatırlıyorum. (Orta sı
ralardan anlaşılmayan müdahale) Ayrı mütalâa 
edilmiştir. Denilmiştir ki; Başkan, ayrı fonksiyo
nu olan, seçim usulü ayrı olan, yasaklamaları ayrı 
olan bir makamdır, yerdir. Binaenaleyh, bunu biz 
Başkanlık Divanı meselesinden ayrı tutalım, se- • 
çimdeki prosedürü de ayıralım. Çok arzu ederdim 
ki; bu madde görüşülürken Anayasa Komisyo
nunda geçmiş olan müzakereleri burada okumak. 
Maalesef bunlar teyplerle tutulmuştur. Bu teyp
ler aradan iki sone geçmiş olmasına rağmen, Ana
yasa Komisyonu maddelerin görüşmelerini tesbit 
eden, mucip sebepler ve konuşmalar bu teypten 
deşifre edilip basılamadı. Bu teypler deşifre edi-
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lip basılsaydı, bu münakaşalar] yapmıyacaktık. 
Sayın Feyzioğlu arkadaşım Anayasa Komisyo
nunda değildi. Fakat kendileri Anayasa Komisyo
nunu sık sık ziyaret ederlerdi ve birçok müşterek 
konuşmalarımız oldu, Muhtelif maddeler hakkın
da, muhtelif vesilelerle bulunsaydı anlaşılacaktı 
ve bu münakaşalara sebep kalmıyaeaktı. Bizim de
diğimiz gibi olduğu, ve bu maddenin espri dâhi
linde sevk edilmiş olduğu anlaşılacaktı. Maalesef 
bu teypler hâlâ deşifre edilmemiş olarak duruyor. 
Eğer bunlar deşifre edilip basılmış olsaydı bu 
münakaşaları keserdi. Bu iş ayrılmıştı. 

Başkan seçiminde ayrı prosedür, ayrı yasak
lamalar konulmuştur. Arkadaşım diyor ki, bir 
oran meselesi vardır, işte asıl nokta orada, orayı 
karıştırıyorlar. Biz demiyoruz ki, oran meselesi 
mevzuubahis değil, Başkanlık Divanında. Baş
kanlık Divanının teşekkülünde oran meselesi na
zara alınacak, ama Başkan oran meselesi na'zara 
alınmadan, şahıs olarak, fert olarak seçilecek, 
üzerinde grup • görüşmeleri olmadan seçilecektir. 
Hangi partiden seçilmişse, Başkanlık Divanının 
teşekkülünde oran, o seçimin neticesine göre tâyin 
edilecektir. İşte arkadaşımın yanıldığı yer burası
dır. Biz oranı inkâr etmiyoruz. Oran var; ama 
Başkan seçildikten sonra bu orana göre Başkan
lık Divanının teşkil edilmesi var. Ben böyle 
hatırlıyorum. 

Şimdi, arkadaşlar, benim kanaatime göre tur
ların uzaması bir çıkmaz addcdilirse, Meclisin bu 
oylama için bir çıkmaza girmesinin sebebi, bu 
Anayasanın bu hükmünün, bizim anladığımız mâ
nada anlaşılamamağıdır. Burada zabıtlara tescil 
edilen tamamen yanlış bir görüştür; hangi Mec
liste hangi partinin çoğunluğu varsa o partilerin 
göstereceği adaylar Başkan seçilir şeklinde bir 
tefsire gidilmesidir. Anayasa benim anladığıma 
göre böyle bir tefsire ve anlaşmaya mesağ verme
mektedir. Yanlış bir teamüldür. İnşallah ilerde-
(ki meclisler bunu değiştirirler. Biz çok ısrar etti-
ği'miz halde değiştiremiyoruz. Dün bir arkadaşımın 
ifade ettiği gibi, Sayın Feyzioğlu'mm noktaina
zarı kabul edilirse hakikaten o zaman Mecliste 
müstakil bir adayı, partisi olmıyan bir adayı Baş-. 
kan seçmek imkân dâhiline girıniyecektir. illâ ço
ğunluk hangi partidense onun göstereceği aday 
Başkan seçilir diye bir mecburiyet tahmil ediyo
ruz. Anayasayı öyle tefsir ediyoruz ki, bu katiyen 
doğru değildir. 
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Şimdi arkadaşlar, centilmen anlaşması deni

yor. Affınızı rica ederim, kullandığım kelime 
eski mâruf bir kelime olduğu için, bir kileyi şe
rliyedir. Çünkü Anayasa grupların bu işi müza
kere etmesini, başkan adayı tâyin etmesini ya
saklamıştır. Ama biz centilmen anlaşması nâmı 
altında gruplararası görüşmeler yaparak Baş-
&an adayı tâyin etmekteyiz. Yanlış bu. Bu, doğ
rudan doğruya centilmen anlaşması nâmı al
tında Anayasanın o hükmünü ihlâl etmek de
mektir, benim kanaatime göre. Gruplar yasak
lanıyor, fakat gruplararası müzakereye ve 
aday tâyin etmeye mesağ veriyoruz. Böyle bir 
anlaşma tezatlarla doludur. 

Şimdi, iki sene evvel bu iş nasıl oldu; ar
kadaşlara bir hatıramı nakledeceğim. 

İki sene evvel Meclisimiz yeni toplandığı za
manlarda bu turlar başlamıştı. Anayasanın tat
bikatı yeni idi, ağır bir hava içerisinde topla
nılmıştı. Fevzioğlu'nun bu husustaki fikirlerine 
iştirak ederim. O günleri hep hatırlıyoruz. Mec
lis toplanacak mı, dağılacak mı gibi birtakım 
kiöbü dedikodular vardı. Burada, bu turlar de
vam etti. Bu, matbuatta ve efkârı umumiyede 
kötü tesirler bıraktı. Bir memnuniyetsizlik ha
vası vardı ve hava ağırdı. Bunun üzerine bu 
turlar altıyı filân buulnca o zamanki Millî Bir
lik Komitesindeki arkadaşların daveti üzerine 
her partiden birkaç arkadaş, yanılmıyorsam 
Fethi Çelikbaş, Feyzioğlu, bendeniz, Sayın Ali-
can vardı. Hasan Dinçer vardı, Adalet Parti
sinden de Muhittin Bey ve diğer bir arkadaş 
bir gece yukardaki odalardan birisinde toplan
dık. Sabah 5 e kadar müzakere devam etti, bir 
çıkar yol arandı. O zamanki hava içinde, be
nim kanaatim bağrıma taş basa, basa Anayasa
nın bu şekildeki tefsirine ve centilmen anlaş
masına gittik; hattâ gayet iyi hatırlıyorum, 
bu teklif hanıgi parti nerde ekseriyette ise o 
seçilsin de bu iş bitsin şeklinde idi ve o günü 
kurtarmak için teklif benim tarafımdan yapıl
dı, bunu iyi hatırlıyorum. Ama, bâtıl makûsü-
naleyh olamaz. O günkü, şartlar içinde, bu ha
va içinde mecburen gidilmiş olan böyle bir tef
sir bugün yeniden Anayasa tatbikatı olarak bu 
Meclise getirilmemelidir. Kanaatim budur. Bü
tün samimiyetimle ifade ediyorum. Binaenaleyh 
Sayın Feyzioğlundan rica ediyorum, mesele bu
dur. Meselâ şimdi ben çoğunluk partisinden 
gösterilmiş olan, çoğunluk partisinin destekle

miş olduğu Fuad Sirmen'e rey veriyorum. O 
ayrı mesele, ferden rey veriyorum. Ama öbür 
taraftan prensibim bu değildir. İllâ çoğunluk 
partisinden Başkan gösteriliş şekli gibi bir tea
mülü prensip ittiaz edip Anayasanın bu şekil
de tefsirine muhalifim. Zabıtlara geçsin diye bu 
konuşmayı yapmak lüzumunu duydum. 

Sayın Feyzioğlu arkadaşımdan da meseleyi 
bu şekilde .anlamasını - hakikaten yanlış bir yola 
gidiliyor - bunun tashihine medar olmasını is
tirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tahtaküıç. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Vazgeç

tim. 

BAŞKAN — Sayın Cihat Bilgehan. 
CİHAT BtLıG^HAN (Balıkesir) — Muhte

rem arkadaşlar, Sayın Turhan Feyzioğlu arka
daşımızın centilmen anlaşması hakkındaki, söz
lerine iştirak etmemek mümkün değildir. Ge
çen sene, evvelki sene bu hususta yapılmış bu
lunan anlaşmanın aynen tatbikini Adalet Par-

. tisi Grupu olarak hulûsu kalple istedik ve bu 
hususun tahakkuku için de Adalet Partisi gru
pu olarak 30.10 .1963 günü yani seçimlerden 
daha iki gün evvel bütün gruplara, Mecliste 
temsil edilen grupların genel merkezlerine tele
fon etmek suretiyle Çarşamba günü bir toplan
tı yapılması ve bu toplantıda adayların ne su
retle seçileceği, nasıl temsil edileceği hakkında 
bir anlaşmaya varılması yani iki sene evvel ya
pılmış olan centilmen anlaşmasının yenilenmesi 
hususunda bir teklifte bulunduk. Fakat bu tek
lifimizden belki haberleri olmadı, haber intikal 
edemedi, yalnız, C. H. P. Grupundan Grup Baş-
kanvekili Sayın Vahap Dizdaroğlu teşrif ettiler. 
Diğer arkadaşlar gelmedikleri için böyle bir 
'toplantıda bâr netice almak imkânı hasıl olma
dı. Biz Adalet Partisi olarak centilmen anlaş
masının, dalıa evvelki sene içinde yapılmış olan 
şartlar dâhilinde devam etmesinde musırrız. Bu
nun Anayasaıya uygun olduğuna yüzde yüz ka-
aniiz. Bu bakımdan C. H. P. Grupuna mensup 
arkadaşlarımızla iki toplantı yapılmıştır. Bu 
toplantıda biz fikir olarak centilmen anlaşma
sının doğruluğunu ve bunun bu sene de tatbik 
edilmesini kendilerine arz ve teklif ettik. Bu 
teklifimize göre C. H. P. tarafından aday gös
terilmiş bulunan Sayın Fuad Sirmen'e rey ve
receğimizi ifade ettik. Fakat C. H. P. mensubu 
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olan arkadaşlarımız, bizim aday olarak işaret 
etmiş bulunduğumuz arkadaşın üzerinde bâzı 
kaydı ihtirazilerde bulundular. 

Yapılan 'turlara göre (halen Senatoda. em 
yüksek »oyu Adalet Partisine ıınensulbolan sa
yın 'arkadaşımızın aldığı zahirîdir. Böyle ol
duğuma 'göre ondan dalha aşağıya oy almış 'bu
lunan arkadaşların 'hiç olmazsa ahlâkiTik kaide
si olarak 'aradan çekilerek, düğerinin lehine fe
ragat etmesi 'halinde 'bu seçimlerin, 'bir turda 
bitirilmesi mümkündür. Zaten mûtadolan da< 
'budur. En fazla »oy 'alan arkadaşın lehime, di
ğer arkadaşların feragat etmesi Meclis] erin 'Baş
kanlarını klolaylılkla seçmesini temin eder. Biz, 
Adalet Partisi Grupu olarak yine 'bu anlaşma
ya sadık kaldık. Ekseriyetimiz öyle zanne
diyorum kii -'bir [grup kararı olmadığına gö
re katiyetle ilfade etmek mümkün değildiır -
Selim ıSarper arkadaşi'mıza, veya Fuad iSimnen] 
arkadaşımıza oy vermişlerdir, !bu d.a verilen, 
oylarla sabittir. (Binaenaleyh, 'biz Adalet Par
tisi Grupu 'olarak her halükârda, .centilmen 
anlaşmasının devamında musirrız. İBu türlü 
anlaşmalar yapmalk üzere her türlü toplantı
ya da h:azır bulunduğumuzu ve Meclisimizin 
I bir an evvel Başlkanı seçilmesini canı yürekten 
temenni ettiğimizi arz eder ve [hepinizi 'hür
metle selamlarım. (ISoldam alkışlar) 

BAŞKAN — föaym Odya'kmaz. 

OEVAD ODYAKMAZ ('Sivas) ~ Çok muh
terem arkadaşlar, Anayasanın 84 ncü madde
si hakkında mu'h terem arkadaşım Nurettin 
Ardıçoğlu'nun beyan ettiği 'fikirlere aymen iş
tirak ediyorum. Anayasanın 84 ncü madde
sinin daha' başka türlü anlaşılmasına imkân1 

olmadığı kanaatini halisane taşıyorum; ama 
bu mevzuu daha 'fazla konuş'inıyacağım. Çün
kü kâfi derecede söylenildi. Yalnız . 'benini 
asıl temas etmek istediğini ntolkta şurası dır: 

Bir centilmen ainlasma.sind.an 'balhsediliylor 
ve 'bu centilmen anlaşmasına ıgöre de ıgruplıarınl 
mesul idarecilerinin hir araya gelmek suretiy
le adaylar üzerinde anlaşabileceği ve bu suret
le de 'Meclisin o muayyen aday üzerinde it'ti-
fa'ka varıp neticeye ulaşacağı kanaati izhar 
edilmektedir. Bu, tamamen Anayasanın 84 ncü 
maddesine aykırıdır. Şimdi 'ben C. K. M. P. 
nin Urup (Başkanveikili Gev ad Ody akmaz ola
rak böyle Ibir toplantıya katıldım ve hu cen-
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tümen anlaşmasına igöre de dedim ki, evet 
'filân adayı desteklemeye karar veriyorsunuz 
nen de Ibu 'karara liştira'k ediyorum. Pelki, son
ra ne yapacağız? Sonra grupumu toplayıp, 
ben 'bu şekilde söz verdim, siz de filân kimse
lere rey vereceksiniz mi diyemeğim? Yoksa: 
arkadaşlarıma teker, teker, ben iböyle bir ta
ahhüt altına iğindim, siz 'bu reyleri vermeye 
mecbursunuz mu diyeceğim ? 

Bunu Anayasanın '84 ncü maddesi muvace-
ihesinde nasıl yaparım? (öyle şey olmaz ses
leri) O halde hu şe'kilde hir Centilmen Anlaş
ması yapılmak üzere, vâki davetlere O. IK. M. 
P. nin Grup 'Başkanve'kili olarak nasıl iştirak 
edelbilirim? Bunun fiilî neticesi ne olalbilir? 
O halde hunıların hiçbirisine im'kân yoktur. 
Hiç'bir zaman Anayasanın 84 ncü maddesini 
zorlamayaılım. Meclis 'kendi Başkanını, 'bü
tün milletvekillerinin vicdanlariyle ittifak et
tikleri şahısta bulacaktır. Yoksa, şalhıslar par
tilerin pazarlık mevzuu lolamaz. Ye bu noktai 
nazarla Ihareikelt ettiğimiz için de, şimdiye ka
dar Ibu tarzdaki konuşmaların hiçbirine iştirak 
etmedik. Dün Meclisiniz tarafından hu yol
da 'kabul edilmiş (karar üzerine de son söz 
olarak biz IC. 'K. İM. P. olaralk böyle bir konuş
maya, iştirak etmiyeceğimizi belirttik, zapta 
da geçirttik. Hürmetlerimizle. 

BAŞKAN — 'Sayın Savnın. 

AHMET 'SAYRITN (Adana) — Çok •muh
terem arkadaşlarım, bugün, Başkanlık seçi
minde uğradığımız müşkülâtı 'bendeniz iki se
ne evvel yanlış vaz 'edilmiş 'bir usulün netice
si olanak) telâkki etmekteyim. Eğer 'bu usule 
göre muayyen partilerden olması 'zarureti or
taya sürülmemiş ve böyle bir sistem kabul 
edilmemiş olsaydı, ilk andan itibaren 'bu Mec
liste 'hakikaten Anayasanın, emri icalbı bitaraf 
olması l'âzım'gelen hir Başkan aranır 'bulunur,, 
bunun, yolu bulunmak suretiyle de bir teamül 
teessüs ederdi ve Ibu teamül bu sene de kolay
lıkla tatbik edilirdi. 

Hakikaten Anayasa. Ih'ükmü 'Başkanın ta
rafsız olduğu esasına müstenit mevzuat getir-
inciktedir. (Buna, rağmen çJoğunluğu teşkil eden 
partiden olması bu gayeye aykırı düşmekte
dir. Bu 'bir nevi inhisarcılı'k husule getirir. 
Halbuki Anayasa, Başkanın sureti 'katiyede 
'tarafsızlığını temin sadedinde hükümler 'koy-
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muştur, Buna igöre demiyor ki; Millet ÛVTecli- I 
sinde ve Senatoda çoğunluğu teşkil eden par- I; 
tiden 'olacaktır. O 'halde arkadaşlar, Ibu 'bir I1 

nevi Anayasanın menettiği namzet sistemini, , 
'grupların namzet tesbit etmesi sis beni in i ka- I 
hul etrmek demek 'olur. IBu hatalı 'bir hareket- r 
tir. Başkanlık Divanındaki oran mevzuuna I 
gelince; Başkan münferiden seçilecek, fa'kıatı I 
hamlgi partiden seçilmişse, diğer partilerden f 
Divana (gelecek *olan üyelerin nısalbı ona göre I 
tanzim edilecektir. (Bu Anayasadaki Başkan-
kanlrk Divanında partilerin kuvvetleri nisbe-
tinde temsil edilmesi 'hü'kmü, daha ziyade kü- . 
çük partilerin Divanda yer almaları imkânını I 
sağlamak .içindir. Yoksa, Ibüyük partilerin 
orada çoğunluğu teşkil etmesi ıgayesine matuf I 
değildir. Malûmuâliniz ekseriyette olan par
tiler, eğer Ibu hüküm konmasa, 'Divanı mün
hasıran kendilerinden teşkil etmek suretiyle 
tarafsızlığı ihlâl eden 'bir durum .arz edebilir-
di. İşte oran mevzuu 'bu gaye ile, sadece hü-
yük partilerin değil, küçük partilerin de Di
vanda te misil 'edilmesi (gayesi ile konmuştur. 
Bu itibarla. 'nendeniz de hakikaten 'Nurettin Ar-
dıçoğlu arkadaşımızın fikrindeyim. Bu usul
den feralgat edelim, <bu usul eıkma'z bir yol
dur. 

İkinci şıkka ıgeliyorum arkadaşlar. Eğer 
biz çoğunluk teşkil eden partilerden 'muhakkak 
seçilmesi lâzımgelir yoluna ^gidersek, bir müş-
kilât içine düşüyoruz. Diyoruz k'i, 'burada 
muhakkak Halk Partisinden ve dbür tarafta 

s I 
da Adalet 'Partisinden olmalıdır. Buna rağ
men. ortaya hür usul konuyor, diyoruz iki, cen
tilmen anlaşması yapılsın. 'O 'halde centilmen 
anlaşması v.ar da, neden Anayasanın 'hükmü
ne rağmen, 'burada Halk Partisinin adayına, 
ötbür tarafta da Adalet Partisinin adayına oy 
vermiyoruz da 'bu müşkülât içinde kalıyoruz? 
Bu prensibi Ibu ahlâ'kilik dediğiniz -hususu ka
bul eldiyioruz da niçin nunıa riayet etmiyoraz 1 
O kailde hu yanlış (bir sistemdir. Bu sistemin I 
getirdiği' usule riayet 'edilmemesi 'de: bunun I 
yanlışlığını meydana 'çıkarıyor. Bundan rü-
cu edelim. Hangi partiden olursa olsun fakat 
tarafsızlığına inandığımız Ibir arkadaşı isterse 
20 turda. lOİsun seçmek ıiç!in Anayasanın ruhu
na bir sistem getirelim. Hürmetlerimle. I 

BAŞKAN — Sayın Idocamemi. | 
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ZEYYAT KOCAMHMİ (Tolkat) — iSayıii 

Başkanım, taziz arkadaşlarını, 'bana öyle ge
liyor ku; 'burada lüzumsuz yere uzun ıızadıya 
konuşmalar yaparak vakit .geçirmekle meşgu
lüz. Çünkü, 'mütemadiyen konuşan arkadaşla
rımız, bir centilmen ianlaşmasmdan ve Meclis
lerde en fazla iskemleye sahibolam partiden 
Başkan seçilmesi hususunda (bir .anlaşmaya 
varılmasından bahsediyorlar.. İki sene evvel 
de tatbikatım Ibu yolda tecelli ettiğini söylü
yorlar. 

Arkadaşlar, 'bugün üzerinde durulan mese
le Ibu değildir. Bulgun, bir centilmen anlaşma
sı yapılmak lâzımıgelirse, Mecliste Halk Par
tisine, Senato 'da Adalet Partisine rey verelim 
meselesi, üzerinde durulaeak 'mesele değildir. 
Mesele Meclis Reislinin saksı meselesidir. Bu
rada rey almış 'arkadaşlardan en fazla rey alan 
arkadaşın feragat edip, 'ondan sonra rey alan 
üzerinde ısrar ©dilmesi buıgünkü 'vaziyeti mey
dana getirmiştir. Ben, 'vicdanlar üzerinde ıbu 
derece 'baskı yapıldığını ıhiç'bir zaman 'hatır
lamıyorum. Anayasa Meclise bırakmış, de
miş ki, «'Sen istediğin namzedi seçeceksin. Bu 
parti meselesi değildir, igrup meselesi değil
dir.:» M'eclis fikrini göstermiş ve ibir namzete 
daha fazla, rey ıverildiği halde 'o namzet istifa 
ettirilmiş, diğeri üzerinde ısrar edilmiştir. 

Cihat Bilgehan arkadaşımızın söylediği ıgi-
;bi, toplantıda konuştuk, siz şuna rey verin, 
'biz de buna rey verelim demek, Anayasanın 
84 ncü maddesini şu yanda anlamak, Ibu yan
da anlamak, doğru değildir. Onu Meclis an
laşmaya bile lüzum görmeden halletmiştir, 
Halik Partisinin namzetlerine rey 'vermektedir. 
Yalnız Meclisin üzerinde ittifak edileceği şa
hıs meselesi mühimdir. Bıı şahıs için Meclis 
fikrini 'ekseriyetle (bir namzet üzerinde topla
mış, fakat parti ıgrupu isterse 'ben karışma -
dım desin, 'bu namzeti feragat mecburiyetin
de (bıraktırmış ve Meclisi .de müşkül vaziyete 
sokmuştur. Bunun üzerinde ısrar edilmeyip 
namzet değİştirilse, aksi tecelli etse idi, ikin
ci namzet feragate mecbur edilse idi, .mesele 
halledilmiş ve Başkan seçilmişti. Onun için hu-
rada 'Centilmen anlaşması yapalım demek, 
namzet üzerinde pazarlık edelim demektir, 
doğru değildir, 'hürmetlerimle. (iSağdan al
kışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, 
TURHAN PEYZİOĞIİU (Kayseri) — Efen

dim 'ben sıramı Coşkun Kırea'ya veriyorum, 
ondan öonıra konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun iSayun. Kırca, 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Çok muh
terem arkadaşlarım, cidden hislerden uzak ola
rak ve tamamiyle metinlerin ve beynelmilel 
parlömantef tatbikatın üzerine eğilerek mefhum
ların mânasına kesin olarak kafalarımıza yer
leştirmek zorundayız sanıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasanın 84 ncü 
maddesinde, Meclis Başkanlıkları için Mecliste
ki siy asi parti grupları aday gösteremezler di
yor. Siyasi parti grupunun ad/ay göstermesi 
nedir ve siyasi parti grupunun aday gösterme
sinden doğan hukukî neticeler nelerdir? Evvelâ 

. bunalrı incelemek icabeder. Bir siyasi parti bir 
adayı nasıl gösterir? Kendi içinde bir secim 
yapar, kendi içinde uyguladığı usullere göre 
o seçimi kazanan kimse, grupun o makam için 
ileri «sürdüğü adaydır. Böylece aday gösterildik
ten sonra, o grupa dâhil bir kimse, eğer halâ 
o partiyle alâkasını mu'hafaza etmek istiyorsa, 
o makam için aday olarak kendisini göstermez 
.veya gösterilmesi için muvafakatini izhar ede
mez. O grupa mensubolan bültün üyeler, grup
larında usulüne uygun olarak aday seçilen kim
seye oy vermek mecburiyetindedirler. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, burada bir 
centilmen anlaşmasından dünden beri bahsedi
liyor Sayın Feyizoğlu, Sayın Bağcıoğlu ve Ibi-
raz evvel Sayın Cihat Bilgehan arkadaşısınız 
Adalet Partisi grupu adına centilmen anlaşma
sından bahseittiler. Centilmen anlaşması demelk 
ıbaşıka şeydir, siyasi parti grupu disiplinini, ısi-
yasi parti grupu mevzuatına uygun olarak iş
letmek ve bundan da bir parlti grupu içerisin
de hukukî neticeler doğuracak işlemlere teves
sül etmek başka şeydir. Bu, hiçbir surette bu 
Mecliste cereyan etmemiştir. Hiçbir surette 
bu Mecliste ne geçen devrede cereyan etmiştir, 
ne bu devrede cereyan etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarını, bu Meclis Anaya
saya uygun surette kurulmuştur ve Anayasa 
nizamının pürüzsüz işlemesi için, bütün parti
ler, Senato Başkanı, Meclis Başkanı seçiminde 
bir müşkiiâta uğradıkları vakit, Bizzat Sayın 
Nurettin Ardıçoğlu o toplantıya iştirak etmişler 
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ve bizzat Sayın Nurettin Aıvlıeoğiu - burada 
kendileri ifade ettiler-<o zaman muayyen bir 
centilmen anlaşmasının temelini kendileri oradu 
teklif etmişlerdi. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasa'nm zaman 
ve mekân şartları içersinde iki senede muayyen 
bir hükmünün tefsirinde bu kadar tehalüf gös
terilemez. O zaman Anayasaya uygun telâkki 
edilen bir «teklifi bugün Anayasaya aykırı te
lâkki etmeye imkân yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, centilmen anlaş
ması nedir? Centilmen anlaşması demek siyasi 
parti !grup idarecilerinin kendi ıgrup üyeleri 
hakkında bağlayıcı karar, ilzam edici karar al
madan demek değildir. ISiyasi parti grupu tem
silcilerini ıbir araya toplayalım dediğimiz za
man, bunda yapılması istenen tek şey, Mec 
liste seçilmesi mümükün olan adayı Meclis için
deki eğilimleri tevhit etmek .suretiyle bir aırada; 
mutabakat halinde göstermek demektir. İşte 
bu şekilde Meelis içindeki eğilimler tesbit edi
lince. parti idarecilerinin yapacakları şey, 
grup üyeleri hakkında, parti disiplinini işlet
mek, onları haysiyet divânına sevk etme tehdi
di altında muayyen bir istikamette oy verdir
meye sevk etmek değildir. Bunu zaten yapa
mazlar, bunu yapmak mevzubahis değildir. 
Grup idarecilerinin bu konuda yapacakları tek 
şey, tavsiye ve telkinden ibarettir. Ama, bir 
parlâmento ancak ikna esası üzerine müesses
tir, tavsiye ve telkin esası üzerine müessestir. 
Başka türlü parlâmentolar çalışamaz. îşliye-
mez arkadaşlar. Şimdi eğer hakikaten bu par-
ılâmentoyu işletmek istiyorsak, burada 450 kişi
nin herbirinin vicdanına başkanlık seçiminde 
şöylece oy kullanacaksın, kullanmazsan parti
sinden kovulmak karşısındasm diye ıbir disiplin 
müeyyidesini işletmek asla. Ibahis konusu de
ğildir ve olamaz. Ama soruyorum,- Cevad Od-
yakmaz arkadaşımdan, aziz Nurettin Ardıçoğ
lu ağabeyimden, Sayın Koeamemi arkadaşım
dan soruyorum; (burada bir centilmen anlaş
masına vardığımız takdirde acaba başkan se
çebilecek misiniz'? Bu takdirde Anayasanın »bir 
hükmü ilânihaye tâdili edilmiş olmıyacak mı? 
Bumu Anayasaya uygun olacak? 

Muhterem arkadaşlarım parlâmentonun 
prestijini düşünmek mecburiyetindeyiz. Elbet
te parlâmentoda turlar 100, 200, 300 e çıkabi-
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lir, bundan bu memlekette tek bir kimsenin da- I 
hi telatşlanmıya hakkı yoktur. Bundan dolayı 
bu parlâmentonun meşruiyetine halel gelmiye-
ceği fikri hepimizin müşterelk fikridir. Ama ef
kârı umumiyede parlömanterizim denilen -mü
essesenin prestijini üstün tutmak istiyorsak, 
müştereken bir çıkar yol bulmıyan, hem burada 
ve hem de Senatoda bulmaya mecburuz arkadaş
lar. Bir arada konuşmak, bir arada danışmak 
lâzımdır. Konuşmak ve danışmak behemahal 
disiplin müeyyidelerini uygulıyalım mânasına 
gelmiyeceğine ıgöre, konuşmaktan geliyor par
lâmento kelimesi, «parlare»den, konuşmaktan 
geliyor. Konuşma neticesinde, hiçbir zaman hu
kuk kaidesi mertebesine erişmemek kaydiyle, 
bir centilmen anlaşmasına varmakta Anayasa
ya ayikırı ne vardır arkadaşlar? Hiçbir suret
te, yeni içtüzük teklifini tetkik buyurunuz; 
hiçbir surette «burada ne biz, ne de Adalet Par- I 
tisi anlayabildiğime göre, Anayasanın âmir 
hükmü icabı her halükârda başkan en yüksek 
sayıdaki partiden olacaktır diye bir hukuk kai
desi, bir içtüzük kaidesi, bir Anayasa 'kaidesi 
vaz'etmiyoruz 'arkadaşlarım, hukuk kaidesi I 
vaz'edilmiyor. 

Yapılan şey sadece pratik bir çıkış yolu I 
bulmak için Mecliste 450 kişinin vicdanını yok- I. 
lamak eğilimlerini yoklamak ve üzerinde her
kesin, asgari 226 oyun ittifak edeceği bir ada- I 
yi bulmak ondan sonra asla disiplin müeyyide- I 
1 erini işletmeye kalkışmaksTzııı, kimseye baskı- I 
da bulunmaksızın arkadaşlar parlâmentoyu şu 
çıkmazdan kurtarmak istiyorsanız şu kimseye 
oy veriniz rica "ediyoruz, elemekten ibarettir. 
Rica etmek Anayasaya aykırı olan bir şey mi
dir? Her halde öyle tahmin ediyorum ki, bura- I 
da Nurettin Ardıçoğlu arkadaşım, sevıgili ağa
beyim ve Cevad Ödyakmaz arkadaşım bu Mec- I 
liste partiler birbirleriyle anlaştılar birbirleri- I 
ne namus sözü verdiler ama bu namus sözü ne I 
mânada, partililerimizin vicdanına tesir edelim, I 
riayet etmezlerse onları kovalım diye değil, üye- I 
lerimize rica edelim diye ve bir centilmen an- I 
1 aşması yaptılar diye burada seçilecek Başkanı I 
Türk efkârı ıımuıniyesi ve dünya huzurunda I 
Anayasaya aykırı' seçildi diye ilân etmekten ha- I 
zer edeceklerdi!* arkadaşlarım. I 

Muhterem arkadaşlarım, tekrar arz ediyo- I 
rum, hiçbir suretle, ne biz ve ne de başkaları, | 
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en fazla %eye sahip bulunan gruptan başkan 
seçilmesi bir Anayasa kaidesidir, bir İçtüzük,. 
bir hukuk kaidesidir, demiyoruz. Amelî bir çı
kar yol arıyoruz. Centilmen anlaşması demek, 
bir hukuk kaidesi demek değildir hukuk litera
türünde. tşte, bundan evvel nasıl böyle bir cen
tilmen anlaşması yapmışsak, nasıl o zaman seç
tiğimiz Başkanlar gerek Senatoda, gerek bura
da, seçtiğimiz başkanve'killeri arkadaşlarımız,, 
-bizi taraıfsız bir idarenin nimetlerine kavuştur
masını liyakatle ve basiretle bilmişlerse; aynı 
şeye varmak için çalışmayı Anayasaya aykırı 
telâkki etmek, parlâmentonun nasıl çalıştığını, 
Parlâmentonun ikna ve tavsiye ile bir araya gel
mek esasına müstenidolduğunu unutmak de
mektir. 

Muhterem arkadaşlarım, hiçbir surette bir 
centilmen anlaşmasını Anayasaya aykırı telâk
ki etmiyoruz. Hiçbir surette bir centilmen an
laşması için bir araya gelmeyi Anayasaya ay
kırı telâkki etmiyoruz. Disiplin müeyyidelerini 
işletmemek, grupda aday seçimi yapmamak kay
diyle, sadece konuşmak, anlaşmak ve konuşma
ya ve anlaşmaya müstenidolarak rica etmek, 
tavsiye etmek, telkin etmek bizim anlayışımıza 
ıgöre asla Anayasaya aykırı değildir. Bizim mak
sadımız burada bu hususu açıkça zapta geçir
mekten ve ilerde yapılacak seçimlerin her han
eği bir şekilde malûl addedilmesi tehlikesinden 
kurtarmaktan ibarettir. Yapılacak şey öyle zan
nediyorum ki; bu Parlâmentonun prestijini ko
rumak istiyen, hangi partiye mensup olursa ol
sun, bütün Misnüniyetli insanların, bütün hüs
nüniyetli idarecilerin her iki Meclisteki duru
munu elbette ki, «bir arada mütalâa etmek su
retiyle bir araya gelmeleri ve bir an önce gel
meleridir, arkadaşlar. (Ortadan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri). — Muh
terem arkadaşlarım, Sayın Ardıçoğlu arkadaşı
mın bâzı endişelerini izale etmeye medar olur 
düşüncesiyle ve Sayın Savrun arkadaşımın da 
Anayasanın tefsir tarzından fazla uzaklaşmadı
ğımızı arz etmek için huzurunuzdayım. 

Gprek geçen Başkanlık seçimlerindeki çalış
malarda olsun, gerek bu seçimlerde olsun, Ana
yasa hükmüne sadık kalarak, fakat bir çıkar 
yol da arıyarak bir neticeye ulaşma gayreti bi
ze ilham vermiştir, Zabıtlar önünde arkadaşla-
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rain. Evvelki yıl bu konuşmalar sırasında kim
ler konuşmamış... Yeni Türkiye Partisinden 
adaylığı - Parti olarak değil, şahıs alarak tabiî -
mevzuubâbsolan bir arkadaşımız, Ord. Prof. 
Ahdülhak Kemal Yörük arkadaşımız, Tahsin De-
miray arkadaşımız, Nihat Erim arkadaşımız 
- bir Anayasa Hukuku hocası olarak - ve bir
çok hatifler birer birer kürsüye gelip, çıkar 
yolun ne olabileceğini konuşmuşlar. 

Centilmen anlaşması yapmak Anayasaya ay
ları mıdır? Bâzı temaslarla çare aramak Ana
yasaya aykırı mıdır? 

Dün burada çok seıvdiğm ve hürmet ettiğim 
Oevad Odyakmaz veya yanındaki arkadaşım 
celseye ara verildiği sırada şunları söylüyor
du: «Efendim, temaslar yapmak üzere değil, 
kulis yapmak üzere talik ediniz Anayasaya uy
gun olur.» diyordu. Belki bu adı geçen konuş
ma zabıtlarda vardır. Biz de diyoruz ki, şuna 
kulis yaipmak gibi sevimsiz bir isim yerine, cen
tilmen anlaşması gibi daha sevimli bir isim, bir 
ad takalım. Hiç kimse falana rey vereceksin, 
filâna rey vereceksin diye parti disiplini ile bir 
şey empoze etmek bahis mevzuu değildir. Ama 
turların tevalisiyle sonuç almamıyaicağı görü
lünce arkadaşımızın, «Kulis yapalım. da bunu 
halledelim.» dediğine biz, yetkili veya Parlâ
mentoda sözü dinlenir, tavsiyeleri ve kulak ve
rilir arkadaşlarımız bir araya gelsinler ve bize 
bâzı tavsiyelerde bulunmak üzere centilmence 
bir masa etraifında konuşsunlar diyoruz. Kulis 
yaıpmak Anayasaya uylgun, centilmen anlaşma
sı yapmak üzere masa başına oturmak aykırı... 
Bendeniz bunu idrakime sığdıramıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bir Anayasa huku
ku hocası olarak ve evvelki yıl, adı hattâ se
çimler sırasında çalkalanmış bir alakadasınız 
'olara'k, Kocaeli Milletvekili Nihat Erim Bey bu 
mevzuda ne söylüyor? 

Kendisine vâki bâzı tekliflerden de bahset
tikten sonra; «Ben kendilerine daima aynı ceva
bı vermekte ısrar ettim. Türkiye Millet Meclisi 
Başkanlığı seçiminde, Anayasanın 84 ncü mad
desinin hükmü ve işareti altında grup adayı gös
terilmesi her ne kadar menedilmişse de, ben şah
san o kanaatteyim ki, hususi görüşmelerde» 
gruplar arasında müşterek bir anlaşmaya varıl
dığı takdirde iyi neticeye ulaşılır. Bu kanaatimi 
şu anda da muhafaza ediyorum ve Millet Mec-

2 .11.1968 O : 1 
tisinde Başkanın o Mecliste sayı itibariyle önde 
gelen partiden gelmesi geleneğinin ilk adımının 
bu seçimde atılmasının parlâmento bakımından 
güzel bir başlangıç olacağına inanıyorum,» de
mektedir. Bu arkadaşımız kendi ismi ve adaylığı 
da mevzuubahsolduğu halde ve bir Anayasa hu
kuku hocası olarak bu kürsüye gelmiş Anayasa 
hukuku bakımından da, parlâmento gelenekleri 
bakımından da bir âmir hüküm halinde değil, 
ama güzel bir başlangıç ve gelenek olarak grup
lar arasında konuşmalarla meseleyi halletmenin 
tek çıkar yol olduğunu izaha çalışmıştır. 

Yusuf Azizoğlu arkadaşımızın konuşmasın
dan bir cümle okumak isterim. «Senatoda hali
hazırda başlayıp devam eden ve müspet akisleri
ni gördüğümüz dörtlü centilmen anlaşmasının, 
bu secim sonunda da parlâmento çalışmalarımıza 
iyi bir ahenk ve münasebetler getireceğini ümid-
etmekteyim. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
süratle muhtacolduğu Başkanlık Divanının bir 
an evvel teşekkülü zaruretini idrak ve kabul ede
rek bu kararı verirken, yapıcı bir iş yapmakta 
olduğum kanaatinde bulunduğumu hürmetlerim
le arz ederim» diyor ve adaylıktan feragatini 
bildiriyor. Dörtlü bir centilmen anlaşmasına 
açıkça bu kürsüden atıf yapmak suretiyle. 

Bu anlaşmaya adı geçen başka arkadaşları-
mız da atıflar yapmışlardır-, Evvelki yıl yine 
aynı arkadaşlarımız, Sayın Ardıçoğlu arkadaşım 
samimî kanaatlerini savunduğundan asla şüphe 
etmediğim Ardıçoğlu arkadaşını bu kürsüye gel
miş ve aynı görüşleri savunmuştur. Memduh Er-
demir arkadaşımız da evvelki yıl bu kürsüye 
gelmiş aynı sözleri tekrarlamıştı. Fakat, çalışıl
dı, uğraşıldı; gerek Senatoda, gerek Millet Mec
lisinde bir çıkış yolu bulmak için biraz evvel 
okuduğum zabıt parçalariyle de anlaşılacağı üze
re bir güzel gelenek kurmak için bu yola başvu
ruldu. 

Muhterem arkadaşlarını; demin arz ettim, 
tekrarından çekmiyorum. Fakat, böyle bir gele
neğin faydaları sununla sabit olmuştur ki, grup
lar daha 1 Kasım günü Meclis açılmadan adetâ 
insiyaki olarak böyle bir centilmen anlaşmasının 
atmosferi içinde davranmışlar ve meselâ, C. H. 
P. Senato Cîrupu bir Başkanvekili adayı seçer
ken, A. P. nin bir Başkanvekili adayı seçimi 
gayretine düşmediğini, buna mukabil Millet 
Meclisi Başkanlık Divanı için A. P. Urupunda 
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bir Başkanvekili seçimi yapıldığını ve C. H. P. 
Grupunda böyle bir seçim yapılmadığını müşa
hede ediyoruz. Aynı hal diğer gruplarda da gö
rülmüştür. Bu görüşün bir gelenek olarak ve bir 
centilmen anlaşmasının tatbik tarzı olarak ne 
derece benimsendiğini ifade ettiği kanaatinde
yim. 

Muhterem arkadaşlarım, bir noktayı daha 
ifade edeyim; tekrar ediyorum, grup kararı ile 
ve grup disiplini ile falan aday seçilsin... Bu ola
maz. Bütün arkadaşlarımın hassasiyeti bu nok
tadan ileri geliyorsa yüzde yüz kendileriyle be
raber olurum. Benim görüşümün aksini ifade et
miş arkadaşlarımın hassasiyeti; bir grup aday 
empoze edecek, bir isim söyliyecek, grup disipli
ni ile buna rey vermiyen üyelerini tecziye ede
cek... Böyle bir durum evvelki yıl olmadı arka
daşlarım. Hatırlayacaksınız; evvelki yıl burada 
bâzı konuşmalar cereyan etti. Teferruatına gire
rek sizleri yormak ve eşhas üzerinde de konuş
mak istemiyorum; ama centilmen anlaşması ya
pılırken pekâlâ mevzular etraflıca konuşuldu ve 
müşterek kaygu olarak Riyaset Divanını işgal 
edecek olan arkadaşımızın hepimizin saygısı ile 
çevrilmiş bir isim olması arasında gayret]er sarf 
edildi. 

Bir kanaatimi şahsan arz etmek isterim. Bu 
yoldan zarar görmedik. Bu, orantı dâhilinde tak
sim usulü, ki Türkiye'de ilk defa uygulanıyor, 
Türkiye Parlâmentosu tarihinde çok partili ha
yata girdiğimizden beri, 1946 dan beri geçen tec
rübe devresinde ilk defa olaraktır ki, Riyaset 
Divanına kim oturursa otursun bu parlâmento
nun bütün kanatlariylc o reisi tarafsız bir reis 
olarak görmesi ve kucaklamak imkânını bize 
verdi. Parti hüviyeti dışında arkadaşlarımızın 
hataları olabilir. Her biri için her birimiz millet
vekili olarak şu safhasında, bu safhasında şu ha
tayı yaptı diyebiliriz. Ama şu başkan veya şu 
başkanvekili kasıtlı olarak taraflı davranmıştır 
demek için bugüne kadar bu kürsüyü işgal et
miş olan bir arkadaşımız hakkında telâffuz et
mek imkânını bulamadık. Bu güzel bir başlangıç 
oldu. Bunun önümüzdeki yıllarda daha da ileri
ye doğru gelişeceğine kaaniim. Bu itibarla cen
tilmen anlaşması ve tavsiye ve telkin usulünün 
bir çıkış yolu sağlıyacağını arz ediyorum. Evvel
ki yıl bu zabıtlarda pek çok arkadaşlar tarafın
dan ifade edildiği gibi, Senato ve Millet Meclisi 

2 .11.1963 0 : 1 
seçimlerinin bir centilmen konuşması yapılırken 
bir arada mütalâa edilmesi zaruretini de tekrar 
etmek isterim. Kulağımla işittim, gerçekleri ih
mal etmiyelim; birçok arkadaşlarımızın, diğer 
tarafta şöyle rey veriliyormuş, böyle rey verili
yormuş diye haberler alarak, vererek, boş vere
lim, dolu verelim, şuna verelim, buna verelim 
•.diye çalıştıklarını göre göre, bu gerçekten tega-
fül ederek, iki meseleyi ayrı ayrı konuşarak hal
lederiz hayaline de kapılmıyalım. Centilmen an
laşması, Anayasanın ruhuna sadakatle tatbik 
edilmek şartiyle ve anlaşmaya varıldıktan sonra 
ona riayet etmek şartiyle başarı sağlıyacaktır ve 
Riyaset Divanına saygı sağlıyacaktır. 

Hürmetlerimi tekrar arz ederim. (C. H. P. 
den alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Pehlivanoğlu. 
ŞADI PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Muhte

rem arkadaşlar; iki gündür Yüksek Meclisiniz 
Meclis Başkanını seçememiş bulunmaktadır. Ve 
iki gündür bâzı meseleler Yüksek Heyetinizin 
huzurunda münakaşa mevzuu oldu. Bunlar
dan bir tanesi; Anayasanın 84 ncü maddesi
dir. Anayasanın 84 ncü maddesi, evvelki sene 
yapılan seçimlerde de münakaşa mevzuu ol
muştu. O zaman Reisin Başkanlık Divanında-
ki nisaba dâhil olup olmadığı meselesi, sayın 
arkadaşlarımızın işaret ettikleri gibi, uzun 
münakaşa mevzuu olmuştu ve Yüksek Mecli
siniz umumi bir kanaat izhar buyurmuş idi. 
Oda şu ddi; Reis, Başkanlık Divamndaki nisa
ba dâhildir. Bu, gayet vazıh olarak Yüksek 
Meclis tarafından halledilmiştir, arkadaşla
rım. Ve bunun üzerinedir ki, Millet Meclisi
nin Başkanlığına, Millet Meclisinde en fazla 
sandalyeye sahibolan C. H. P. grupundan olan 
bir arkadaş seçilmiş, Senatodaki , Başkanlığa 
da Senatoda en fazla sandalyeye sahibolan, Ada
let Partisi tarafından desteklenmiş, Adalet 
Partisi tarafından benimsenmiş olan bir aday 
Senato Başkanlığına seçilmiş idi. Yani, Yük
sek Meclisiniz bu meseleyi halletmişti. Nite
kim bu seneki, iki günkü konuşmalar sırasında 
da birçok arkadaşlar aynı şeyi teyidettiler. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupuna mensubo-
lan Muhterem Feyzioğlu, Coşkun Kırca ve 
diğer hatipler, Başkanın Başkanlık Divanın
daki nısapa dâhil olduğunu söylediler. Şim
di öyle ise niçin mesele halledilemiyor? iki 
gündür benim kafamı bu husus kurcalıyor. 
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Centilmen anlaşması, bir çıkar yol olarak bu
rada bol bol söylendi. Herkesin maksudu bir 
ama rivayet muhtelif. Herkes centilmen anlaş
masından bahsediyor, koridorlarda ise başka 
tül lü rivayetler alıp yürüyor. 

Şimdi bütün mesele; şu kürsüden, söylenen 
fikirlerin kulis arkasındaki faaliyetlere sami
mî olarak tatbik edilmesinden başka bir şey 
değildir. Nitekim, bu tezat fiiliyatta da ken
dini göstermekte Kabul ettiğimiz bu esaslara 
göre, seçilecek olan Başkan hangi grup a dâhil 
olacak? C. II. P. sine dahil olacak. A. P. ui rey 
vermek bakımından iki husus tereddüde sevk 
etmiştir. Açık konuşmak lâzım arkadaşlar, bu 
kürsüden bütün fikirleri, realiteleri açıkça ko
nuşmak lâzım. Memleketin selâmetidc buna 
bağlıdır kanaatindeyim. 

iki husus Adalet Partisini tereddüde dü
şürmüştür. Birincisi; Cumhuriyet Halk Parti
sinden biri seçilecek... Buna Adalet Partisi ola
rak kaaniiz. Fakat iki namzet çıkınca han
gisine rey verelim diye bir tereddüt hâsıl ol
muştur. 

Şimdiye kadarki tatbikatta ikinci husus 
ise; biz burada Cumhuriyet Halk Partisi ada
yına rey vereceğiz, Cumhuriyet Halk Partili 
adaya rey vereceğiz daha. doğrusu. Bunu ka
bul ediyoruz. Nitekim, Adalet Partisinden bir 
namzet şimdiye kadar gösterilmemiştir. Bu, 
bunu kabul ettiğimizin bir delilidir. Fakat, 
acaba Cumhuriyet Halk Partisi bize Senato
da bir oyun oynar mı?.. (Ortadan grup adı
na mı konuşuyorsun sesleri), hayır, bir Ada
let Partisi mebusu olarak konuştum, bir mil
letvekili olarak. 

Şimdi muhterem arkadaşlar; C. H. P. li ar
kadaşların Millet Meclisi kürsüsünden izhar 
•ettikleri fikirlere göre, Senato Başkanlığının 
A. P. de bir senatöre verilmesi lâzımdır, öyle 
ise, niçin Kâzım Orbay bu kadar oy alıyor? 
Niçin C. H. P. li arkadaşlar Senato Başkan 
seçimlerinde A. P. li namzctc oy vermiyor"? Bu 
meselenin hallini C. II. P. li arkadaşlar taahhüt 
etsinler mesele kendiliğinden çözülecek, halledi
lecektir. (Gürültüler grup adına mı konuşuyor
sun sesleri) A. P. li bir mebus olduğum için içle
rinde oturuyorum ve onların haleti ruhiyele-
rini anlıyorum, onun için bu hususu ifadıc edi
yorum, grup namına konuşmuyorum. 
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Arkadaşlar, C. II. P. den söz sahibi arka

daşlar burada konuştular, Sayın Feyzioğlu 
Hükümette olmasına rağmen C. II. P. de söz 
sahibidir, lütfen şuradaki fikirlerini kendi 
grupuna kabul ettirsin, yarım saat içinde bu 
mesele biter. Buda nasıl hallolacaktır1? Sena
todaki C. II. P. li arkadaşlar bizim grupuınu-
za dâhil arkadaşa rey versinler, biz de C. H. 
P. ne mensubolan arkadaşlara rey verelim 
mesele bitsin. Cerişi rivayettir, oyundur ar
kadaşlar. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN --• Sayın Kocamemi. 
ZEYYAT KOCAMEMİ (Tokat) — Arkadaş

larım; biraz evvel bu kürsüden Coşkun Kır
ca arkadaşım, ismimden bahsederek, «Acaba 
seçimleri kurtarmak için bir anlaşmaya var
mak, Anayasaya aykırı inidir değil midir» di-

I ye benden bir sual sordu. Seçimleri kurtar-
| inak nasıl olur? Coşkun Kırca arkadaşımızın 
I da söylediği gibi, Meclisin, üzerinde ittifak 

edeceği bir şahsı bulmakla olur. 
Şimdi, arkadaşlarım; Meclis temayülünü 

göstermiştir, izan ve insaf sahiplerinin huzu
runda Coşkun Kırca arkadaşımdan soruyorum: 
Meseleye çıkar yol bulmak, Meclis teamülleri
nin aleyhine fikir ihzar etmekle mi mümkün
dür? Ma^a başında şahıslar üzerinde İsrar edi
lecek, elbette ki, bir çıkar yol bulunmaz, ama 
İsrar edilmiyecek de, bu. anlaşma, bir hal şek
line bağlanacak, o zaman çıkar yol bulmak 
mümkün olabilir. Fakat buradaki konuşmalar 

I bunun aksi. Halen isimler üzerinde, şu şahıs
tan, bu şahıstan bahsediliyor. Ve bana göre 

I bunun mesuliyeti de; Senatoda kendi adayı 
üzerinde'İsrar eden Adalet Partisinin ve Mec-

ı liste kendi adayı üzerinde ısrar eden Halk Par
tisinindir. Bunun böylece bilinmesi lâzımdır, 
arkadaşlar. (Alkışlar) 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kastamo-
| nu) — Usul hakkında söz istiyorum. ' 
•! BAŞKAN — Zaten hepsi 84 ncü maddenin 

usulü hakkında, Sayın Yılanlıoğlu, ama yeter-
- İlk önergesi var. 
! Söz Sayın Kemal Bağcı oğlu'nun. Buyurun 
! Kemal Bağcıoğiu. 
! KEMAL BAĞCIOCLU (Maraş) r- Muhte-
S rem arkadaşlarım, birkaç cümle ile mâruzat-
j ta bulunup kürsüden, ineceğim. Sözlerimi uzat-

.mıyacağıını peşinen ifade etmek isterim. 
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Arkadaşlar bu meselenin iki veçhesi vardır. I 

Şahsi kanaatime göre birincisi; Anayasa huku
ku yönünden, ikincisi de; ahlâkilik noktasın
dadır. Bu iki husus uzun uzadıya burada tartı
şıldı. içine girmek istemiyorum. Yalnız, Ana
yasanın 84 ncü maddesinin birinci fıkrası «Mec
lislerin Başkanlık Divanları, o Meclisteki siyasi I 
parti gruplarının kuvvetleri ölçüsünde Divana I 
katılmalarını sağlıyacak şekilde kurulur.» de
mektedir. Bu fıkradan da anlaşılacağı üzere, 
Meclis Başkanı dahi Başkanlık Divanından sayı- I 
lir. Fakat 84 ncü maddenin ikinci fıkrasında da 
«Meclis Başkanları için Meclisteki siyasi parti 
grupları aday gösteremezler.» ibaresi vardır. 
Bu da, Feyzioğlu arkadaşımızın söylediği gibi, 
gruplarda karar almamıyacağı ve tesbit edilen I 
bir adaya grup üyelerinin rey vermesini temin 
için zecri tedbirler almamıyacağı mânasında an
lamak lâzımdır. îşin hukukî veçhesi bu... Bir ar
kadaşımız bu kürsüden, «Efendim, meselâ Cihat 
Bilgehan seçilemedi, başka birisi seçildi. O gel
di feragat etti. Yani grupun söylediği söz oldu. 
Onun için bunu da böyle anlamak lâzım gelir.» 
diye konuştu. 

Arkadaşlar; Anayasa işte o espriyi getirmek 
için böyle bir ifade kullanmıştır. Anayasanın I 
esprisi odur ki ; Başkanvekillerini, Kâtipleri, 
idareci Üyeleri gruplar seçecek, âdeta bunların 
seçimleri gruplarda »olacak ve grupların seçmiş 
olduğu'adayların, Meclisin Heyeti Umumiyesine 
lanse edilmesi suretiyle, prezante edilmesi sure
tiyle adaylıkları kesinleşecek, onlar başkanveki-
li, kâtip ve idareci üye olacak, ama yalnız Baş
kan hususunda bir seçim yapılacak... Hem de bu 
seçim, gruplar aday göstermeden yapılacak. Bu
nun mânası şudur; Cumhuriyet Halk Partisi 
Mecliste fazla sandalyeye sahibolduğu için Cum
huriyet Halk partili bir üyenin Başkan Olması 
lâzımdır. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi G-ru-
pu tarafından empoze edilen bir şahıs aday 'ol
mak mecburiyetinde değildir. Yani Cumhuriyet 
Halk Partisinin, dışındaki partiler, meselâ Ada
let Partisi Cumhuriyet Halk Partisinin göster
diği bir adaya oy vermek mecburiyetinde değil
dir. Senatoda da bu böyledir. Bu espriyi gerçek
leştirmek için de Anayasanın 84 ncü maddesine I 
«Meclis Başkanları için Meclisteki siyasi parti 
grupları aday gösteremezler.» kaydı konmuştur. 
Nitekim pratikte de ve tatbikatta böyle olmak
tadır. Meselâ, geçen sene Cumhuriyet Halk Par- j 
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tisi bir başka aday göstermişti. Bu aday Ada
let Partisi tarafından benimsenmedi ve aday de
ğiştirildi, Fuad Sirmen ikinci defa ileri sürüldü. 
Ama, başkanvekillikleri seçiminde diğer parti
ler böyle bir hakka sahip değildir. Adalet Par
tisinin seçtiği Başkanvekili Ferruh Bozbeyli ise 
Anayasaya göre Halk Partisinin bu adayı kabul 
etme mecburiyeti vardır. Buna karşılık, Cum
huriyet Halk Partisi veya diğer bir partinin göster
diği adayı da diğer partilerin kabul etme mec
buriyeti vardır. Bu espriden hareketle centil
men anlaşmasına gelebiliriz, işte şimdi Anaya
sa hukuku dışında ahlâkilik esasları bu mesele
yi halledecektir. Dün ben takririmi onun için ver
miş, bir saatlik tehiri de onun için istemiştim. 
Bakınız, ne oldu? O da fayda vermedi, dünden 
beri yapılan turlar da fayda vermedi. Eğer, bir 
centilmenlik anlaşmasına gitmeyiniz, Anayasa
mızın 84 ncü madesini espri içinde anlamayınız 
bir senede bile biz bu işin içinden çıkamayız. 
önümüzde mahallî seçimler var... Arkadaşlar; 
turların devam etmesi, parlâmanter rejime karşı 
bir reaksiyon husule gelmesi sebebiyle bizi kötü 
bir duruma sürükliyemez. Turlar devam ede
bilir, bunu kabul edebilirim, ama yine arkadaş
larımızın söylediği gibi, bu iyi bir tarz değildir, 
dışarıda da iyi karşılanmıyacaktır. Onun için, 
Muhterem Başvekilin, daha ziyade C. H. Parti
si Genel Başkanı sıfatı ile, yaşlı ve tecrübeli po
litikacı ismet inönü'nün grup arkadaşlarını top-
lıyarak, yetkili arkadaşlarına talimat vermeli 
ve böyle bir centilmen anlaşmasının tahakku
kunda âmil olmalı ve rol oynamalıdır. (Alkış
lar) Bence, tarihî vazifesi de budur. Sayın Baş
vekil arkadaşlarını çağırsın, talimat versin... 
«Biz nasıl ki, burada kendi adayımızın destek
lenmesini istiyorsak, Senatoda da C. H. P. li se
natörler Adalet Partili bir Başkana oy versin
ler, Kâzım Orbay'a oy vermesinler.» demelidir. 
Bu işten ancak böyle kurtulabiliriz. Hürmetle
rimi arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem iarkadaşLanni, Ana
yasanın 84 ncü maddesine dair uisul mevzuunda 
17 arkadaş konuşmuş oldu. Yeterlik önergele
ri vardı i', okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığınla 
Başkanlık seçimi ile ilgili konuşmalar Umu

mi Heyeti kâfi derecede aydınlatmıştır. 

— 31 — 



M. Meclisi B : 2 
Müzakerenin yeterliğinin oya arzım saygıla

rımla rica ederâm. 
Eslkişehir Milletvekili 

Oelalettin Üzer 

Millet Meclisi Başkanlığıma 
Millet Meclisi Bıaş'kanı seçimine dair muh

telif hatiplerin yapmış oldukları konuşmalar 
Meclis Üyelerine gerekli istikameti göstermiş
tir. 

Daha fazla 'feanuşmalarm zaman kaybından 
başka bir işe yaramıyacağı ımülâhazasiyle ki
fayeti müzakere teklif ediyorum. Hürmetlerimle. 

Kayseri Milletvelkili 
Mehmet Yüceler 

BAŞKAN — Yetterlik önergelerini 'oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Viaflrit gecikmiştir arkadaşlar, bugün saat 15 
te toplanılmak üzere... (Takrir var sesleri) 
Takrir mi var? Getirin. 

Muhterem arkadaşlarım yemeğe gideceksiniz, 
kısa müddet içinde de gelmenizin mümkün ol-
mıyacağım tahmin ediyorum. Onun için bey
hude turlar yaparız. 

Bir önerge daha geldi onu okutacağım. 

2 . 1 1 . 1963 O : 1 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Millet Meclisi Başjkanını ve diğer seçimleri 
yapmak içün Millet Meclisi Birleşiminin 4 Kasım 
1963 Baratesi günü saat 15 e talikini arz ve telk-
laf ederim. 

Kayseri 
Mehmet Sağlam 

BAŞKAN — (önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bir önerge daha var, onu da okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Selim Sarper'dn M. M. Başkanlığı adaylığına, 

verdiğim önergem sebebiyle, adaylığını geri al
mış olmasına rağmen, !oy verilmekte olduğunu 
gördüm. 

Adaylığın geri alınması muvacehesinde, öner
gemin geri alındığını arz ederim. 

İzmir 
Kadri özek 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunuyorum. 
Dört Kasım Pazartesi günü saat onbeşte top-

lanmalk üzere Birleşimi kapatıyorum. (Radyo 
ile ilân edilmesini rica ediyoruz sesleri.) 

Kapanma saati 13,00 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

İKÎNOÎ BİRLEŞİM. 

2 .11 . .1963 Cumartesi 

Saat : 10,00 

1. — Başkanlık Divanı Seçimi. 
(Başkan, Başkanveküleri, Kâtipler ve İdare 

Âmirleri) 




