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1. _ GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Harçlar Kanunu, 
Damga Resmi kanunu tasanlariyle, 
Cumhurbaşkanlığı tarafından geri gönde

rilen X ve XI nci Dönem T. B. M. Meclisi üye
lerinin ödeneklerinden mütevellit T. C, Ziraat 
Bankası ve Maliye Bakanlığına olan borçlarının 
on yıl faizsiz taksite bağlanmasına ve tahak
kuk etmiş faizlerinin kaldırılmasına ait kanun 
tasarısı ve teklifinin ikinci açık oylaması yapı
larak kabul olundu. 

Siyasi partiler kanunu tasarısının tümü 
üzerinde bir süre görüşmeler yapıldı. 

24 . 1 . 1064 Onma günü saat 14 te toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Yozgat 
Mckki Keskin İsmet Kapısız 

Kâtip 
Siirt 

Süreyya öner 

SOHU 

Sözlü Soru 
1. — Samsun Milletvekili İlyas Kıljç'm, Mil

let Meclisine bağlı organların teşkilâtında ça
lışıp da, vazife mahallinden ayrılmadıkları hal

de, yolluk ve yevmiye alanlar olup olmadığı
na, dair Millet Meclisi Başkanından sözlü sorusu 
(6/790) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 

İskender Cenap Ege ve iki arkadaşının, PTT 
nin 120 nci hizmet yılını doldurmuş olması 
dolayısiyle memur ve hizmetlilerine birer aylık 
tutarında ikramiye verilmesi hakkında kanun 
teklifi. (2/649) (Maliye, Ulaştırma ve Plân ko
misyonlarına) 

Raporlar 
2. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel

lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarı
sı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair 

C. Senatosu ve Karma Bütçe Komisyonu başkan
lıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/618; C. Senatosu 
1/340) (Gündeme) (S. Sayısı : 564) lDağıtma 
tarihi : 24 . 1 . 1964] 

3. — Karayolları Genci Müdürlüğünün 1963 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l.) ve (A/2) işa
retli cetvellerinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu rapo
runa dair C. Senatosu ve Karma Bütçe Komisyo
nu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi 1/619; 
C. Senatosu 1/341) (Gündeme) (S. Sayısı : 565) 
[Dağıtma tarihi : 24 . 1 . 1964] 



B I R Î N O Î O T U R U M 
Açılma saati: 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 
KÂTİPLER : Süreyya öner (Siirt), Nevzat Şener (Amasya) 

BAŞKAN — Dirletşiımi açuyiarum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapulaoalk'tıır. Otoma
tik cihazlar arızalı olduğu için isimler okunarak 
yoklama yapılacak. Arkadaşlardan, isimleri 
okunduğu zaman, «Buradayım» demelerini rica 

ediyorum. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. 

melere başlıyoruz. 

4, — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

i. — istanbul Milletvekili Selim Sarper'in, 
Avrupa Konsoı/indeki Kıbrıs'la ilgili çalışmalar 
hakkında, 

İstanbul Milletvekili Oğuz Oran'ın, Avrupa 
Konseyi Siyasi Komisyonundaki duruma dair 
ve, 

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı 
Vekili Kemal Satır'ın Hükümetin aynı konu
daki tulumu ve Londra Konferansı üzerinde 
açıklamaları 

BAŞKAN — • (fiindcm dışı Avrupa Konseyin-
deki Kıbrıs çalışmaları mevzuunda Sayın Selim 
Sarper konuşmak isterler. Buyurun Sayın Sar-
per. 

SELİM SAKPKR (İstanbul) — Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Kıbrıs olayları münasebetiyle ahiren Avrupa 
Konseyinde cereyan etmiş olan müzakereler hak
kında Yüksek Heyetinize malûmat arz etmek 
üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Avrupa Konseyinin bu müzakerelerinin res
mî zabıtları ve dokümartları henüz tab'edilmiş 
olmadığından ve buraya varmadığından, bu do
kümanları isabetle burada zikretmenin imkânı 
yoktur. Yani, hakikate sadakatle tekrar etme
nin imkânı yoktur. Bu itibarla mümkün merte
be kısa ve Yüksek Meclisi tenvir edecek malû
matla iktifa etmek mecburiyetindeyim. 

'Tahattur huyundur ki, Ocak ayının haçla

rında Avrupa Konseyine yolladığınız on arka
daşımızın imzasiyle Avrupa Konseyi istişare 
Assamlblesi Başkanlığına bir telgraf göndermiş 
ve bu telgrafta şikâyetimizi kısaca anlatın w 
ive vaziyeti mahallinde, yani Kıbrıs'da, tahkik 
ve tetkik etmek üzere bir komisyon gönderil
mesini taleib etmiştik. İnisiyatifimiz, (buradan 
gönderdiğimiz Um telgrafla başlamıştır. 

Bu defa Konsey (toplantılarına iştirak et
mek üzere yine 10 arkadaş Straaburg'a gitmiş
tir. Bu 10 rakamı 'üzerine, ehemmiyeti itiba
riyle, bilhassa Yüksek Heyetinizin dikkat nrı
zanın çekmeme müsaade buyurmanızı rica 
ediyoriMi. Oradaki faaliyetimizin (hudutlarını 
biz kendi aramızda şu şekilde çiızmişıtik: Şikâ
yetlerimizi bildirmek, oradaki soydaşlarım rzın 
çektiklerini anlatmak, birçok öMi ve'' yaralı 
olduğunu, köylerimizden ,bir çoğunun mahsur 
bulunduğunu, açlık ve epidemi tehlikesiyle 
karşı karşıya bulunduklarım Avrupa aile ca
miasına anlatmak Ve loraya bir heyetin gönde
rilmesini temin etmek idi. Bunu yapabilmek 
için her şeyden evvel mevzuu gündeme aldır
mak lâzımdı. Bu hususta ilk • karan verecek 
•olan orlgan da, Avrupa Konseyinin -yüksek 
'malûmunuz olduğu gibi - Başkanlık Divanıdır. 
Başkanlık Divanı 6 'Üyeden mürekkeptir. Bir 
Başkan; kendisi Fransızdır, bir 'Türk; naçiz ar-
kadaşmızdı, bir İngiliz, bir Alman, bir Avus
turyalı, Ibir Holândalı, Ibir' İtalyan lolmak üze-
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re 6 üyeden mürekkeptir. Bu Başkanlık Di
vanı müzakerelerine Kâtibi Umumi, yani Avru
pa Konseyinin Kâtibi Umumisi ve eksperler de 
iltiflıak ederler. Bizim müracaatımızı tetkik et
mek üzere Divan 13 Ocak tarihinde içtima etti. 
Buna ait tafsilâtı az «çok isabetli «olarak mem
leketimiz basını 'buraya aksettirebilmiştir. 

Huzurunuzda, şu kadarını arz etımek iste
rim ki, bu toplantı kolay geçmemiştir. Müna
kaşalı olmuş, tekrar tekrar ısrar etmek ve va
ziyeti muhtelif açılardan anlatmak gerekmiş
tir. Nihayet Başkanlık Divanı, melvzuu mliiza-
kere etmek ve bizim talebimizi 'tetkik etmek 
üzere siyasi komisyona 'havale edilmesini mu
vafık gönnü'ş ve ibu suretle de 'hareket etmiş
tir. Yine istitraden arz edeyi™ ki, Siyasî K.o-
misyonun içinde, ıStrazburg'ta cereyan edebile
cek müzakerelerin Londra'da o «ırada (bağlamış 
olan konferansa menfi ;bir tesir yapmak endi
şesi 'hâkim olmuştur, yahut selbelbblarak ileri 
sürül müşitür. Bunun muhtelif 'şekilde tefsiri 
mümkündür 've !bu (haleti ralhiye diğer ıouman
larda müzakeratm ibaşından sonuna kadar az 
çok hâkim 'olmuştur. Biraz evvel bahsettiğim 
ve ibizim Ankara'dan, gönderdiği™.iz telgraf 
'bir nevi önerge <malhiyetinde telâkki cdihıedi-
ğinden ve haddizatında da bir önerge iolamnya-
cağından, usulün 28 ne i maddesi gereğince 
en aşağıl 10 imıza ile ıbir önerge verilmesi ve 
'bu önerge ile talebimizin bildirilmesi ve günde
me alınmasının talebedilmesi gerekmekte idi. 
Bu lüzum dalha Siyasi 'Komisyjona gitmeden 
avvel Başkanlık Divanında ileri sürüldü. Bu
nun üzerine Başkanlık Divanı toplantısından 
birkaç dakika için ayrıldım. Diğer arkadaş
larla delegasyon 'odasında toplandık. İyi Ibir 
tesadüf eseri 'olarak da adedimiz 10' a baliğ ol
makta idi. 10 imza ile biz ıbu önergeyi verdik. 
yetiştirdik ve Siyasi Komisyona 'havalesini te
min edebildik. 'Talebimiz Siyasi Komisyonun 
gündemine alınarak mezkûr komisyona (havale 
edildikten sonra Ibu mevzu komisyonda mü
zakere edilmeye 'başlandı. Bu - koanisylon, 
-hemen Ibelirtilmesinde ibelki fayda yardır-
taım üye adedinden mürekkep ıbir komisyon
dur. Yani Avrupa Konseyinde ne kadar üye 
ıvarsa, 'her memleket, komisyonda o adedde 
temsil edilir. Bizçlen de o komisyonda iki ar
kadaş 'yardır. Bu toplantıya arkadaşlarımız
dan Sayın Senatör Adalı ve Sayın Milletiyekili 

arkadaşımız Oğuız Oran katıldılar. 'Orada bu 
iki arkadaşımız tezimizi izaih ettiler, müessir 
bir şekilde izah ettiler ve neticede 'bizim eıvivel-
ce takdim ettiğimiz karar taslağında (birtakım 
tadilât yapılarak yeni bir proje vücuda gelmiş 
oldu. 

Aynı Siyasi Komisyonun ımütaakıp bir 'top
lantısında vücuda gelen yeni projeyi bizim gö
rüşlümüze da'ha da yaklaştırmak maksadiyle 
tarafımdan teklif edilen birkaç tadil Önergesi 
müzakere ediliyordu, önergelerin salhiibi /ben 
olduğum için komisyona üye olmadığım (hakte 
ıbcnim komisyona geüp bu 'önergeleri takdim 
etmemi -istediler, Bendeniz Ibu komisıytolıdrt 
önergelerim ki yvgkh yegan izalli ve talkdim et
tim-. Bu önergelerden bir kısmı, -zannedersem 
5 önergeden '3 önerge kalbul edilerek muaddel 
karar projesi ibizim nokt.ai nazarımıza mümkün 
mertebe yaklaşmış ibulundu 'veya yaklaştırıl ma
ya çalışıldı. 

Siyasi komisyonun 'dicuda getirdiği-önerge 
İ'5 Ocak 1964 tarihinde Heıyeti Umu m iyeye gel
di. Umumi Heyet; Avrupa Konseyi, Avrupa 
tsti'şuri 'Konseyidir ve orada mulhtelif devletler 
.mulhtelif adedde tiye ile temsil lOİuntırlar, Biz 
10 adedle 4 büyük Devletten sonra 5 nci gel
mekteyiz. Siyasi Komisyonun Ba^kaili Mbusicür 
Struye aynı 'zamanda Belçika $enatlosü Başka-
nidır, Siyasi Kömisyoiı Başkaiu, Heyeti Ümu-
miıyede Siyasi 'Komisyonun Raportörüdür; Bit 
'bizdeki usule behizemiyert 'bir4 usuldür. Siyasi 
Komisyonun Başkanı, bilhassa muhitti meseleler
de Umumi Heyetin raportörlükfl vazifesini ifa 
eder. Siyasi Komisyonun Başkanı Monsieur 
Struye, projeyi bizzat kendisi Umumi Heyete 
takdim ve izah etti. 

Şimdi arkadaşlar, şu ciheti zannederim, Yük
sek Heyetinize arz etmek lâzımdır ki, Monsieur 
Struye iyi niyetli bir zattır ve bu gibi heyetler
de mümkün olduğu kadar hakşinas bir izahta 
bulundu. Malûmları olduğu veçhile, Kıibrıs ihti
lâfında taraf olanlar, yani Türkiye, İngiltere, 
•Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti, her dördü 
de Avrupa Konseyinde azadırlar, yani Avrupa 
ailesi mensuplarmdandır. Biraz evvel bu gibi he--
yotlerdo mümkün olduğu kadar hakşinas, bitaraf 
ve iyi niyetli diye tavsif ettiğim hareketi, bu açı-. 
dan izah etmek mümkündür. Yani bu zat Avru
pa ailesi içindeki bir ihtilâfı mümkün olduğu ka-. 
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dar hakşinas ve bitarafane ve iyi niyetle izah 
etti ve bu izahı takt ile, ölçü İle ve samimiyetle 
yaptı. 

Hatırımda kaldığına göre, bir noktayı unut
madan arz edeyim: Çünkü dokümanlar yanımda 
değil, Struye dedi ki; «Bize getirdiğiniz bu öner
ge ile, yapabileceğimizin, bu âzam'isidir. Fakat 
aynı zamanda şunu da izah etmek lâzımdır ki, j 
yapabileceğimizin de asgarisldıir, bundan daha ı 
azını da yapamayız.» 

Türk Heyetine mensup- arkadaşlarla aramız- j 
da bir iş bölümü yaptık. Bu iş bölümünde güttü- ' 
ğümüz maksat şu idi: Hem birlimizin söylediğini 
diğer bir arkadaşın fuzuli yere tekrar etmemesi- \ 
ni temin etmek, hem de aynı zamanda problemi i 
Avrupa Konseyine muhtelif zaviyelerden, muh- | 
telif .açılardan göstermek imkânını sağlamak idi. 
Şunu samimî bir memnuniyetle ifade etmekten , 
hususli bir zevk duymaktayım ki, ayrı siyasi par- ( 

tilere mensup arkadaşlar arasında tam bir iş bir- [ 
ligi ve mükemmel ahenkle bir çalışma sağlamak , 
mümkün olmuştur. I 

Mousieur Struye'nin izahatından sonra söz ; 
istiyen üyelere sırasiyle söz verildi. Bizim dele- i 
gasyondan ilk söz istiyen bendeniz olmam hasa-
biyle ben de izahat verdim. Arkadaşlar daha ya
kından alâkalanmak istiyorlarsa Kâtibi Umumi
nin bu işle ilgili memurundan, dosyalardan bu 
dokümanları bulabilirler ve orada yaptığım de
mecin aynını resmî dokümanlardan okuyabilir
ler. 

Yalnız bir noktayı arz ve izahla iktifa edece
ğim; orada bizlim garanti anlaşmasının lâyık ol
duğu veçıhile bilinmediği ve anlaşılmadığı na
zarı dikkatimi çekti. Bu itibarla yapmış oldu
ğum demecin sonunda Kıbrıslıların bizim iç iş
lerine müdahalemizden şikâyetlerini mevzubah-
sederek, neden iç işlerine müdahale etmediğimizi 
ve hulkukan ne sebepten dolayı edebileceğimizi 
izah sadedinde Garanti Antlaşmasının bu işle 
alâkalı 1 nci, 2 nci 3 ncü ve 4 ncü maddelerini 
metninden kıraat ettim. Bilhassa 4 ncü madde
nin ikinci fıkrasını tekrar ederek izahta bulun
dum. Ve bunun bize ne şartlar altında. müdaha
le hakkı verdiğini ve bu şartların haddizatında 
tekevvün etmiş bulunduğunu anlattım. Bu su
retle Garanti Andlaşmasının, Avrupa Konseyi
nin resmî zabıtlarına aynen geçirilmek suretiy
le, bir nevi tescili yapılmıştır. Bendenizin konuş-
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masından sonra, bizim arkadaşlarımızdan Sayın 
Milletvekili Oğuz Oran müessir ve uzunca bir 
beyanda bulunmuştur. Sonra Sayın Senatör Er-
tuğ konuştular ve nihayet Sayın Milletvekili Ev
liya söz alarak muhtelif zaviyelerden, bendenizi 
mütaakıp meseleyi asambleye arz etmişlerdir. 

Diğer konuşmalara gelince; yâni yabancılar
dan konuşanlar Kıbrıslı Phanos, Yunanistan'
dan Monsieur Zigidis, Monsieur Savopoulos, 
Monsieur Drosaos konuştular. İsveç'ten, bizde bir 
hayli tanınan Monsieur Heoksher, İngiltere'den 
Mr. B,erkeley, Federal Almanya'dan Herr. Paul, • 
Norveç'ten Monsieur Finn Moe ye İtalya'dan arr 
kadaşım Oğuz Oran'ın yakınlarından Sgr. Luci-
fero söz alarak konuştular. 

Şimdi muhtelif meseleler hakkında daha uzun 
mâruzâtta bulunmaya imkân yok. Müzakerelerin 
neticesinde nihai olarak kabul edilen rezolüsyon 
ile bizim bidayette takdim etmiş olduğumuz re
zolüsyon arasında ne gibi farklar vardır, bunu 
heyeti celilenize arz etmek lâzımdır, kanaatinde
yim. Buna da kısaca temas edeceğim. " 

Biz takdim ettiğimiz rezolüsyon projesinde 
diyorduk ki, «Assamıble her türlü şiddete müra-
eaatı ve beynelmilel akitlerin tek taraflı ihlâli
ni takbih eder.» Bu madde bu şekilde kaleme 
alınmıştı. Kabul edilen, nihai metinde bizim mad
denin birinci kısmı aynen dercedildi. Yani, «Kon
sey her türlü şiddete müracaatı takbih eder.» 
denilmekle iktifa edildi. « ! 

ikinci kısım, biraz evvel izah ettiğim sebep
le, yani, Londra Konferansında bir beynelmilel' 
akit etrafında cereyan eden müzakereler üzerin
de peşin bir hükme varır gibi görünmemek mak-
sadiyle kabul edilmedi. Şimdi Muhterem Heye
tinizin aklına niçin ısrar etmediğimiz gibi bir 
şey gelebilir. Arkadaşlar, ısrar edildi ve lüzumu 
kadar üzerinde duruldu. Fakat istendiği gibi, 
yani yüzde yüz istenildiği gibi bir karar çıkart
mak bu gibi heyetlerde her zaman mümkün ol-; 

i muyor. 
İkinci fark şudur : Biz projemizde meseleyi 

tetkik ve tahkik etmek için Kıbrıs'a hemen bir 
heyetin gönderilmesini istemiştik. Kabul edi
len nihai kararda, «Londra müzakereleri bîr ' 
çıkmaza girdiği takdirde», kaydiyİe bir heyet 
gönderilmesine karar verildi. 

Hülâsa olarak şunu demek zannedersem 
mümkündür: Bu gibi beynelmilel toplantılarda 
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M. Meclisi B : 40 
ve müzakerelerde elde edilmesi mümkün' olan I 
neticeyi, bu şartlar altında elde edilmesi müm
kün olan neticeyi istihsal ettiğimize samimiyetle 
inanmaktayım. Yine tekrar ediyorum» bu mev
zuda ket partiye mensup bütün arkadaşlar I 
ahenkli bir iş bolümü yapmışlardır, ve bu mu- I 
vaffakiyet bu şekilde temin edilebilmiştir. 

Şimdi arkadaşlar; maruzatım burada sona I 
ermiştir. Yalnız bir noktayı bu vesile ile arz I 
etmek mecburiyetindeyim. Haber aldığıma gö
re Avrupa Konseyi tahsisatından 450 000 lira 
Bütçe Komisyonu tarafından kesilmiştir ve ora
ya giden heyetin 10 kişi olması da çok görülmüş 
ve 3 - 4 kişinin bu işi yapabileceği ve komis
yonlara iştirake mahal olmadığı beyan buyrul-
muş. 

Muhterem arkadaşlarım; Konseyde verilen 
karar gereğince Kıbrıs'a Londra Konferansı 
akamete uğradığı takdirde izam edilecek heyet, 
aynı zamanda Konseye bir rapor vermek vazi
fesiyle mükelleftir. Şimdi bu heyet Kıbrıs'a 
giderse ve döndüği'nde Kıbrıs hakkındaki dü
şüncelerini bir rapor halinde siyasi komisyona 
arz ederse ve bizim arkadaşlar da Kıbrıs mesele
sinin müzakedesinde hakikaten bulunmazlarsa 
iyi bir şey olmaz. Böyle bir ihmalin mesuliyeti
ni Millet Meclisinin yüklenmesinin doğru olma
dığı kanısını müsaadenizle arz ederim. 

İkinci bir nokta da orada bulunan delegas
yonumuzun, on üyeden mürekkep olmasına mü
teveccihtir. Biz vaktiyle bu on oyu temin ede
bilmek için çok çetin bir şekilde uğraşmak mec
buriyetinde kalmıştık, arkadaşlar. Ve bu 10 üye
nin rolü mühim meselelerde bütün sıkletiyle 
hissedilir. Biraz evvel arz etmiş olduğum gibi, 
statünün 28 nci maddesi mucibince, en aşağı 
10 azanın imzasiyle bir önerge sunmak mecburi
yeti karşısında ve yabancılardan da her zaman 
müzaharet beklenemiyeceği ihtimali karşısında 
bizim üyeleri 10 kişiden aşağı düşürmek, eli
mizdeki bu avantajı dikkatsizce terketmek ola
caktır. Bunu da arz etmiş olmak için bu vesile
den istifade ediyorum. 

Kıbrıs konusu üzerinde, Avrupa Konseyi mü
zakereleri hakkında mâruzâtım bu kadardır. 
Dokümanlar tabedildiği ve buraya geldiği za
man tetkiki mümkündür. 

Hepinize derin saygılarımı bir kere daha arz 
ederim, arkadaşlarım. (Alkışlar) I 
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BAŞKAN — Sayın Oran, bu mevzudaki ko

nuşmanız Sayın Sarper'in izahatının mütemmimi 
midir f 

OÖU2 OftAN (İstanbul) — Mütemnlımi ma
hiyetindedir. Sayasi Komisyondaki vaziyeti ta
nı amlıyacağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim; Siyasi Ko
misyondaki durumu tamamlıyacaksınız. 

OĞUZ ORAN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; Sayın Sarper'in Avrupa 
Konseyi çalışmaları haıkkında vermiş olduğu iza
hata ilâveten başka bir açıdan meseleye temas 
etmekte fayda mülâhaza etmekteyim. Sayın 
Sarper daha fazla bir diplomat olarak tanınır. 
Malûmualiniz diplomatlar her şeyi söylememekle 
mükelleftirler. Bizler de politikacıyız. Politi
kacı olduğumuza göre bâzı meseleleri Yüksek 
Heyetinize arz etmekte hususi bir fayda mülâ
haza ettiğim için söz aldım; özür dilerim. 

Değerli arkadaşlarım, Kıbrıs dâvasında 
Türk delegasyonunun yapmış okluğu teklifin 
müzakeresi son derece çetin geçmiştir. Evvel
emirde Kıbrıs'ı tomsiilen sadece bir delegasyon! gel
mişti : Kıbrıs Rulm eMfliyeftıini tomsülıen bir delc-
ıge.. Türk dkaliyeltlini telmistiılen her zıatman bulun
ması mutadolan delege maalesef gelmemiştir., 
gelememiştir veya gönderilmemiştir. Bu dele
gasyonun ortaya koymuş olduğu noktai nazar
lar üzerinde münakaşa, edemeyiz. Elbette ken
di noktai nazarını müdafaa edecektir. Ama ga
rantör devletlerden biri olan Yunannistan'ın 
iki delegasyonunun Kıbrıslı delegasyonu orta
larına almak suretiyle aynı istikamette ve ay
ını çerçeve içdrMnde, aynı mıültallâaları beyan et
meleri âdeta Türk delegasyonları ile karşı kar
şıya iki saf haline getirmiştir. Ve şunu da işa
ret etmeyi bir vicdan borcu telâkki ediyorum; 
dostumuz, müttefikimiz ve garantör devletler
den bir ki olan İngiltere delegasyonundan bir 
tanesi dahi bu saftan çıkıp açıkça fikirlerini 
.söylememiş; aksine Muhafazakâr Partiyi tem
sil en gelen Mr. Berkeley ismindclki mebus ise 
(IKraklan fazla Kral taraftarı) görünerek, aley
himizde olan bir noktai nazarı şiddetle müda-* 
fa a etmiştir. 

Aılkaıdaşlar, adtıtk dünyada bilâteal anlaş-
malar yoktur. Global bir mücadele vardır. Tür
kiye bu global mücadele içerisinde hürriyetin 
müdafaasının yapıldığı, insan haklanmam mü-
ıdafaasınıır yapıldığı bir manzume içindedir. 
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Mİbette biı manzumenin içinde bulunan devlet
lerin bizlerle birlikte* bizim savunduğumuz fi
kirlere müzahir olmasını beklemek en tabiî 
hakkımızdır. Türkiye daima ahitlerine vefa 
göstermiş, dostluklarına vefa göstermiştir ve 
bü gösterilerde bulunurken kendi dostlarının 
ve müttefiklerinin de aynı istikamette vefa 
göstermelerini beklemek en tabiî hakkıdır. Şu
nu üzüntü ile ifade edeyim; Avrupa Konseyin
de Avrupa camiasının içinde bulunan dostla
rımız ve müttefiklerimiz bizimle bu mevzuda 
muvazi bir istikamette çaba göstermemişlerdir. 
Strateji oran itibariyle, kuvvet oranı itibariyle 
aynı manzume içinde olan küçük bir devlet, 
tek taraflı olarak, devletlerarası andlaşnıaları 
ihlâl eder ve Ortaçağ anlayışiyle her türlü bar
bar hareketlerde bulunur. Ekseriyetin ekalliye
te barbar tahakkümünü her veriyle ile ortaya ge
tirir. Bu şartlar içinde biz hukuk prensiplerini 
ve hürriyet nizamını müdafaa ederiz. Bu çer
çeve içinde mükellef olan devletler bizimle bir
likte olmazlarsa, bu üzüntümüzü bu kürsüden 
ifade etmenin bir millî vazife olduğuna inanıyo
rum ve son cümle olarak şunu ifade etmek is
terim; hâdiseler Kıbrıs'ta bu şekilde devam 
ettiği takdirde, bu istikametteki gelişmeler dur
madığı takdirde Türkiye olarak, dostluklarımı
zın bir yeni revizyona tabi tutulmasında son
suz fayda olduğunu da ifade etmekten zevk 
duyarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Aynı konu üzerinde Başbakan 
Yjardımcısı ve Dışişleri Bakanı Vekili Sayın 
Kemal Satır. Buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI KEMAL SATIR (Elâzığ) — Muhte
rem arkadaşlarım, 

Avrupa Konseyinde bizi liyakatla temsil 
eden heyetimiz üyelerine ve onlar namına şim
di konuşan Sayın Sarper ve Oran arkadaşları
ma vermiş oldukları pek değerli izahattan do
layı hassaten teşekkür ederim. 

Malûmunuz olduğu üzere, bütün milletçe 
üzerine eğildiğimiz Kıbrıs dâvasının her cep
hesine Hükümetimiz gereken önem ve ilgi ile 
yönelmiş ve âzami faaliyet sarf etmekte bulun
muştur. 

Halen Londra'da eereyan eden konferans 
çalışmaları hakkında muhterem heyetiniz, si
yasi partilerin ve tabiî senatörlerin temsilci'le-
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rinden mürekkep bir heyete Dışişleri bakanlı
ğından muntazaman verilen bilgilerle tejhvir 
edilmektedir. 

(Bu bilgiler cümlesinden oiarak, şimdi muh
terem heyetinize son gelişmeler hakkında kısa
ca maruzatta, bulunmak isterini. j 

Kıbrıs'ta mevcut Anayasa ve Anlaşmalarla 
kurulmuş bulunan nizam halen işliyemıezj bir 
duruma gelmiş bulunmaktadır. Türk cemjaaiî  
nın istikbalinin yeniden ve kuvvetli bir sakil
de-teminat altına alınması, aşikâr bir surette 
kendisini göstermiştir. Biz, Hükümet olajrak, 
Londra Konferansında bu teminatın elde edil
mesi için ısrarla gayret sarfetmekteyiz. Haklı 
dâvamımm muhataplarımız tarafından ergeç 
anlaşılacağına-güvenmek istiyoruz. 

Bilindiği gibi Londra'da 13 Ocaktan 15 
Ocağa kadar üç memleketin Dışişleri Bakan
ları, aralarında ayrı ayrı görüşmelerde bulun
dular. Asıl konferans beşli olarak resmen 15 
Ocakta başladı. Bu celsede taraflar umumi 
olaralk (görüşlerini açıkladılar. Bunu mütaakıp, 
kararlaştırılan usul gereğince beşli toplantıla-
Uft ara verildi. Ayın 16 sında İngiliz'lerin Baş
kanlığında Türk ve Rum cemaatleri temsilci
leri toplandılar. 

Daha sonra ingilizler her iki cemaat tem
silcileriyle ayrı ayrı bir kaç görüşme yaptılar. 

Bilindiğine göre Türk Cemaati, haklı lola-
rak, emniyet içinde yaşamanın nasıl temin olu
nacağının tetkik edilmesinde ısrar etti. Bu; gö
rüşmelere, Türk Cemaatinin müzakereler hak
kında Kıbrıs'a bilgi götürüp kendi cemaatinin 
görüşünü öğrenmesini temirien iki üç gün fa
sıla verildi. Şimdi yeniden (görüşmeler banla
mak üzeredir. Müzakereler aynı zamanda dış
işleri Bakanları arasına da yeniden intikal: et
miştir. Görünüşe göre, Londra müzakerelerinin 
bir hal yolu gösterebiMp gösteremiyeceği yakın 
günler içinde anlaşılacaktır. Siyasi partiler, 
biraz evvel de söylediğim gibi, mahrem olarak 
müzakerelerin cereyanından haberdar edilmek
tedirler. 

ıBu arada Ada'daki soydaşlarımızın, ;son 
hâdiseler neticesinde karşılaşmış oldukları: ve 
gündelik hayatlarında kendisini gösteren güç
lüklerini, ezcümle gıda durumunu, emniyetsiz
likten doğan yer değiştirmeleri, iskân ve mali 
sıkıntılarını karşılamak üzere ilk andan itiba
ren tevessül olunan tedbirlerin idame ettirmek-
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ıteyiz. Bu işlerin yerinde, muntazam bir şekilde 
ve süratle ikmâli maksadiyle Dışişleri Bakanlı
ğı Genel Sekreter Yardımcısını ikinci defa Kıb
rıs'a gönderdik. Kızılay -Genel Sekreteri de be
raber gitti. Kızılay marifetiyle mahalline yetiş
tirilen yardım malzemesinin tevzi ve ikmâli te
kemmül ettirilmektelir. Biraz evvel de bahset
tiğim gibi, Londra konferansında, cemaatimizin 
pek meşru can ve mal .emniyetinin ve müstak
bel statüsünün en tatminkâr bir şekilde sağ
lanması istikametinde azimle giriştiğimiz-gay
retlere ısrarla devam etmekteyiz ve ısrarla de
vam edeceğiz. Teşekkür ederim efendim. (Al
kışlar) 

ŞÎNASÎ OSMA (îzmir) — Bir sual sormak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşuyorlar Sa
yın Osma... Mamafih buyurun. 

ŞİNASÎ OSMA (izmir) — Londra Konfe
ransı akamete uğrarsa ve Kıbrıs'taki ırkdaşları
mıza karşı saldırılar devam ederse Hükümetin 
tuutmu ne olacaktır?.. 

BAŞKAN — Bu bir genel görüşme mevzuu
dur, Sayın Osma. Mamafih Hükümetin bir söy-
liyeceği varsa buyursun. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI KEMAL SATIR (Devamla) — Hükü
met de Sayın Osma arkadaşımın aklından geçen 
her ihtimali derpiş ederek hazırlıklı bulunmak
ta ve Türk şerefini ve haysiyetini zedeliyecek, 
Kıbrıs'taki ırkdaşlarımızın emniyetini suiistimal 
edecek ve bertaraf edecek her türlü tedbirin ! 
karşısında, milletimize gelenek olan asil davra
nışı elbette ki, esirgemiyecektir. (Alkışlar) 

2, — Çorum Milletvekili Faruk Küreli'nin, 
siyasi partiler kanun tasarısına dair olup radyo
ya yanlış aksettirilen sözlerinin aynı kanaldan ve 
aslına uygun olarak açıklanmasını istiyen bir ko
nuşması 

BAŞKAN — Partiler kanun tasarısı müna
sebetiyle, radyoda verilen konuşmalarınızda 
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yanlışlıklar olduğu hakkında gündem dışı söz 
istiyorsunuz,'buyurun Sayın Küreli. 

FARUK KÜRELİ (Çorum) — Sayın Baş
kan, çok muhterem arkadaşlarım; 

Samanımızın çok kıymetli olduğu bugünler
de gündem dışı dördüncü konuşmayı aldığım 
için üzgünüm. Ancak, ifade etmek istediğim 
mesele bugün ele alınmadığı takdirde aktüali
tesini kaybetmiş olacağından mazur görülmemi 
istirham ederim. 

Sayın arkadaşlarım, yüksek malûmlarınız 
olduğu üzere Millet Meclisi ve Senato müzake-
ratı her gece saat 10 da T. B. M. M. saatinde 
telhisan radyodan verilmektedir. Dün konuşu
lan siyasi partiler kanunu dolayısiyle grupum 
adına burada bir konuşma yapmış idim. Zabıt
ların tetkikinden de görüleceği üzere, bu konuş
mamda siyasi partilerin gelir ve harcamalarının 
Anayasa Mahkemesi tarafından murakabesinin 
karşısında olmadığımızı, bizatihi tasvibettiğimi-
zi ifade ettiğimiz halde, her nedense radyo bize 
izafe ile, parti sözcüsüne izafe ile verdiği beya
natında, partimizin bu harcama ve gelirlerin 
murakabesinin karşısında olduğunu ifade etmiş
tir. 

Bu hüküm, hususi bir kanun olan, Siyasi 
Partiler Kanunu ile getirilmiş olan bir hüküm 
de değildir. Anayasanın 57 nci maddesinin 
üçüncü fıkrasının âmir hükmü budur. Binaen
aleyh, bir partinin Anayasa hükmü karşısında 
olması mümkün olmadığı gibi, hilafı hakikat, 
yanlış bir beyan olarak partimize izafe edilen 
bu fikir, şüphesiz ki, efkârı umumiye nezdinde 
partimizin itibarını sarsıcı ve hattâ ciddiyetin
den şüphe yaratıcı mahiyet arz etmiştir. Bu se
beple, bunun zabıtlara geçmesi ve diğer taraf
tan Hükümetten akşam aynı saatte yapılacak 
yayımda tashihi ricasiyle huzurunuza gelmiş bu
lunuyorum. 

Hürmetlerimle. 

4. _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

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

BAŞKAN — Gündeme başlıyoruz. Bir öner
ge var, Siyasi partiler kanununun devamlı olarak 

i müzakeresi hakkında. Vakıa bu kanunun Per-
': şembe günleri müzakere edileceğine dair bir an
laşmamız vardır. Bunu tadil mahiyetinde oldu-
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ğu için Başkanlık huzurunuzda bunu okutmakla 
mükellef. 

Yüksek Başkanlığa 
Siyasi partiler kanunu tasarısının bugünkü 

birleşim dâhil mütaakıp birleşimlerde - Salı gün
leri hariç - görüşülmesine devam edilmesini arz 
ve teklif"ederiz. 
C. H. P. Grupu adına Y. T. P. Grupu adına 

Grup Başkanvekili Grup Başkanvekili 
Burdur Hatay 

Fethi Çelikbaş Sekip inal 
Ankara C. K. M. P. Grupu adına 

Nihat Berkkan Grup Başkanvekili 
Sivas 

Cevad Odyakmaz 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Takrir 
aleyhinde söz istiyorum. 

ALÎ NAİLİ ERDEM (İzmir) — Aleyhinde 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Aleyhinde sadece bir kişiye söz 
verilir. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Grup adı
na* istedi, hem daha evvel istedi. 

BAŞKAN — Grup adına olmaz, olmaz efen
dim. İçtüzük, «önerge aleyhinde bir kişiye söz 
verilir» der. Her halde Tahtakılıç da önerge 
aleyhinde konuşacağına göre... Sonra da oylaya
cağım. Usul budur. 

Buyurun Sayın Tahtakılıç. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Muhte

rem milletvekili arkadaşlarım, Millet Meclisimi
zin bu devredeki gidişi gözden geçirilirse İçtü
züğü yapmamış olmamızın en büyük aksaklık 
olduğu her meselede meydana çıkıyor. Anayasa, 
«partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurudur» 
«İmliği günden beri bıı hüküm yalnız Mecliste 
işliyor. Parti grupları bir araya geliyorlar, ne 
isterlerse bir imzalı takrirle karşımıza getiri
yorlar. Gündemi takib etmek imkânını dahi mil
letvekillerine vermiyorlar. Müsaade ederseniz 
sia& sabahtan beri gayretimi söyliyeyim. 

Sabahleyin gazetelerde okudum, Ulus Gaze
tesince, Partiler Kanununun gelecek hafta Per
şembe günü müzakeresinin evvelce alınan karara 
göre yapılacağını yazıyor. Fakat artık tecrübe
lerle iyice milletvekilliği yapmanın güçlüğünü 
hepimiz anladığımız için Riyaset Divanına tele

fon ettim ve şimdi Reislik mevkiini işgal eden 
Sayın Reisvekilini buldum; dedim ki; «Evvelce 
partiler bir önerge getirdi, Millet Meclisi çalış
malarının şartlarını bozdular.» Hattâ, Coşkun: 
Kırca arkadaşımızın izah ettiği gibi, Anayasa-; 
nm muayyen zamanda çıkarılmasını emrettiği: 
kanunlar hakkında Meclis lâzımgelen gayreti: 
gösterdiği takdirde bir mazeret teşkil eder diye 
gösterdiği sebeple, zaten bu Perşembeden Per? 
şemibeye taliki evvelce anlamamıştım. Fakat, 
şimdi anlamadığımız şeyleri anlamaya bizi alış
tırmaya çalışıyorlar. Bu sefer de sabahleyin Baş
kana telefon ettim. Başkan dedi ki, «Zannetmi
yorum»... «Ama dedim hepimiz siyaseti öğren-
mişizdir, Sayın Başkanım». Başkan dikkat gös-l 
terdi, gündemi sordu kâtipten bana da telefonla 
dinlettirdi. Dedi ki; «Bugünkü gündemde parti
ler Kanunu yok», maarife ait meseleler var, ak
tarmalar var, diğer her mesele var da Partiler 
Kanunu yok.» «Başkanım», dedim, «Ciddî bir ma
zeretim var, Mecliste sözüm var, kendime göre 
söyliyeceğim fikirler var», dedim. «Zannetmiyo
rum», dedi. Ama, tabiî, «zannetmiyorum», sö
züne şunu da ilâve etti: «Bir takrir getirirlerse, 
Meclis gündeme hâkimdir. O takrire de reyler 
kullanılır, mesele halledilir.» 

BAŞKAN — Görüyor musunuz, Başkan ne 
güzel söylemiş?.. (Gülüşmeler) 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Sa
yın arkadaşlar, eğer gündem mevzuunda bu ka* 
dar oynamaya devam ödersek milletvekilleri için 
gündemi takiibetmeye, Mecliste milletvekilliği va
zifelerini yerine getirmeye imkân yoktur. Fakat 
ben, takrirle her meselenin halledildiğini yeni İç
tüzük yapmadığımız için, eslki İçtüzüğün müp
hem noktalarından istifade ile Meclis müzakere-? 
lerinin artık milletvekilleri için takibi dahi güç 
hale geldiğini bildiğim için mazeretimi bıraktım, 
buraya geldim. Fakat artık arkadaşlar normal 
rejimi bozdunuz, gündemi değiştirdiniz, parti 
grupları imza getirdi, «Perşembe, günü şu mese
le görüşülecek, Cuma günü şu mesele görüşüle
cek», dediniz, bizi talimli hale getirdiniz. Şimdi 
ayak değiştirmiyorsunuz. Bu kadarını yapmayın 
Sayın Parti Grup Başkanları. Zira bu hale ge
lirse, milletvekilliği vazifesi yapılamaz hale ge-
lir. Takdir yine sizlerindir. 

ALİ NAİLİ ERDEM (İzmir) — Usul hak
kında... 

545 



M. Meclisi B : 4 
BAŞKAN — Buyurun.. 
ALÎ NAİLÎ ERDEM (İzmir) — Muhterem 

arkadaşlar; bulunduğumuz yerden takririn aley
hinde konuşacağımızı Sayın Riyasete arz ettiği
miz halde bu takrir üzerinde münhasıran bir, ar
kadaşımızın -görüşebileceğini ifade buyurdular. 
Riyasetin bahsettiği İçtüzüğün 104 neü maddesi 
aleyhte ve üzerinde konuşma hakkından sadece 
birer kişiye söz verilmesi keyfiyeti münhasıran 
kifayeti müzakere takririne aittir. Bu ise başlı 
başına bir meseledir ve mahiyeti itibariyle kifa
yeti müzakere takriri de değildir. Bir mesele
nin halline matuf olan bir takrirdir. Binaena
leyh, bu mesele üzerinde birden ziyade arkadaş 
konuşabilir. Sayın Başkanlık Divanı usule itibar 
etmiyor. Bu itibarla Tüzüğün sarih hülkmünün 
yerine getirilmesi gerekmektedir, arz ederim. 

BAŞKAN — Usul meselesi addetip aleyhin
de, lehinde iki arkadaşa söz verelim; yahut öner
ge hakkında konuşturalım. Sayın Erdem usul 
halkkında konıuştunuz. Şimdi buyurun esas hak
kında. 

AL t NAİLİ ERDEM (Devamla) — Sayın 
Riyasete teşekkür ederim. Muhterem arkadaşla
rım, 15 Oeak Çarşamba günü Sayın Meclis Re
isinin vâki daveti üzerine 5 partinin grup baş
kanı ve başkanrvekilleri olarak toplantıda bulun
duk. Toplantıda Riyaset, ayın 13 üne kadar, 
17 birleşimin bul umduğunu; Şubatın 13 üne ka
dar 17 birleşim yapılabileceğini, Meclisin bu 
birleşimlerin içerisinde, gündemin âdeta bir ki
tap haline gelen meselelerini halletme imkânı
na saıhilbolımadığmı, bu müddet içinde, zamanı
mızı kıymetlendirmede ve mesaimizi faydalı hale 
getirmek için hangi meseleleri çıkarabileceğimizi 
de tesbit etmekliğimiz lâzımgeldiği hususunu be
yan ettiler. Ve bu husus bütün parti temsilcileri 
tarafından kabul edildi ve buna istinaden de bir 
protokol tanzim edildi. Bu protokolün gayesi 
onyedi birleşimi iyi bir hale getirmek ve çık
ması mümkün olabilecek- meseleleri müzakere 
konusu yapmak idi. Bu, bu kadar sarih iken bir 
gün evvel, dün değil evvelki gün Sayın Riyase
tin vâki daveti üzerine bu mesele Sayın Fethi 
Çelikbaş tarafından bizlere, Riyasette, arz edil
di ve meselenin ehemmiyetine müsteniden pro
tokolde bir tadilât yapılması ve Siyasi Partiler 
Kanununun da devamlı surette görüşülmesi lâ
zımgeldiği hususunu beyan buyurdular. Mese
le üzerinde Sayın Riyasette uzun boylu bir gö-
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rüşmeden sonra yapılan bir protokolün değişti
rilmesinin doğru olmıyacağı ve böylece proto
kollere itibarın kendiliğinden kaybolduğunu ve 
milletvekillerinin Parlâmentoda, Meclis müza
keresinde, hangi meselelerin müzakere konusu 
olabileceğinin kendilerinden saklandığını ve böy
lece onların haberi olmıyacak hale getirildiğini, 
buna imkân vermemek lâzımgeldiğini ve bu se
beple yapılan protokolde ısrar edilmesini biz de 
müdafaa ettik. "Fakat bu teklif yukarıda uzun 
boylu görüşüldükten sonra, diğer grup başkan-
vekili arkadaşlar «bunun, bir takrir mahiye
tinde gündeme ithalini istiyebiliriz, Heyeti Âli-
yenin gündemine alınır» cevabında bulundular, 
ayrıldılar. 

Muhterem arkadaşlarım, eğer birleşimleri 
kıymetlendirmek istiyorsak ve biz bu gündemin 
içinde sırada bulunan meseleleri bir tarafa iti
yor ve bunun içinden sadece çıkması lâzımgelen-
leri Riyasetin yanında, yapılan bir protokolle 
tanzim edebiliyorsak; hu böylece yapılan pro
tokole bütün imza sahiplerinin ve bütün grup
ların itibar etmeleri mecburiyetini, imza sahip
lerine ve onlar da gruplarını temsil ettiklerine 
göre, bu imzalar gruplarını da aynı şekilde il
zam eder. Bu, bu kadar sarih iken bunun dışın
da bir takrir ile tanzim ve imza altına alman 
protokolün değiştirilmesini katiyen tasvibetmi-
yorum. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Sayın Çelikbaş. 
FIÜTHİ ÇELİKBAŞ ('Burdur) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım, dünkü mâruzâtımız
da, Siyasi Partiler kanunu tasarısının 9 Temmuz 
1961 Anayasasının ışığı altında bu Anayasaya 
hüviyet verecek en mühim bir müessese tasar
rufu olduğunu arz etmiştim. Sayın Ali Naili 
Erdem arkadaşımızın bulunmadığı bir toplan
tıda daha vazifeye yeni başlamış olmak, bir yı
ğın işler arasında kanun tasarısını tetkik ede
memiş bulunmak hasebiyle yeni seçimlerin, Se
nato seçimlerinin, ara seçimlerinin bu kanunun 
ışığında yapılmasında dahi bir fayda mülâhaza 
ettiğimizi söyledik. «Buna lüzum yok» dedi
ler... Sonra giderek bütün kanun tasarısını şah
san baştan sonuna kadar es'babı mucibesiyle 
tetkik ettim. Ve itiraf edeyim ki, memleketin 
içinde bulunduğu şartlar bakımından, dün de 
arz ettiğim gibi, bu tasarı iki yıl içersinde çı
kardığımız kanunlara nazaran, ehemmiyet dere-
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cesi birinci mevkide olmak lâzımgelen bir tasa
rı karakterindedir. 

Şimdi protokolde tadilât yapmak lâzım gelin
ce, kanunu tetkik etmiş bir arkadaşınız sı fa tiy
le, düşündüklerimi Sayın Reisin başkanlığı al
tındaki toplantıda ela arz ettim. Yeni Türkiye 
Partisi Grupu adına gelen Başkanvekili Sayın 
Sekip inal arkadaşımız, Cumhuriyetçi Köylü 
Millet Partisi Grupu adına Sayın Celâl Tevfik 
Karasapan arkadaşımız bulun'dular. 

Bir noktayı samimiyetinize iltica ederek be
lirtmek istiyorum : 

Muhterem arkadaşlarım, 'dün müzakeresine 
başlanan bu tasarının devamına mâni olmak için 
5 arkadaşın ayağa kalkarak, «Biz bu tasarının 
kanunlaşmasında sizinle beraberiz aynı tarzda dü
şünüyoruz.» demelerine bu davranış hak kazan
dırır mı? (Soldan gürültüler, anlaşılamıyan söz
ler) Var arkadaşlar, çok istirham ediyorum, mem
leketin içinde bulunduğu şartları, yakın mazisini, 
siyasi partiler, Parlâmentomuzun çalışmasına 
karşı sağdan, soldan yönetilen tenkidlere kulağı
mızı açmamızda Millet Meclisi olarak fayda gör
düğümü belirtmek istiyorum. (Gürültüler) Eğer 
bu kabahatsa, tehditlere kulak asmayın, gelin bu
raya efendiler konuşun. *Şu sözlerimden tehdit 
mânası çıkarmak için insanın, itiraf edeyim ki, 
memleketin bir verisine işaret etmek, bir muta
ya dokunmak, ve «hakikat şudur» demek tehdit 
ise, ben arkadaşımın olayları değerlendirmekte 
biraz dar bir görüşe sahibolduğunu söylemekte 
hak kazanırım. Bu bakımdan sözlerimde zerrece 
tehdit yoktur. Ama sosyojik olaylar odur ki, po
litikacılar bu olayları değerlendirmeyi bildikleri 
ölçüde memlekete hizmet ederler... Bu bakımdan 
üç grupun başkanvekili (Soldan, gürültüler)... 
takdir edersiniz, etmezsiniz, reyler sizin, reyleri
nize müdahale eden yok. Memleketin içinde bu
lunduğu politik, ekonomik, kültürel, sosyal ve 
dış politika mülâhazalarını da hesaba katarak 
böylesine önemli bir tasarının bir an evvel konu
şulup neticeye bağlanmasında zaruret görüyo
rum. Arkadaşlar reyleriyle bu zarureti tasvibe-
dip etmediklerini beyan edecekler. Böylesine ma
sum bir teklifi, yapılmış olan bir protokolün sık 
sık değiştirilmesi milletvekillerinin çalışmasını 
cidden güçleştirir Sayın Tahtakılıç. arkadaşımızın 
noktai nazarı, veyahut bunda hususi bir maksat 
arandığını ima edecek şeklindeki Sayın Ali Naili 
Erdem arkadaşımızın görüşmesi. Bunu biz değil, 
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şu toplantılarımız dört duvar arasında kalmadı
ğına göre, sağduyu sahibi vatandaşlarımız takdir 
etmekte gecikmiyecektir. 

Arkadaşlarım, maruzatımız budur, takririn ka
bul edilmesi memleket ihtiyaçlarına cevap verme 
endişesinden doğmaktadır. Takdir Muhterem He
yetinizindir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ben 
leh ve aleyhindekileri sıra ile takibediyorum. Yok
sa önerge üzerinde söz istiyenlere söz vereceğim. 
Sayın öztürk, siz ne üzerinde konuşacaksınız? 

SEYFl ÖZTÜRK (Eskişehir) — Aleyhinde 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
SEYFl ÖZTÜRK (Eskişehir) — Çok muh

terem arkadaşlarım, bendeniz takririn aleyhinde 
konuşacağım. Anayasanın emrettiği kanunların 
çıkarılması için muayyen müddet esasen geçmiş
tir. Biz bu kanunları zamanında çıkaramadık. 
Bir başka usul bulundu ve böylece bu iş kaldı. 
Binaenaleyh, Anayasanın emrettiği kanunlar şek
linde bu kanunun mânalandırılıp ehemmiyetinin 
ortaya konmasına lüzumu yoktur. Bunu geçelim. 
Kanun bir ihtiyaca cevap verecek bunu kabul edi
yorum ama bu memlekette çok çeşitli âcil ihti
yaçlar vardır ki, hâlâ cevap beklemektedir. îcra •• 
İflâs Kanunumuz var, Türk ticari hayatına isti 
kamet verecek, millî, varlığımızı artıracak, tica
ri ahlâkı tesis edecek, hususiyle geçimle alâkalı 
olan bu kanun hâlâ Meclise gelememiştir. Bu, 
âcil zaruret değil midir? 

Dediler ki, «yarıda kaldı». Vallahi, çok şeyler 
yarıda kalıyor. İşte eğitim mensuplarına ait ka
nunun üçüncü maddesine gelindi, yarıda kaldı. 
Takrir geldi, siyasi partiler kanunu tasarısı gün
deme alındı. Millî Eğitim mensuplarına ödenek 
verilmesi mevzuu var, bu kanunun müzakeresi 
devam ederken araya bütçe girecek ve 1 "Marta 
kadar kanunlaşmadığı takdirde gelecek seneye 
kalacak. Vaziyet bu. Binaenaleyh, Meclis gün
demine hâkimdir fetvasına göre - bu memleket
te pek çok şeyler fetva ile yapılıyor. Ben bun
dan şikâyetçiyim - bu fetvaya göre Meclis günde
mine hâkimdir, Perşembe gününe kalsın denir. 
O gün de daha Meclis başlamadan Meclis günde
mine hâkimdir, Cuma gününe bırakalım denir. 
Meclis gündemine hâkimdir, sürekli görüşülsün 
şeklinde olursa müzakereler, Tahtakılıç arkadaşı
mızın söylediği gibi insicamla yürütülemez. Si
yasi Partiler Kanunu hayati ehemmiyeti haizdir. 
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Partilerin çalışıp çalışmaması, bünyemize uygun 
bir kanunun çıkmasına bağlıdır. Böyle bir ka
nun çıkmazsa memlekete iyilik getireceği yerde 
bu kanun kötülük getirebilir. Üzerinde çok ti
tizlikle durulması lâzımgelen bir kanundur. Böy
le bir kanunu, böyle sıkışık bir zamana sığdırarak 
sürekli müzakere ile bir oldu bitti şeklinde mem
lekete faydalı bir halde çıkaramayız, arkadaş
lar. 

BAŞKAN — Sayın Esengjn lehte mi, aleyhte 
mi efendim? 

KENAN ESENGlN — Lehte. 
BAŞKAN — Buyurun. 
KENAN ESENGlN (Zonguldak) — Muhte

rem arkadaşlarım, nazarı dikkati celbeden önem
li nokta şimdiye kadar gösterilmiyen, birçok hu
suslarda gösteri] miyen hassasiyet bu Partiler 
Kanunu üzerinde gösterilmektedir. Bu hassasi
yet birçok cephelerden ele alınmalıdır. Evet, ge
çen gün, Parti Grup Başkanvekillerinin başlan
gıçta verdikleri protokol, esas itibariyle, yanlış
tı. Çünkü bir tasarı Meclise gelir, bir gün görü
şülür, bir hafta sonraya atılır, tekrar bir gün 
sonra görüşülür bir hafta sonraya atılırsa höy-
le bir tasarı asgari 8 - 9 hafta sürer. Demek 
2 - 3 ayda çıkarılamıyacaktır. 

Şimdi ıbu unalhzur anlaşıldığından yeni Ibir 
takrirle ıbu tasarının sürekli (olarak (görüşülme
si istenmektedir. Bu tasarı partilere hir veç
he venmek mecburiyetindedir. •Çünkü partiler 
'hakikaten siyasi parti 'hüviyetine 'gelmek du
rumundadırlar. Siyasi partilerin, kendi iç 
Tbünyelerine bir düzen vermeleri lâzımdır. Bu 
da ancak bu tasarının çıkması ile mümkündür. 
Bu tasarı geriye bırakılamaz. ı3 ay, 4 ay, beş 
ay bekleme imkânı görülmemektedir. Binaen
aleyh buna karşı gösterilen ali erj i (bir tarafa 
(bıra'kılarak sürekli olarak ibu kanun üzerinde 
•çalışılması ve icalbeden tashihleri Meclisin yap
ması ve tasarıyı çıkarması zaruridir. 

Neden 'bu tasarıya karşı rböyle ıbir allerji 
Ibelirmektedir, (bunu 'bir türlü anlıya.mıyorıım. 
Ne dışarıdaki vatandaş anlıyalbiliyor, ne de bu
radaki milletvekili anlıyabiliyor. Neden 'baş
ka kanunlara karşı bu şekilde bir hassasiyet 
•gösterilmiyor da bu Partiler 'Kanununa karşı 
gösteriliyor? Yani 'bir.düzene »girmek, ,bir hu
kukîye t e bir a'hlâkiye'te girmek istemiyor mu
yuz? Yani daima partilerin bu şekilde kendi 
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hallerine haşılhoiş ıbir durumda çalışmasını ve 
Ibu durumda kalmasını mı istiyorlar? Binaen-
aleyttı, eğer 'bir siyasi parti hüviyetini almak 
istiyorsak, eğer ciddi bir siyasi parti gibi ça
lışmak işitiyorsak Ibu kanun 'bir an evvel çıksın 
ve partiler kendilerine bir çeki düzen versin
ler, kendilerine siyasi parti ıhüviyeti versinler. 
Ye tasarıyı tatbikte sevindirici işler yapsınlar. 
Bu sebepten ötürü tekrar rica adıyorum, gerek 
vatandaşın kafasında istifhamlar bırakmamak, 
gerek milletvekillerinin kafasında .istifhamlar 
bırakmamak için tasarıyı ele alalım ve devamlı 
olarak ıgörüşelim ve ıbu tasarıyı ibir an evvel 
çıkaralım: Fayda buradadır, yloıksa buna karşı 
gösterilen 'birtakım tepkiler, allerjiler iyi (bir 
niyetin eseri olmamaktadır, 'hürmetlerimle. 
(Ortadan, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Gürer. 
MUSLİIirTTİN GÜRER (Sakarya) — 

Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım, 
(bendeniz mevcut 'önergenin üzerinde konuşmak 
istiyorum. Mulhterem arkadaşlarım, İçtüzüğün 
nJhkânıına göre Yüksek Meclis gündemine hâ
kim. Ibulunmakta ve dolayisiyle (bu mevzuda 
Yüksek Meclisin işari oylariyle 'halledilecek
tir. Bu, göründüğü kadar 'basit ;bir mevzu de
ğildir. Şunu peşinen kaibul etmek icaibeder ki, 
madem ki çiok partili bir devrede yaşıyoruz, 
bu çok partili devrede artuk Yüksek Meclisini
zin bir kısum meseleler llıakkmda "tam bir itti
fakla 'hareket etmesi lâzımgelen hususlar .mev
cuttur ve olacaktır. Binaenaleyih, Başkanlık 
Divanında bütün partilerin iştirakiyle, Başkan 
ve ıbaişkanyekillerinin iştirakiyle yapılan ibir 
pnobokolü de âdeta bir centilmenlik anlaşması 
şeklinde o ıgün kaibul eden partiler aeaiba yeni 
bir önergeyi Başkanlık Divanına takdim eder
lerken niçin io günkü protokolü 'hatırlayıp, ıo 
günkü protokolde imzası Ibulunan arkadaşlara 
böyle bir teklifi getirdikleri vakit mürateaat 
etmek lüzumunu hissetmezler. Bendeniz şah
san bunun 'mânasını anlıyamadım. 

Sayın C. H. P. IBaşkanvekili arkadaşımız 
ıburada dediler ki, «Meclis gündemine Ihâkim-
dir. o parti grup başkanvekilleri ;bir takrirle 
en mü/him kanunların başında bulunan Siyasi 
Partiler Kanununun Yüksek Huzurunuzda tek-
r a r d an ıgö r'üşülm esin i acil en istemek tedi rlo r.» 
Ama yine arkasından 'hemen ilâve ettiler. «Me
selâ dediler, dün tam 'bu kanun görüşülürken 
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beş 'kişi ayağa kalkmak suretiyle Meclisin ıbu j 
şekilde ceryean eden müzakeresini adeta sabo
te eder vaziyete düşürmelerini şahsan doğru 
karşılar 'mısınız!» buyurdular. Madem ki bir 
önergenin TJaşkanlığa 'verilmesini mormal kabul 
ediyorlar ve Yüksele Mecliste Önerge oylandığı 
takdirde görüşülmesini nkmııal kabul ettiğiniz 
'halde, İçtüzükte ibeş İtişinin ayağa kalkmak su- I 
re tiyle (ekseriyet yoktur) âmir hükmü karşı- I 
smda niçin 'böyle bir nizama kapılıyorsunuz? 
O zaman ibra de size şlı kürsüden aynen şunu I 
soyİeMek isteriz ki, acaba siz de dertıal Par
tiler" Kahtıniıüuit görüşülmesini istemenizin I 
tahtlnda yeni emelleriniz mi vardır? Muhte I 
reiri arkadaişlarım, Anayasanın '57 nci madde I 
si esasen partileri ı iç işlerinin demokratik I 
esaslara göre yeni baştan" tanzimini âmirdir. 
Binaenaleyh tekrar İninim «Anayasada yeri I 
vardır»' demek .suretiyle peşinen çıkarılması ve I 
acele bir duruma sokulması sebebiyle -mrJhte-
rem Halk Partisi Başkaruvekilinin diülşündüğ'ü I 
aynı hususları ben de düşünmekle kendimi hah I 
tiyar'hissedeceğim. 

Aziz arkadaşlar, şunu peşinen kaibui etmek 
ieabeder ki, bu Mecliste 'bir örnek vermektesi- I 
niz. Bu şekilde yapılmış 'müşterek .centilmen
lik anlaşmalarına itibar etmediğiniz gün, gele
cekte nasıl şekil alacağı bilinmiyen /bu Meclis 
topluluklarına iyi örnekleri nasıl verebilirsi
niz 1, Ve bugün kuvvetin şu tarafta veyahu.il:' 
da Ibu tarafta, Ibulgün parmağın şu veya bu 
tarafta fazla olması neticesinde bu Mecliste 
hüsnüniyetle hareket etmemiz ieabeden İlmiler
de ve benden evvel konuşan arkadaşlarımızın I 
söylediği gilbi Kira Kanunu, İcra İflâs Kanunu 
ve işte burada bekliyen 'Millî Eğitim .mensup
larına ek ödeneği hakkındaki Kanunu bir ta
rafa itilmek suretiyle, hayır illâ 'bizim dediği
miz »olacak kanaatine saplanmanız, mevcut 
protokolleri, movcut centilmenlik anlaşmala
rını çiğnemeniz bizden Sonra geleceklere çok 
kötü İbir misal -teşkil edecektir. İstirham edi
yorum, bunu daha geniş mânasiyle düşünelim. 
Gündemimize hâkimiz ama g'ündenıimizi artık 
böyle ı'herigünkü Ihaıvalara !göre değil, 'bildiğimiz 
çalışma düzenine göre tatbik yoluna gitmemi
zi istirham eder (hepinizi Mrmetle selâmlarım. 

MAŞKAN — Altı arkadaşımız konuşmuştur 
ve daha 25 arkadaşımız söz almış durumdadır. 
Yeterlik önergesi de vardır. Okutuyorum. | 
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Sayın Başkanlığa 

Lehte alehyte G kişi konuşmuştur. Yeterlik 
teklif ediyorum. Oya konulmasını arz ederini. 

Trabzon 
Ahmet Şener 

!BAŞKAN — önergenin aleyhinde buyurun 
Sayın Ataöv. Kifayet takririnin aleyhinde ko
nulmak istiyorsunuz değil mi? 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Peşin ikazı- • 
niza teşekkür ederim. Alıştım zaten sizin ikaz
larınıza.., 

BAŞKAM —- Daima iyi niyetlerle yaparız. 
iiLSAN ATAÖV (Antalya) — Çok muhte

rem arkadaşlarım, ben bu konuda kifayetin 
aleyhindeyim. Çünkü, Büyük Meclis Sayın Baş
kanının riyaseti altında parti grupları idare
cilerini toplamak suretiyim Meclisin çalışmala
rına yön vermektedir. Fakat İter seferinde bu 
çalışmalar üç gün devam edip yelli takrirlerle 
başka istikâmeti e re çevrilmektedir, bl! ikonuda 
söyliyceek şeylerimiz var. 

Kifayet aleyhindeyiz, çünkü Seyın Fethi 
Çelikbaş Meclisin itibarını zedelememek ve ze
delenmiş düşüncesine sahi'bolanlara fırsat ver
memek için çoğunluğumuz yoktur, ayağa kalk-
mıyalım dediler, biz de aynı şeyleri söylüyoruz. 
Meclisin çalışmalarına devamlı istikamet de
ğiştirtmek suretiyle bu Meclisin itibarını ze
delememek gerektiğini anlatmak lâzım, konuş
mak lâzım. Kifayetin aleyhindeyiz, çünkü muh
terem arkadaşlarım, konuşulacak mevzularrmız 
vardır. Gündemin birinci maddesi Türkiye'de 
öğretmenlerin ders ücretleri hakkındadır. Öte
den iberi öğretmenlerin hamisi olan partinin 
bir Marttan itibaren bu ders ücretlerini vere
ceğiz diye öğretmenlerine karşı taahhüde gir
miş olan partinin, öğretmenlerin ders ücretleri ' 
hakkındaki kanun görüşülerek Ibu kanunun 3 ncü 
maddesine gelinince Marttan sonraya bırakıl
masını istemesinde bir maksat vardır. Onu 
ifşa etmek ve sebebinin açıklatılması, açık
lanması lâzımgeldiği için kifayetin aleyhinde
yiz. Çünkü muhterem arkadaşlarım; burada 
Melımet Baydur hâdisesi görüşülürken beş kişi 
çoğunluk yoktur diye ayağa kalkmıştı. Ayağa 
kalkan arkadaşlar bugün samimiyetten bahse-, 
den grupun mensupları idi. Biz o zaman ken
dilerine karşı böyle konuşmamıştık, Bunları 
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ifade etmemiz lâzımdır. Bu bakımdan da kifa
yetin alaylıindeyiz. 

Aziz arkadaşlarım, Siyasi Partiler Kanu
nunun memleketin iktisadi, içtimai, kültürel, 
sosyal ve dış politikasını ilgilendirmediğini, on
ları ilgilendirecek esas nafaka bekliyen öğret
men kanunu dururken, 'bütün vatandaşlar pro
testo edilmiş, Kira Kanunu bu sütunda durur
ken Siyasi Parti Kanununu gölgo yapmak su
retiyle, Siyasi Partiler Kanunundan medet um
mak suretiyle bu ıstırapları, onun üzerine bina 
etmeye •müsaade ... etmiyeceğiz. Bunun aydınla
tılması için kiL'ayetin aleyhinde bulunuyoruz. 
Bu kifayetin »aleyhinde konuşmayı da üstadları-
iniz, (Jtedl'iı Iberi her şeyimizi örnek aldığımız 
sayın parti mensuplarınızdan öğrendik. Kifaye
tin al ey hindeyiz. (Jürikü bu memltekette artık lâf 
edebiyatı ile bu kürsüye çıkıp memleketin ıs
tıraplarımı (Gülüşmeler, gürültüler ve orta 
sıralardan bravo sesleri.) dindirecek... 

BAŞKAN —• Sayın Ataöv, kifayetin aleyhin
de lütfen... 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Kifayetin 
al ey hindeyim, (jün'kü Meclisler artık lâfla işgal 
edilip Meclislerin normal çalışmaları bırakıla
rak vatandaşı ilgilendiren kanunları bırakmak 
suretiyle yarın daha iyi çıkması icabeden ka
nunlar] hemen bu arada dolma tüfek misali 
çıkartıp onun içerisindeki bâzı tahakkuk ettir
mek istedikleri •gayeleri gerçekleştirmek istiyen-
lere karşı hazırlıklı ve mücadelesi buluınmak 
icabettiği için kifayetin aleyhindeyiz. Bu (ba
lcımdan arkadaşlariüiun da bu kifayetin aley
hinde olmaları ve bu konu olmaları ve bu 
hinde olmaları ve bu konu halledilerek artık 
Kiyaset divanları nca Meclislerin çalışmaları 
yönünden bir istikâmet verilmesini, parti grup
larının başkanlarının işareti ile mecliste onla
rın parmaklariyle hareket edilemiyeceğini gös
termek suretiyle milletin ıstıraplarının öne alın
masının lâzmıgcldiği kanaatinde olduğum için 
kifayetin aleyhindeyim, ve bu yolda oy kullan
manızı istirham ederim sayın arkadaşlar. (Sol
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik aleyhinde bir arkada
şımız konuştu. Yeterlik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
108 oya karşı 150 oyla yeterlik önergesi kabul 
edilmiştir. 
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Takriri bir daha okutuyorum. 
(Fethi Oelikbaş, Sekip İnal, Cevad üdyak-

maz, Nihat Berkkan'ın takrirleri bir daha okun
du.) 

önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... 129 oya karşı 140 oyla 
önerge kabul edilmiştir. (Adalet Partisi sırala
rında gürültüler ve ayağa kalkarak «tekrar oy
lansın» sesleri) 

önerge kabul edilmiştir efendim, Kâtipler 
ve Kanunlar Müdürü saydılar efendim. İhtilâf 
olduğu veya, rakamlar birbirine eşit olduğu za
man ayağa kalkılır. Partiler kanununun görü
şülmesine devam ediyoruz. 

BAŞKAN — Grup adına konuşeak arkadaş
lardan şahısları adına söz alacak arkadaşlara 
sıra gelmiştir. (A. P. sıralarından «Bir takrir 
daha var» sesleri) Geçtik efendim. Millet Par
tisi Grupu adına Sayın İsmail Hakkı Akdoğan, 
konuşacak mısınız efendim? 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan 
bir takririni var. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde görüşmeler bit
tikten sonra ona geçeceğiz. Daha bunun gibi 
üç tane var. (A. P. sıralarından şiddetli gürül
tüler «öyle şey olur mu?» sesleri) Malâmııâli-
niz, arkadaşlar, bir kanun teklif ve tasarısının 
başka bir komisyona veya geldiği yere, Hükü
mete iadesi teklifi, tümü üzerindeki görüşmeler 
bittikten sonra maddelere geçilmezden evvel 
olur. Şimdi tümü üzerindeki konuşmalardayız. 
Tümü üzerindeki konuşmalar bittikten sonra 
onları okutup oylıyacağız. Bu hususta birçok 
önerge var. Anayasa Komisyonuna verilmesini 
istiyeni var, komisyona iadesini istiyeni var. 
(Soldan şiddetli gürültüler) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, 
öğretmenlerin ders ücretleri hakkındaki kanun
dan sonra görüşülmesi için bir önergemiz var. 
Bu kanun kısa. 5 dakikada biter, lütfen öner
gemizi okutup oylayın. 

BAŞKAN — Siyasi Partiler kanun tasarısı
nın görüşülmesi kabul edildi. 

Sayın Ekrem Paksoy şahsın adına söz isti
yor. Siz Grup adına mı İsmail Hakkı Bey? Bu
yu mil. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Çok muhterem arkadaşlar* Siyasi Partiler kanun 
tasamı hakkındaki görüşümüzü evvelce Yük-
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sek Heyetinize arz etmiştik. Bu görüşümüz üze
rine söz almış bulunan Cumhuriyet Halk Par
tisi sözcüsü arkadaşımızın, görüşlerimiz hakkın
daki bize vâki tarizlerine çok kısa olarak ce
vap vermek zaruretini hissetmiş bulunuyoruz. 

Sözcü arkadaşımız, bu kanunun normal ko
misyonlardan geçmesi yolundaki teklifimizi ga
rip bulduğunu ve esasen partilerin grup başkan-
vekillerinin bu kanunun gündeme alınması için 
imza koymuş bulunduklarını belirterek bugün
kü teklifimizin evvelce gündeme alınması yolun
da takrire imza koymamızla taban tabana zıt 
olduğunu belirtmiş bulunuyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun Geçici 
Komisyona gönderildiğine ve Geçici Komisyon 
da bir karara bağladığına göre gündeme alın
madan ikinci bir muamele yapmak mümkün de
ğildir. Yani bir defa gündeme alınacak ondan 
sonra burada bu kanun görüşülecek veya muay
yen bir komisyona havalesi mümkün olacaktır. 
Gündeme alınmadan, Geçici Komisyonda kara
ra bağlandıktan sonra her hangi bir komisyona ; 
gönderilmesi, Meclise gelmeden evvel mümkün 
değildir. Bu bakımdan grupııın adına bir an j 
evvel gündeme alınması istenilmiş ve gündeme j 
alındıktan sonra da bunun artık zaruretler kalk- \ 
tığına göre, normal komisyondan geçmesi, esaslı • 
bir revizyona tabi tutulması istenmiştir. Bunun- i 
la bunun arasında hiçbir aykırılık ve ziddiyet 
mevcut değildir. 

Yine ikinci husus olarak, bu kanunun Ana
yasanın emretmiş bulunduğu kanunlardan oldu
ğu için derhal görüşülmesinde zaruret olduğu 
iddia edildi. Biz dün yaptığımız konuşmada, 
esasen Anayasanın tâyin etmiş olduğu müddetin 
geçmiş olmasına rağmen bu kanunun bir an ev
vel çıkmasının lâzımgeldiğini belirtmiştik. An
cak daha evvel müddetle mukayyedolduğumuz 
için şu veya bu şekilde acele etmek mevkiinde 
idik. Fakat bugün müddetle mukayyedolmadı-
ğımıza göre elimizden gelen her türlü imkânı 
kullanmak suretiyle normal komisyonlardan 
geçirmek ve Yüksek Heyetinize getirmek müm
kündür ve bu sayede de daha güzel ve daha de
mokratik bir kanun tasarısı kanunlaşmış ola
caktır. Teklifimiz bundan ibarettir. 

Yine sayın sözcü arkadaşımız konuşmaların
da artık hiçbir kanunun Anayasaya aykırılığının 
konuşulaınıyacağmı, .zira bugün Anayasa Malı-
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kemesinin mevcudolduğunu, her hangi bir grup 
veya şahısların bir kanunun Anayasaya aykırı -
lığını iddia etmesi için artık Bir sebebolmadı-
ğını, gidip mahkemede dâva açmalarının müm
kün olduğunu söylediler. 

Muhterem arkadaşlar, bu, çıkarılmış, ka
nunlaşmış bir kanun için varittir, doğrudur. 
Ama bizim buradaki görüşlerimiz, henüz kanun* 
laşmıyan bir tasarı hakkındaki görüşlerimizdir, 
Yani biz burada - Anayasaya aykırı da olsa -
bu kanunu yapacağız. Bundan sonra git mahke
mede dâva ikame et, diyeceğiz. Böyle bir man
tık olamaz, arkadaşlar. Burada biz çıkardığımız 
kanunun Anayasaya en ufak bir şekilde aykırı 
olmaması veya buna müdahale etmemesi için 
elimizden gelen bütün titizliği göstermek mec
buriyetindeyiz. Burada çıkıp böyle konuşamazt 
siniz. «Gider mahkemeye müracaat edersiniz» 
şeklindeki konuşmaları hoş karşılamış değiliz. 

Muhterem arkadaşlarım, dün'"*de tafsilâtiyle 
arz ettiğim üzere bu kanun, bünyesinde siyasi 
partilerin iç faaliyetlerine, siyasi partilerin ku
ruluşlarına, milletvekili seçimlerinde siyasi par
tilerin rollerine en geniş mânada müdahale et
mektedir. Bu kanun bu haliyle çıktığı takdirde, 
mevcut siyasi partilerin hiçbir şekilde, hiçbir 
surette faaliyetlerini normal olarak yapmaları, 
ayakta kalmaları mümkün olmıyaeaktır. Birkaç 
siyasi partiden gayrı, hattâ birkaç siyasi parti 
değil, bir siyasi partiden gayrı... («Hangisi?» 
sesleri) Arz edeceğim, efendim. Şimdi arz ede
ceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun çok önem
li bir kanundur. Hattâ bir yönden Anayasa Ka
nunu kadar önemli bir kanundur. Bu kanun,! 
siyasi partileri çalışamaz hale getirecek bu si
yasi partiler kanun tasarısı, bu şekli ile demok
ratik rejimi temelinden yıkar. Adını bırakır, 
ruhunu öldürür. Bu kadar önemli olan ve bün
yesinde hiçbir yerde görülmiyen, ön seçim ve 
benzeri gibi müesseseleri bulunduran kanun ta
sarısını, yangından mal kaçırır gibi,, alelacele 
çıkarmaya teşebbüs etmek demokratik rejime: 
hizmet etmez. 

Muhterem arkadaşlarım, «hangisi?» diye bir 
arkadaşımız sordu. Cevap vereyim. 

Dün konuşmalarımızda bunu teferruattan! 
saymıştık; maddeler geldiği zaman konuşuruz: 
demiştik. Bugün bunu arz ediyorum. Yeni ka-
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nunda iki husus var. Bunlardan birisi, bir par
tiye girip çıkmak serbesttir, diye bir hüküm 
koyduktan sonra, partilerden ayrılmak için is
tifa mecburiyetini koyuyor. Evvelce şöyle idi 
bizim tatbikatımızda : 

Bir kimse bir siyasi partide çalışırken bir 
başka siyasi partiye kaydolursa evvelki kaydı 
muteber değildir, yeni siyasi partide kayıtlı . 
sayılır. Şimdi, yeni kanunda istifa mecburiyeti 
koyuluyor. Şayet istifa etmezse kayıtlı olduğu 
partilerin hiçbirisindeki kaydının muteberi ol
madığı hükme bağlanıyor. Bunun altındaki sebep 
şudur arkadaşlar : Köylerde şu veya bu şekilde 
seçmen vatandaşlara, partili vatandaşlara taz
yik etmek imkânına sahibolan kimseler, onları 
bir defa ellerinden gelen tazyikle partiye kay
dedecekler, ikinci defa kendilerinde istifa di
lekçesi vermek cesaretini bulamıyan o vatandaş, 
ömrünün sonuna kadar o partide kayıtlı kala
caktır. Biz bunu çok gördük arkadaşlar. Ben
deniz 12 sene bu siyasi hayatın en ufak kade
mesinde vazife gördüm. Bir köye gidildiği za
man köydeki vatandaş şu veya.bu Şekildeki ha
reketinde hiçbir zaman mânevi baskının tesiri 
altından kurtulamamıştır. Sonra bir de, parti 
aidatı meselesi mecburi kılınmıştır. Parti aidatı 
verilmesi lâzımdır. Ama bâzı kanuni kayıtlar 
altına alınmasının bir başka sebebi de vardır. 
Aidat vermiyen vatandaşlar, bu partiye kayıtlı 
olamayacağına göre daha giriş beyannamesinde 
aidat ödemek mecburiyetiyle karşıkarşıya kala
cağı vatandaşa söylendiğine göre bugün bir si
yasi parti hariç onun dışında bulunan diğer si
yasi partilere rey veren vatandaşlar değil aidatı 
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vermek, hattâ mevcut geçimlerini tedarik etmek 
imkânına bile sahip değillerdir. («Allah Allah» 
sesleri) Şu veya bu partinin, şu veya bu züm
resinin her türlü imkânları varken öbür parti
nin böyle imkânlara sahibolmadığmı nazarı 
itibara alarak şu veya bu yola tevessül etmek 
o siyasi partileri maddi ve mânevi baskı altına 
almak demektir. Bu bakımdan tekrar tekrar is
tirham ediyoruz : Şu, üzerinde görüşmekte ol
duğumuz partiler kanunu tasarısı normal ko
misyonlara havale ediîsin, orada her siyasi par
tinin mümessilleri ve milletvekilleri görüşlerini 
teker teker açıklasınlar ve hepimizce kabul edi
len Anayasanın ruhuna, esasına uygun bir ta
sarı haline gelsin ve bunu da kabul edelim, 
memleketimize huzur gelsin. 

Hürmetlerimle. 

TURGUT NÎZAMOĞLU (Yozgat) — Sayın 
Başkan, Amasya Milletvekili îsmail Sarıgöz ve 
Nevzat Şener, Tokat Milletvekili Mehmet Kaz-
ova, Adana Milletvekili Hasan Aksay olmak 
üzere beş kişi ayağa kalkarak ekseriyetin olma
dığını beyan edip, yoklama yapılmasını istiyo
ruz. 

FETHÎ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Efendim, 
ismen yoklama yapılmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, zaten yoklama 
ismen yapılır, elbette ismen yapacağız. 

Ekseriyet olmadığı iddiasiyle beş arkadaşı
mızın ayağa kalkması dolayısiyle yoklama yap
tırıyorum. Yalnız bu beş arkadaşımız buradan 
ayrılmasınlar. Meclisten ayrılırlarsa iddialarını 
hükümsüz sayacağım. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklamaya başlıyoruz. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Beş arkadaşımızın ayağa kal

kıp yoklama yapılmasını istemesi üzerine yapı

lan yoklamada ekseriyet bulunmadığı için otu
rumu bir saat sonraya, yani 17,05 e talik edi
yoruz. 

Kapanma saati : 16,05 
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tKÎNOÎ OTURUM 
Açılma saati : 17,11 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 
KÂTİPLER : Süreyya öner (Siirt), Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 
TURHAN BÎLGÎN (Erzurum) — Altı da

kika geç oldu. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yapılan yoklamada ekseriyet 

olmadığı anlaşıldığından, 27 Ocak 1964 Pazar
tesi günü saat 14 te toplanılmak üzere Birleşi
mi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,25 
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