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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 

Burdur Milletvekili Fethi Çeiikbaş, Akdeniz 
kıyılarına petrol akıtacak pipe - line yeraltı bo
rularının önceki Hükümet zamanında Fethi Çe
iikbaş ve Petrol Dairesi tarafından iyi karşılan
madığına dair Türk Petroll'eri Anonim Ortak
lığı Genel Müdürünün basma intikal eden be
yanlarının doğru olmadığı vo ithal ham petrol 
fiyatlarının yüksek bulunduğu hakkındaki id
dialar karşısında bu hususu ilk defa kendisinin 
tetkik ettirmiş olduğu konularında gündem dışı 
demeota bulundu. 

Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve gö-
revl'eri hakkındaki kanun tasarısının tümünün 
görüşülmesine dair verilen önergenin kabulün
den sonra adı geçen tasarının tümü üzerinde 
'bir süro görüşüldü. 

Saat 15,00 te toplanılmak üzere birleşime ara 
verildi. 

İkinci Oturum 
Mardin Milletvekili Mehmet Ali Ankan, Su

riye Hükümetinin Türkiye aleyhindeki tutumu 

Rapor 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cum

hurbaşkanlığı ve Sayıştay Başkanlığı 1963 yılı 
Kesinhesabı hakkında Meclis Hesapları tnceleme 
Komisyonu raporu. (5/1Ö8) ('Gündeme) (S. 
Sayısı : 497) 

C. Senatosundan gelen işler 
2. — 1965 yılı bütçeleri kanuıilaşmcaya ka

va Suriye'deki Türk topraklarının durumu hak
kında Dışişleri Bakanlığının tedbir alması ge
rektiği, 

Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan, Di 
yarbakır ilinde görülen işsizlik sebebiyle iş saha
larının artırılması, yurt dışına çıkmak istiyen 
işçilere öncelik tanınması ve maddi yardım ya
pılması konularında gündem dışı demeçte bu
lundular. 

Siyasi partiler kanunu tasarısı üzerindeki 
görüşmelere bir süre devam olundu. 

13 . 5 . 1965 Perşembe günü saat 10,00 da 
'toplanılmak üzere (saat 18,45 te) birleşime son 
verildi. 

Başkan ' Kâtip 
Başkanvekil'i Amasya 
Nurettin Ok Nevzat Şener 

Kâtîp 
Malatya 

Nurettin Akyurt 

dar Devlet harcamalarına yetki veren 19 . 2 .1965 
tarihli ve 544 sayılı Kanuna bâzı maddeler ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezke
releri. (Millet Meclisi 1/858, C. Senatosu 1/544) 
(S. Sayısı : 955) (Gündeme) 

2. — GELEN KAĞITLAR 
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B Î R t N C Î OTURUM 
Açılma saati : 10.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KATİPLER : Nurettin Akyurt (Malatya), Nevzat Şener (Amasya) 

BAŞKAN — 103 ncü Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(isimler okunmak suretiyle yoklama yapıl

dı.) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, gerekli 

çoğunluk maalesef sağlanamamıştır. Bu sebep
le Oturumu saat 11 e bırakıyorum. 

Kapanma saati ; 10,25 

Î K I N O I OTURUM 
Açılma saati : 11.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KATİPLER : Nevzat Şener (Amasya), Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN — Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(İsimler okunmak suretiyle yoklama yapıl

dı.) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ikinci 

defa yapılan yoklamada yine gerekli çoğunluk 
sağlanamamıştır. Maalesef bu sebeple Oturumu 
saat 15.00 te toplanılmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 11.20 

•>•«« 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 15.00 

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

BAŞKAN — Millet Meclisinin 103 ncü Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 
3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(İsimler okunmak suretiyle yoklama yapıl

dı.) 

BAŞKAN — Müzakere için gerekli çoğunlu
ğumuz mevcuttur; müzakerelere başlıyoruz. 

— 131 
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4. — BAŞKANLIK DİVANININ ( 

1. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un; Gü
ney - Doğu bölgesinde kaçakçılığın önlenmesi 
için alınan tedbirlerin vatandaşları ve yolcuları 
çok güç durumlara düşürdüğü konusunda gün
dem dışı demeci. 

Sayın Talât Oğuz, Güney - Doğu - Anadolu 
Bölgesinde cereyan eden hâdiseler hakkında 
gündem dışı, söz istemiştir. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Zaptı sabık hakkında ve gündemin tarzı tan
zimi hususunda söz istiyorum. 

BAŞKAN — Zaptı sabık hakkında sözü, za
bıtta bir konuşması mevcudolan arkadaşımıza 
veriyoruz. Zatiâlinizin dünkü birleşimde bura
da vukubulmuş bir sözü yok. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Karşılıklı konuşmamız vardır ve zapta geç
miştir. Bu konuda ve gündemin tarzı tanzimi 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Biraz sonra, efendim. Oturu
nuz lütfen. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Çok kıymetli 
Başkan, kıymetli arkadaşlarım; 

Teşriî devrenin sona ermekte ' bulunduğu şu 
sıralarda milletvekilliği vazifesinin mesuliyeti 
ve gururu içersinde Güney - Doğu - Anadolu'nun 
birkaç meselesine değinmek üzere huzurunu iş
gal etmiş bulunuyorum. 

Aziz arkadaşlarım, Devlet Güney - Doğu -
Anadolu bölgelerinde kaçakçılığın önlenmesi ba
bında birçok tedbirler düşünmüş ve bu cümle
den olarak Güney - Doğu - Anadolu Bölgesinde 
tatbik etmek üzere birçok arazilerin istimlâki 
cihetine gitmiş, 850 kilometrelik sahayı mayın
lamış ve bu arada bunu takviye babında da Gü
ney - Doğu bölgelerine şâmil olmak üzere, hudut 
mmtakalarmda tatbik edilmek ü-ere 4/8335 sa
yılı Kararnamenin tatbikiyle ilgili 9 sayılı sir
küler neşretmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; dünyanın hiçbir ye
rinde yoktur ki kaçakçılık zecri tedbirlerle 
önlensin, zabıta tedbirleriyle önlensin. Kaçak
çılık bir memleketin içtimai ve iktisadi bünyesi
ne taallûk eden bir mesele olduğu için, bütün 
medeni memleketler tedbiri içtimai ve iktisadi i 
yönden mütalâa etmek suretiyle tedbirler almış- I 

IENEL KURULA SUNUŞLARI 

lardır. Güney - Doğu bölgesinde tatbik edilen 
ve hudut mıntıkalarında oturan vatandaşların 
vermekle mükellef oldukları beyannameler, hu
kuk prensiplerine aykırıdır, hukuk Devleti il
keleriyle bağdaşmamaktadır. Onun için Dev
let, süratle bu bölgede oturan vatandaşları iz'aç 
etmemek su^eti.yk. vatanda'-,lan. ıstıraba boğ
mamak suretiyle, vatandaşlara külfet yüldeme-
mek suretiyle, iktisadi ve ticari tedbirleri biran 
evve alsın ve bu bölgelerde tatbik mevkiine 
koysun ki bu bölgenin vatandaşları huzur için
de yaşasınlar. 

Muhterem arkadaşlarım; açlık ve sefaletin, 
işsizliğin mevcudolduğu bölgelerde hırsızlık da 
olur, kaçakçılık -da olur. Bunu zecri tedbir
lerle, kanun müeyyideleriyle, zabıta tedbirleriy
le, polis tedbirleriyle önlemeye imkân ve ihti
mal yoktur. Yine 4 ncü Koalisyon Hükümetin
den istirhamım, biran evvel Dahiliye Vekâle
tinde hazırlanmakta bulunan müşterek pazar
ların kurulması cihetine gitmeli ve biran evvel 
bu mıntakanın ahalisini huzura kavuşturmalı
dır. 

Yine Güney - Doğu Anadolu'ya taallûk eden 
bir mesele üzerinde tevakkuf etmek isterim. 

Aziz arkadaşlarım, hepinizin bildiği gibi, 
bugün Iraklıların, Suriyelilerin ve Lübnanlıla
rın Güney - Doğu Anadolu bölgesinde yegâne 
seycTıat vasıtaları Toros Ekspresidir Toros 
Ekspresinin İslâhiye'de gümrük memurları ta
rafından dokuz saatlik gibi bir müddetle dur
durulmak suretiyle gümrük muayenesine tabi 
tutulması dünyanın hiçbir medeni memleketin
de görülmemiştir. Iraklılar, Suriyeliler ve Lüb
nanlılar gümrük muayenelerini trenlerde yap
mak mecburiyetinde oldukları ve yaptırmakta 

. oldukları halde, Ulaştırma Bakanlığıyla, Güm
rük ve Tekel Bakanlığının ihmali yüzünden, 
çalışmamaları yüzünden turistler Türkiye'ye 
gelememenin ıstırabı içindedirler. 

Onun için ciddî olarak ileri sürmüş olduğum 
bu iki mevzu üzerinde Ulaştırma Bakanının, 
Gümrük ve Tekel Bakanının ve Dahiliye Veki
linin nazarı dikkatini celbeder, saygılarımı su
narım. (Alkışlar) 
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2. — Aydın Milletvekili Reşat özdrda'nın, 

Söke'de vukubulan sel felâketi dplayısiyle çiftçi
lere yardım yapılması ve bu gibi felâketleri ön-
liyecek tedbirlerin alınması gerektiği konuların
daki demirine Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nı Mehmet Turgut'un cevabı 

BAŞKAN — Sayın özarda Söke'de vufkubu-
lan sön seylâp dolayısiyle çok kısa, buyurunuz. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri. 

Yüksek Meclisin pek kıymetli olan saatle
rinden sadece iki dakikayı işgal etmemin sebe
bi, evvelki akşam Aydın Vilâyetinin Söke ka
zasında vukua gelen büyük felâket dolayısiyle 
ilgilileri ikaz ve bâzı âcil tedbirlerin alınmasını 
dilemektir. 

Gazetelerde de okuduğunuz gibi evvelki 
akşam saat 11 ile 2 arasında yağan şiddetli 
yağmurlar sebebiyle Söke içinden geçen çay ke
narındaki sedler yıkılmış, sel suları 18 dükkânı 
alıp götürmüş, bir otobüsü ve yüzlerce römork 
ve traktörü ovaya sürüklemiştir. Suların gö
türdüğü otobüs içinde bulunan 17 yaşındaki bir 
genç de sulara gömülerek boğulmuştur. 

Çayın şiddeti karşında 60 yıldan beri Ay
dın - İzmir yollarını Milas'a bağlıyan demir 
köprünün bir ayağı koptuğundan Soke'nin Mi
las, Bodrum, Muğla, Marmaris ve Fethiye ile 
olan irtibatı kesilmiştir. Bugün aldığım haber
lerde, dün de devam eden yağmurlar neticesin
de yeniden 31 evin yıkıldığını öğrenmiş bulun
maktayım. 

Sellerin Söke çiftçisine, köylüsüne ve işçi
sine yaptığı zarar ise her türlü tahminin üstün
de bir felâket hal ini almıştır. 

440 bin dekar miktarında olırn Aydın ova
sının en münb't tomruklarım teşkil eden ve se
nelik mahsul geliri 150 milyon lira civarmda 
frVun-n.n Söke o^wı no seneden beri büvük fe
lâketlere mâruz kalmaktadır. Bu sene ise Ekim 
devresinin sona ermiş bulunmasına rağmen he
nüz bir dekarlık dahi pamuk ekimi yapılama
mıştır. Bu ovanın 80 - 100 bin dekarına ekilen 
buğday mahsulü de tamamen mahvolmuş fou-
lunmaktad^. 

Senelerden beri gelmiş geçmiş Hükümetle
rin daimn ikaz edilmiş bulunmasına ve son dört 
sone ıVır-V Ayr^n milletvekilleri ve senatörle
rinin yaptıkları devamlı müracâatlara rağmen 

13 . 5 . İ93Ö O : 3 
maalesef bu felâketi önliyecek tedbirler bugüne 
kadar henüz alınmamıştır. 

Bir taraftan Toprak reformu Kanunu ile zi
rai geliri artırmak çabası içinde bulunulurken 
diğer taraftan 440 bin dekar verimli arazinin 
kaderi ile başbaşa bırakılmasmdaki hikmeti 
Hükümet anlaşılamamıştır. 

Bu ovada her sene 30 bini yerli ve 20 bini 
de diğer illerden gelenlerden olmak üzere 50 
bin toprak işçisi çalışmaktadır. Bu sene mey
dana gelen felâketler sebebiyle bu 50 bin top
rak işçileri de maalesef işsdz ve aç kalmaya mah
kûmdur. 1963 senesinde Büyük Menderes hav
zasında Çine ve Söke bölgelerini içine alan pro
jeler 'hazırlanmış ise de şimdiye kadar tatbikata 
geçilememiştir. 

Felâket haberi üzerine imar ve İskân Baka
nı Sayın Recai tskenderoğlu'nun gösterdiği ya
kın alâkaya burada teşekkür ederken 150 mil
yon liralık senelik geliri olan 440 bin dekarlık 
münbit arazilerden bu sene hiçbir istifade edile-
•nıiyeceğini Söke çiftçisinin, köylüsünün ve işçi
sinin tam bir felâket hali içinde bulunduğunu 
bildirmekten büyük üzüntü duymaktayım. Ge
çici tedbirler felâketi önlemeye yetmiyecektir. 
Hükümetten Söke ovasını ve şehir merkezini 
sel felâketlerinden koruyacak köklü tedbirler 
alınmasını, 1963 projesinin süratle gerçekleş
tirilmesini, bu sene için felâkete uğrayıp evleri, 
dükkânları bütün eşyalariyle birlikte telef olan 
vatandaşlara acilen gerekli nakdi yardımın ya
pılması ile birlikte küçük çiftçi ve köylüye ait 
30 bin dekarlık bir araziyi ve Sökeyi sel baskı
nından kurtaracak olan büyük projenin küçük 
îbir cüz'ünü teşkil eden 5 milyon liralık Söke 
Barajı inşaatının yapılmasını rica ve istirham 
ederim. Aksi halde bu felâketler devam edip 
gidecek ve bugün bir felâketzedeler memleketi 
manzarası arz eden yurdumuzda mevcut ıstırap
lara yenilerinin eklenmesinin önüne geçilemiye-
cektir. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı. 

ENERJÎ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI MEHMET TURGUT (Afyon Karahisar) — 
Muhterem arkadaşlarım, Söke ovasının taşkını 
ile, taşkının başladığı andan itibaren alâkadar 

— 183 — 
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olunmuştur. Bakanlığımla ilgili bütün tedbir
ler alınmıştır, vatandaş kendi kaderi ile baş-
başa bırakılmamıştır. Beş milyonluk proje di
ye ismi geçen proje taşkından önce ele alınmış 
ve bunun tahakkuku için gerekli etütler yapıl
maktadır. Bütün tedbirler alınmıştır, alına
caktır. Hürmetlerimle. 

3. — Meclisin 14, 15 ve 16 Mayıs' günleri 
10 - 13, 15 - 19 ve 21 - 24 saatleri arasında top
lanmasına ve sıra ile Siyasi partiler kanunu, Di
yanet İsleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hak
kındaki kanun tasarıları ile Yargıtay Kanunu 
teklifinin görüşülmesine dair önergeler. 

BAŞKAN — Mulhterem arkadaşlar, Mecli
sin çalışma günlerinin yeni baştan düzenlenme
si ve bütçe müzakeresine kadar çıkması çok 
acele bir mahiyet arz eden bâzı kanunların bir 
an evvel •çıkarılabilmesini temin için, müşterek 
grup başkanlarının imzasını muhtevi bir önerge 
gelmiştir. Bu önergeyi okutacağım. Daha son
ra oylarınızla neticeyi istihsal edeceğiz. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasanın 7 nei geçici maddesinin sarih 

emri icabı çıkarılması gereken Siyasi partiler 
kanununun bütçenin görüşülmesine başlanma
dan önce Senatoya sevk edilebilmesi için, Mec
lisin bu gece ve 14, 15 ve 16 Mayıs 1965 gün
leri 15 iten 19 a ve 21 den 24 e kadar ve söz ko
nusu günlerde 10 dan 13 e kadar da Diyanet 
İşleri Başkanlığı Teşkilât kanunu tasarısı ile 
Yargıtay kanunu tasarısını görüşmek için top
lanmasını arz ve teklif ederiz. 

O. H. P. Grup A. P. Grup 
Başkanvekili Başkanvekili 

Maraş Gümüşane 
Kemali Bayazıt Sabahattin Savacı 

KEMAL SARIlBRAHÎMO&LU (Aklana) — 
önergenin lehinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

KEMAL SARIÎBBAIİIMOĞLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarım, Meclisimizin üzerine 
eğilmesi iktiza eden meseleler pek çok, vaktimi
zin de bu meselelerin icalbett irdiği" zaman kadar 
çok olmadığı şüpheden vareste. Bu itibarla za
man zaman elhemmi mülhimme tercih etmek pren
sibine uygun şekilde çalışmamızın düzenlenmesi 
yerindedir, faydalıdır. Bu takriri de bu gayretin 
bir ifadesi 'olarak gördüğüm için lehindeyim. 
Elbette Anayasanın emri olan bir kanun gece 
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gündüz demeden çalışılıp çıkarılmalıdır. Bugün© 
kadar çıkarılmamış olması esası da Meclisimiz 
için bir nakisadır. Ve beklerdim, ümidederdim 
'la Sayın Reisimizden, Riyaset Divanından ve 
grup başjkanlarından, Anayasanın emri olan bu 
kanunu defaatle, birtakım ç̂ok daha ehemmiyetsiz 
mevzuların görüşülmesi sebelbiyle, 'bahanesiyle 
yarı yerinde kesip »bugüne kadar uzatmasınlar. 
Maalesef idarecilerimizin, topyekûn Meclisimizin 
ıbüyük bir noksanıdır. Ama hatadan ne zaman 
dönülürse o kârdır. 

Ben yine ıbekledim ki, madem ki zaman yak
laşmış, vakit de hakikatten yolk. Bütçe çıktıktan 
sonra bu Meclisi Iburada tutmak da zor. Madem ki 
ibiraz vaktimiz var, öğleden evvel toplanıyoruz. 
öğleden evvelki toplantıları da Siyasi partiler 
kanunu tasarısına hasrü tajhsis eylemede elbette 
fayda vardır. Niçin bu ciheti de nazarı dikkate 
almadılar, bu vakitleri de buna tahsis etmediler? 
Bunu sormak lâzım. 

Muhterem arkadaşlarım, burada Ibir ıhususu 
da arz etmek isterim. Meclisler, teşriî heyetler 
kendi koydukları, kendi ısdar ettikleri esaslara, 
prensiplere evvelâ kendileri uymak zorundadır, 
uymak durumundadır. Ve yine tasarruf, tasar
ruf diye vatandaşa telkinde 'bulunurken evvelâ 
Yüce Meclisler, gruplar ve onların sayın idareci
leri bu 'lâzimeye riayet etmek zorundadırlar. Bu
güne kadar bu lâzimenin yerine getirildiğinin 
şahidi olmadım. Yüzde yüz yetişmesi, kanunlaş
ması mümkün olmıyan mevzular, tasarılar görü
şülme mevzuu yapılagelmiş, halk kütlelerinin bü
yük ihtiyaçlarının cevabı olan ve Yüce Meclisle
rin öncelik ve ivedilik kararı verdiği mevzular 
Meclise getirilmemiştir. Hem de birkaç madde
den, 1 - 2 maddeden ibaret oldukları ve geniş 
halk kütlelerinin ihtiyacının cevaibı bulunduğu 
halde, Meselâ zirai aletlerle ilgili ve 20 milyon 
Türk köylüsünü yakından ilgilendiren mevzu, 
Yüce Heyetinizin öncelik 've ivedilik karariyle 
gündeme alınması yolunda karara bağlandığı 
halde, görüşülmemiştir. 

Mulhterem arkadaşlanm, biv içtüzük vardır, 
bu İçtüzük bizi bağlar, Anayasamızdır, içtüzük, 
görüşmenin, gündem tanziminin esaslarını vaz'et-
miştir. Bu esaslara uymak zorundayız, yokka 
anarşi olur. Eğer bu esaslar Meclisin çalışmala
rına kifayet etmiyecekise, çok eskimiş ise ve zama
nın süratli gelişmesine ayak uyduramıyacak ni-
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telikte ise değiştirelim. Aıma ihlâl etmiyeTim. 
MeclMn İçi anayasasını ihlâl yolu ile birtakım 
neticelere ulaşabileceğimizi zannediyorsak hata 
ederiz. Meclisin itibarı, Meclisin itibarı diyoruz, 
işte Meclisin itibarı bu gibi küçük görünen mese
lelerle sarsılabilir, çalışmaların düzeni bozulur ve 
hiçibirimizin istemediği neticeler hâsıl olur. 

Miüet'vekili takrir verir, Riyaset Divanı okun
masın diye karar verir. Grup reisleri takrir ve
rir, her türlü meseleden evvel okunur, karargir 
olması münakaşa 'mevzuu olur. 

Muhterem arkadaşlarım; grup reisleri millet
vekilleri diye ayrı ayrı hak sahibi Meclis üyeleri 
balhis mevzuu 'değildir. Milletvekillerinin hakkı 
müsavidir ve haklı olan takrirler ve talepler ye
rine getirilmelidir. Maalesef bunlara riayet edil
mediği için, Siyasi Partiler Kanunu gibi ehem
miyetli ve Anayasa emri olan bir kanun bugüne 
kadar çıkmamıştır. Şu takrir kabul edildiği tak
dirde - ki kabulünü istirham ediyorum - yine de 
kanunlaşacağı kanısında değilim. Çünkü zaman 
çok dar, mesele son derece ehemımiyetli. (Soldan 
gürültüler, «Usul hakkında kionuş» sesleri.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim, 
Hatibin 15 dakika müddetle konuşma hakkı var
dır. Usul dışı mı, usul içi mi olduğunu Başkan 
takdir eder. 

KEMAL SARIÎBKAIÎÎMOÖLU (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlarım, sabırlı olun. 3,5 se
neyi değerlendirmesini bilseydik ıSarıibraMmoğ-
lu şu konuşmayı yapmak mecburiyetinde kal
maydı. 

BAŞİKAN — Sayın Banibrahimloğlu, lütfen 
biraz da önerge üzerinde konuşunuz, rica ederim. 

KEMAL SARIlBRAHlMOĞLU (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlarım, koskoca seneler he
der oluyor. O zaman bu sinirliliği göstermiyor-
sunuz. 

Muhterem arkadaşlarım, özet olarak şunu 
söylemek isterim: Biribirim'izin ve milletvekil
lerinin haklarına saygılı olmalıyız, makul olma
lıyız, samimî olmalıyız. Çıkması mümkün olnıı-
yan kanun taşanları ve tekliflerini politik ya-
tırım maksadiyle bu kürsülere getirip milletin 
ve Devletin kıymetli zamanlarını ve paralarını 
heder etmiyelim. Çıkacakları, çıkarılabilecek
lerimizi, vaktin imkân verdiği kanunları ve ni
zamları burada münakaşa ve müzakere edelim. 
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BAŞKAN — önergenin lehine konuşacağı

nızı beyan etmiştiniz. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Evet önergenin lehindeyim. Geç kalmış bir 
önergenin lehindeyim ve diyorum ki, onun için, 
Siyasi Partiler Kanununun, muhterem arkadaş
larım, madem ki, şu iki üç gün içinde çıkarıla
bileceği ümidedilmektedir, sabah seansında da 
görüşülmelidir. Bırakalım politik yatırımları, 
bırakalım saf vatandaşlar kütlesini birtakım 
oyalama taktikleriyle şöyle veya 'böyle aldatma-
yi! 

Muhterem arkadaşlarım, Diyanet İşleri teş
kilât kanunu tasarısı bu Meclis tarafından çıka-
rılamıyac aktır. Ama Meclisin fuzulen vaktini 
almaktasınız. («Bu kanun çıkacaktır» sesleri) 
Evet, maalesef, çıkmayacaktır, çıkartaımıyacak-

' siniz, vaktiniz yok. Bu derece ehemmiyetli Ibir 
kanunun ve onbinlerce din adamının yarım 'asır 
beklediği büyük bir kanunun mânevi hayatı
nım tanzim edecek Ibir kanunun iki günde çı
karılması gibi son derece, böyle efkârı umumiye 
nezdinde Yüce Meclisi meselelere gayet hafif 
ölçülerle eğiliyor intibaını uyandıracak bir dav
ranışa girmememiz icabeder. 

MEHMET GEÇlÖĞLU (Adana) — Çıkar çı
kar bu kanun. Merak etme çıkacak hem de... 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlarım, bu Meclis, babayi
ğitteniz Eylüle ıkadar oturur, burada memle
ket meselelerini müzakere eder, o zaman hep
sini çıkarırız. Ama arkadaşlarım, yarın bütçe 
çıktıktan sonra eğer burada devam etmezseniz 
Sarıibrahimoğlu'nun bu sözleri isbat edilmiş 
olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, önerge
nin dışına çıkmaymız. Meclisin tatil olup olmı-
yacağı gün henüz belli değil. Fuzuli konuşmı-
yalım burada, (Gürültüler.) 

Müdahale etmeyin, Sayın öktem. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Sayın Reis ikaz buyurdular, teşekkür ede
bim. önerge mevzuu yalnız Diyanet işleri Ka
nunu Yargıtay Kanunu ve Siyasi Pariler Kanu
nu. Ben de bunlar üzerinde konuşuyorum ve 
Yüce Meclisin rasyonel Ibir şekilde çalışmasını 
tavsiye ediyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, bir da

kikanız var. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 

—* Neden bil? 
BAŞKAN ~ 15 dakika ile 'kayıtlı konuşma

nız, usul meselesi, İçtüzük meselesi. 
KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Devamla) 

-^ Muhterem arkadaşlaiım,§u mevzu üzerinde 
konuşmaların tahdidedüdiğine dair bir karar 
alındığını "hatırlıyorum. Esas meseleler hak-
ıkinda belki 15 dakikalık müddet tahdidi müm
kündür. İçtüzük açuktır. Yazılı konuşmalar yir
mi dakika, sözlü konuşmalar tahditsizdir. Riya
setin yanlış bir tatbikatı yapmamasını istirham 
ediyorum. 

BAŞKAN — Muhterem Sarıibrahimoğlu, 
mesele çalışma tarzı ve gündemle ilgili olduğu 
veçhile, gündeme ait bir mesele hakkında öner
ge verilmiştir. Bu sebeple iki lehte, iki alyehte 
konuşacak arkadaşa söz vereceğim. Meclisin 
işari oyu ile halledeceğim. Bu sebeple mesele 
usule mütealliktir ve 15 dakika ile İçtüzüğün 
89 ncu maddesine göre 'mukayyettir. 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Devamla) 
—* İçtüzükte böyle bir hüküm yoktur. 

BAŞKAN — Vardır, 89 ncu maddesi. 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Devamla) 
— Peki toparllyayım Sayın Reis. 

Muhterem arkadaşlarım, şu Yüce Meclisi, bu 
yüee .millete lâyık çalışmalar içine sokmanın 
lehindeyim. Partileri medeni nizam içinde çalı
şır teşekküller haline getirmek hedefini güden, 
anamaksadını güden Siyasi Partiler Kanunu
nun çıkması lehindeyim. Ve bu Yüce Meclisi 
beyhude, netice almamıyacak, çıkması mümkün 
olmıyan, yarın tenk edilip veya tatil edilip yüz 
üstü bırakılacak kanunların müzakeresiyle fu-
zulen işgal etmiyelim. Yoksa Diyanet İşleri ka
nun tasarısının tedvin edilmesine, buna taraftar 
görünen arkadaşların topunun birden arzusun
dan çok daha fazla arzuluyum. Çünkü, mânevi 
hayatımızı disiplin altına alacak ve yüce din 
ımüeeesesini çirkin politikacının istismarından 
•kurtaracak böyle medeni esasların taraftarıyım. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar.) 

MEHMET SAĞLAM (Kayseri) — önerge
nin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN ~. Önergenin aleyhinde, (buyurun 
Sayın Sağlam. 
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KÂZIM ARAR (Çankırı) — Sayın Başkan 

önerge okunmadan saat 14 aleyhinde söz iste
miştim. 

BAŞKAN — Yalnız Sayın Arar saat 14 için 
önergenin aleyhinde söz istenmez. Ben kendim 
de bilmiyordum ki size söz vereyim. 

MEHMET SAĞLAM (Kayseri) — Muhte
rem arkadaşlarım, Yüce Meclisinizde üç mühim 
katıun gündemdedir ve görüşülmektedir. Siyasi 
Partiler Kanunu öyle, Diyanet işleri Başkanlı
ğın m kuruluş ve görevlerine ait Kanun öyle 
Ve Sayın Sarıibrahimoğlu arkadaşımızın biraz ev
vel belirttiği Yargıtay Kanunu da böyle. Elbette. 
Yüce Meclis bütçe müzakerelerinden evvel bu üç 
kanunu çıkartmakta bütün gruplar olarak aynı 
derecede arzuluyuz ve bu teklif ve tasarıların 
kanunlaşmış olarak çıkarılmasını istemekteyiz. 
Yalnız Sayın Grup Başkanvekillerinin imza ettiği 
gibi bu önerge ile arzu edilen bu gayenin tahak
kuk etmiyeceğine kaaniim. Çünkü, müzakereler 
bölünmektedir, bir kanuna başladığımız zaman 
o kanun yarıda kalmaktadır ve diğer bir kanuna 
başlamaktayız ve o kanunu bitirmeden Meclis 
vakit kaybetmektedir. Sabah olduğu gibi, belki 
bu önümüzdeki birkaç gün içerisinde, bütçe müza
kereleri Yüce Meclise gelmeden evvel bu süre içe
risinde Meclis ekseriyetiyle toplanma imkânını 
da bulamıyacaktır. Bu bakımdan esas gayede ay
nı arzuyu ben de, göstermekle beraber, müzakere
sine başladığımız kanunları bitirdikten sonra büt
çe müzakereleri zamanına kadar bu üç kanunun 
mutlaka çıkartılması için Başkanlığın bir prensip 
kararma varmasını teklif etmekteyim. 

BAŞKAN — Sayın Sağlam, önerge aynı ma
hiyettedir. Önergenin muhtevası gerek Siyasi 
Partiler Kanunu, gerek Diyanet İşleri ve gerek 
Yargıtay Teşkilât Kanununun çıkarılmasını te-
minen gece yarılarına kadar müzakerelerin deva
mı mahiyetindedir. . 

MEHMET SAĞLAM (Devamla) — Şimdi 
Sayın Başkan, benim teklifim şu: 

Şu anda Siyasi Partiler Kanunu müzakere 
edilecektir gündeme geçildiği zaman. Bu kanun 
bittikten sonra Diyanet İşleri Teşkilât Kanunu
nun derhal görüşülmesne başlamalıyız ve onu bi
tirdikten sonra Yargıtay Kanunu, bütçe müzake
releri Yüce Meclise geldiği güne kadar bitirmiş 

I olalım. Kesmiyelim, fasıla vermiyelim. Siyasi 
Partiler Kanununu bırakıp yarın sabahleyin Di-

— 136 — 



M. Meclisi B : 103 
yanet İşleri Teşkilât Kanununa başlıyacağız. Ol
muyor arkadaşlar, tatbikatta tamamlanamıyor. 
Siyasi Partiler Kanununda zaten kaç. madde kal
dı, bitmek üzere. Bu gece bunu çalışalım, bitire
lim. Ama sabahleyin mutlaka* Diyanet İşleri Teş
kilât Kanununu bitirmek üzere toplanalım. Ama 
lütfetsinler sayın üyeler, Meclise mutlaka gele
lim. Bu üç mühim kanunu şu veya bu türlü tef
sirlere uğratmadan Yüce Meclisten çıkarmak im-

. kânını buluruz. 
Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Güner, Önergenin lehin

de. 
MUSLÎHİTTİN GÜRER (Sakarya) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Grup Başkanları tarafından verilmiş olan işbu 

önergenin lehinde görüşlerimi huzurunuzda arz 
etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasamızın mu
vakkat yedinci maddesi ahkâmına göre çıkarmaya 
mecbur olduğumuz bu kanunları maalesef şimdi
ye kadar Yüksek Meclisimiz çıkaramamış bulun
maktadır. Bugün bahse mevzu olan ve siyasi 
hayatımızda, demokrasilerin siyasi partilerle ka
im olduğu bir devirde bunu düzenliyecek ve haki
katen demokrasimizi ahlâklı bir yöne tevcih ede
cek Siyasi Partiler Kanununun hâlâ çıkmamış ol
masını büyük bir üzüntü ile kaydetmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, buna mümasil olarak 
bugün Türkiye'mizde 40 bin köyümüzü ilgilen
diren ve bugün bütün memlekettin üzerinde mâ
nevi ve maddi yönden titrediği Diyanet İşleri 
Teşkilât Kanununun da hâlâ çıkmamış olduğun
dan büyük bir üzüntü içinde bulunmaktadırlar. 
Koza buna mümasil Yargıtay Kanununun ve 
hattâ önergeye ilâve edilmemiş bulunan Sayış
tay Kanununun da çıkması icabetmektedir. 

Binaenaleyh muihterem arkadaşlarım, her 
şeyi mevcut tatbikatiyle incelemek iktiza eder. 
Pazartesi gününden itibaren Devlet Bütçe Ka- • 
nununu görüşeceğiz. Binaenaleyh ayın sonuna 
kadar çrkacak olan bir Bütçe kanunundan son
ra Haziran ayına girilmiş olacak. Malûmunuz
dur ki, bu senenin fevkalâdeliği aynı zamanda 
umumi seçimleri kapsamış olmasıdır. Muihterem 
arkadaşlarım, hiçbir zaman birbirimizi alda'tmı-
yalım, bir umumi seçim atmosferine, bir umu
mi seçim tandansma girildiği zaman her halde 
Yüksek Meclisinizde türlü sebeplerle ekseriye
tin bulunmamış olduğu her zaman varittir. Bi-
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naenaleyîh, sayın grup babanlarının Bütçe Ka
nununun müzakeresine başlayıncaya kadar işbu 
Anayasamızın çıkarılmasını emrettiği kanunları 
çıkartmanın zaruri olduğuna ve önergenin çok 
yerinde verilmiş bulunduğuna kaani bulunmak
tayım. 

Mu!toem milletvekilleri; bugün Yüksek 
Meclisinizce her toplantı binlerce lirayı kapsa
maktadır. Binaenaleyh, bu binlerce liranın, 
aldığımızın hakkını vermek için mutlak ve za
ruri olan Mr şey varsa o da geceyi gündüze kat
mak suretiyle bu kanunların çıkartılmasıdır. Ama 
öyle devirler gelmiş, öyle hükümetler gelmiştir 
ki menfaatlerimize taallûk eden kanunların bu 
Meclisten bir jet süratiyle çıkarılmış olduğu da 
sabittir. Binaenaleyh, burada bu kanunlar esas 
komisyonlarından geçmiş, geçici komisyonlar 
kurulmuş ve hakikaten didik didik edilmiş olan 
bu kanunları bir jot süratiyle olmamış olsa da
hi, geceyi gündüze katmak suretiyle bir an ev
vel çıkarmak hep'imikün vazife borcudur. Onun 
için teklifin lehindeyim. Binlerce din adamını 
ilgilendiren bu hususta, Diyanet İşleri Teşki
lât Kanununu da çıkartırsanız milleti memnun 
edeceksiniz. Herkes sizden imanla bu dâvayı bek
lemektedir. Huzurunuzu teık ederken hepinizi 
hürmetlerimle selâmlanın. (Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Arar, buyurun efendim, 
önergenin aleyhinde. 

KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem arka
daşlar, önerge Diyanet İşleri Teşkilât Kanu
nu, Partiler Kanunu ve Yargıtay Teşkilât Ka
nununun bir an evvel çıkmasını istihdaf eden ve 
partiler aracı anlaşmayla Riya.J2t Divanına su
nulmuştur. Yüce Meclis yakînen şahittir ki, sık 
sık bu nevi talepler Yüce Meclise yapılmaktadır, 
sanki bir evvelki teklifi yapan insanlar değilmiş 
gibi ikinci teklifle kendi kendisini nakzeden 
insanlara rastlanmaktadır. İşte partiler arası 
anlaşma halinde gelen, ister arkadaşlar tarafın
dan gelen Yüce Mecliste mâkul bir teklif karşı
sında dervhal kanaatini değiştirerek yeni teklife 
iltifat etmektedir. Buna misal olarak, hakika
ten birbirinden daha ehemmiyeti haiz kanunlar 
gerek Bakanlar tarafından, gerek komisyonlar 
tarafından öncelik ve ivedilikle müzakeresi tek
lif edildiği halde, Yüce Meclise yeni bir teklifte 
bulunularak her şeye takdimen ve tercihan gö
rüşülmesi talebedilımektedlr. Ve biz, her şeye 
takdimen ve terc&an, kelimesinin içinde ş$yle 
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'bir mania aramaktayız : Takdimen ve tercihan 
S$rüşülmesine karar verdiğiniz iş, bir ikinci 
teklife kadar ehemmiyetini muhafaza edecek, 
ikinci bir teklif geldiği zaman, .daha evvel gö
rüşülmesi zaruri olan ve muamelesi tekemmül 
eden, Yüce Meclisçe karara bağlanan iş bir ta
rafa itilecek, en son gelen insan gibi, en son 
ıgelen insan kuyruktan en sonuncu olması lâzım 
iken, en son gelen teklif en öne alınacak, evvel
ki tekliflerden daha üstün öncelik kazanacak- . 
tır. Bu tatbikat Yüksek Mecliste mevcudolduğu 
(müddetçe bir şey yapmamıza imkân yoktur ar
kadaşlar. Kararı alacağız, ikinci bir felâket 
başlıyor. Nedir o? İki gün evvel memleketin 
'hakikaten istisnasız bütün siyasi teşekküllerin 
ve Yüce Meclisin bir an evvel çıkmasını arzu 
ettiği Diyanet İşleri Teşkilât Kanunu gilbi çok 
ehemmiyeti Jıaiz bir kanun için verilen çok gü
zel bir karar aldık, yani üç sabah öğleden evvel 
toplanalım, bunu karara bağbyalım, dedik. Si
yasi Partiler Kanunu gibi ehemmiyetli bir ka
nunun da müzakeresine halel gelmemesi için öğ
leden evveli tercih ettik. Cümlenin maksudu 
(bir ama rivayetler muhtelif. Kararlar verilir, 
fakat devam edenlerin sayısı o derece azıdır ki, 
bugün çok hazin bir tecellidir ki böyle bir ka
nun üzerinde iki defa ekseriyeti bulamadığı için 
Meclis toplanamamıştır. Bunda grup başkanla- [ 
rınm acaba bir kusuru var mıdır? ? Hayır, her 
gün radyodan anons veriyorlar, ehemmiyetle 
rica ediyorlar. Bütün siyasi partiler bu gayret 
içindedirler. Bendeniz bütün kusuru şurada bu-
liKyorum arkadaşlar : Geçen gün Riyaset Divanı, • 
devam etmiyen arkadaşlar hakkımda İçtüzüğün 
tatbik edileceğini beyan buyurdular. Bu defaatle 
söylendiği için artık şeyini kaybetti. Eğer, İç
tüzük tatbik edilmezse alacağımız en güzel kav
rarların bu Meclisteki âkılbeti bugünkü halini I 
muhafaza edecektir. Çok rica ediyorum Riyaset I 
Divanından, bu karar Yüce Meclisten alınmış 
ve devam etmemiş arkadaşlar varsa İçtüzüğün 
âmir hükmü, 3,5 yıllık siyasi hayatımızda ilk I 
defa olarak tat/bik sahası bulsun da Yüce Mec- I 
!lis de ciddî çalışmanın mevcudiyetine ve yürür- I 
lükte bulunan bir İçtüzüğün mevcudiyetine inan- I 
mış olalım. Bendeniz takririn aleyhindeyim. Fa- I 
kat şu bakımdan lehindeyim. Bir daha değişme- I 
mek yani bunu nakzedecek ikinci bir teklif Yü- I 
oe Meclise sunulmamak, devamsızlık da önlen- I 
mek şartiyle gece gündüz çalışalım, bütçe mü- J 
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zakerelerinden önce Anayasanın emrettiği ve 
mutlaka çıkarmaya mecbur olduğumuz kanun
lar çıksın ve hepimiz de bu kanunların çıkma
sından dolayı' bir huzur içinde vazifemizi ifa 
etmiş olmanın huzuru içinde Meclisten ayrılalım. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Bu önergenin aleyhindesiniz. 
Muhterem arkadaşlarım; parti grup başkan

larının müştereken hazırlamış olduğu önergeyi 
okutacağım. Bu önerge ayrıca istisnai bir hü
küm vaz'ediyor, önerge iki yönlü mütalâa edil
mek icabediyor. Biri, bu gece ve yarın sabahtan 
yine gece yarısına kadar, ölbürgün ve daha öbür-
gün sabahtan gece yansına kadar Meclisin top
lantı halinde bulunmasını; bu önergenin diğer 
yönü ise sabahları saat 10 ilâ 13 arasında mün
hasıran Diyanet İşleri Teşkilât Kanunu ile 
Yargıtay Teşkilât Kanununun görüşülmesi ma
hiyetinde... Fakat, bâzı arkadaşlarımız, Mecli
sin sabahtan gece yarısına kadar yapacağı top
lantılara bir itirazları bulunmamakla beraber, 
sabahtan yapılan toplantıların değişik bir gün
dem dâhilinde icrasını talebetmekteler. Bu se
beple evvelemirde Meclisin toplantı zamanları
nı istihdaf eden kısmı oyunuz-a sunacağım, da
ha sonra muhtelif şekillerde değişik önergeleri
ni oyunuza sunacağım. 

önergeyi tekrar okutuyorum. 

(»C. H. P. ve A. P. Grup Başkanvefeillerinin 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Şimdi bu önerge mutlak anlamı 
ile kabul edilirse o zaman diğer önergelerin oya 
konulması mümkün olmayacaktır. Bu .bakımdan 
ikiye ayıracağım, diğer önergeleri okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Biraz evvel kürsüde arz ettiğim sebeplerle, 

bütçe müzakerelerine kadar Siyasi Partiler Ka
nunu, Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkındaki Kanun ve Yargıtay ka
nunlarını mutlaka çıkartmak üzere, ıgündemde 
bulunan ve müzakeresine başladığımız; 

1. Siyasi Partiler, 2. Diyanet İşleri Baş
kanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanun 
ve 3. Yargıtay kanunlarının sırasiyle görüşül
mesini arz ve teMif ederim. 
Öaygılammla. 

Kayseri 
Mehmet Sağlam 
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Meclis Reisliğine 

Bir gün Diyanet işleri, bir gün Yargıtay ka
nun tasarısı ve - teklif lerinin görüşülmesini tek
lif ederim. 

Adana 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

BAŞKAN — Şimdi, o halde müsaade ederse
niz, bu önergeler hakkında Meclisin sarih bir 
irade beyanına ulaşabilmesi için evvelemirde 
Meclisin toplantı saatlerini gösterir önergenin 
birinci kısmını oyunuza sunayım daha sonra bu 
günler görüşülmesi icabedecek kanunların tertip 
ve düzenini ayrıca oyunuza sunayım. 

Şimdi Meclisin bütçe müzakerelerine kadar, 
bu gece dâhil, bu gece saat 21.00 den 24.00 e 
kadar dâhil olmak üzere, yarın sabah saat 
10.00 dan 13.00 e, 15.00 ten 19.00 a, 21.00 den 
24.00 e kadar; 

15 Mayıs 1965 Cumartesi günü yine saat 
10.00 dan 13.00 c, 15.00 ten 19.00 a, 21.00 den 
24.00 e kadar; 

16 Mayıs Pazar günü saat 10.00 dan 13.00 e, 
15.00 ten 19.00 a ve 21.00 den 24.00 e kadar top
lanılması hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, asıl grup 
başkanları tarafından verilmiş bulunan önerge
de sabah 10 - 13 arasında Diyanet İşleri Teşki
lât Kanununun görüşülmesi; bu bir iki gün zar
fında biterse onu takiben de Yargıtay Teşkilât 
Kanununun görüşülmesine başlanması derpiş 
olunmaktadır. 

Mehmet Sağlam arkadaşımız ise toplantının 
münhasıran Siyasi Partiler Kanununun müzake
re edilip bitimine kadar gündüz akşam ve gece 
devam ettirilmesini tâ ki bu Siyasi Partiler Ka
nunu bittikten sonra Diyanet İşleri Teşkilât Ka
nununa başlanmasını ve o da bittikten sonra 
Yargıtay Teşkilât Kanununa başlanmasını öner
gesinde derpiş etmiştir. 

Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu arkadaşımız 
ise saat 10 ilâ 13 arasında devam eden top
lantılarda bir gün Diyanet İşleri Teşkilât Ka
nunu tasarısının, bir gün Yargıtay Teşkilât ka
nunu tasarısının görüşülmesini derpiş eden 
önergelerini vermiştir. 

Bu bakımdan müsaade ederseniz en aykırı 
olanı Sayın Sarıibrahimoğlu tarafından veril-
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miş bulunan önergedir, onu bir oyunuza suna
yım, 

Sayın Sarıibrahimoğlu zatiâlinizinki en ay
kırı mahiyettedir, önce onu oya sunayım. On
dan sonra Sayın Sağlam'm, ondan sonra asıl 
verilmiş olan önergeyi oyunuza sunayım. Oku
tuyorum, Sayın Sarıibrahimoğlu'nun önerge
sini. 

(Kemal Sarıibrahimoğlu'nun önergesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN — Bir günden murat, akşama ka
dar mı? Saat 10.00 ilâ 13.00 arası mı? 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Saat 10.00 ilâ 13.00 arası... 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler».. önerge red
dedilmiştir. 

Sayın Mehmet Sağlam tarafından verilmiş 
olan ve Siyasi Partiler kanun tasarısının müste-
mirren, devamlı olarak görüşülmesini derpiş 
eden önergeyi oyunuza sunacağım. Bu Siyasi 
Partiler kanun tasarısının görüşülmesinin bitti
ği anda, Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilât ka
nun tasarısının görüşülmesine geçeceğiz. Şayet 
o da bitebilirse o zaman Yargıtay Teş
kilât kanun tasarısının görüşmesine geçecilecek. 
Onu da okutacağım. 

(Mehmet Sağlam'm önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN —• Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Önerge ka
bul edilmiştir. Meclisimiz bugünden itibaren 
saat 19 - 24 arası; yarın sabahtan itibaren 
10 - 13; 15 - 19; 21 - 24 arasında devamlı su
rette toplanacaktır. 

4. — Karma Bütçe Komisyonu Başkam Ay
dın Milletvekili İsmet Sezgin'in, 1965 yılı büt
çeleri kanunlaşmcaya kadar Devlet harcamaları
na yetki veren Kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkındaki kanun tasarısının öncelik ve ivedilik
le görüşülmesine dair önergesi. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; bugün 
toplanan Başkanlık Divanı çok ehemmiyetli gör
düğü iki kanun hakkında öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesine karar vermiştir. Öncelik ve ive
dilikle görüşülmesi kararını Meclis onaylarsa o 
zaman gündem sırasına girecektir. Yalnızca 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi, bugün görü
şülmesi mevzuu bahis değildir. 
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önergeleri okutuyorum, 

Yüksek Başkanlığa 
1965 yılı bütçeleri kanunlaşmcaya kadar 

Devlet harcamalarına yetki veren 19 . 2 . 1965 
tarihli ve 544 sayılı Kanuna bâzı maddeler ek
lenmesi hakkındaki kanun tasarısının, Millî Sa
vunma hizmetleri ile yakın alâkası vö ehemmiye
tine binaen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Karma Bütçe Komisyonu 
Başkanı 

îsmet Sezgin 
5. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 

Mehmet Ali Demir ve Cumhuriyet Senatosu Art
vin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın Karayolları Genel 
31üdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki 5539 
sayılı Kanunun 22 nci maddesine bir fıkra eklen
mesine dair kanun teklifinin öncelik ve ivedilikle 
görüşülmelerine dair önergeleri. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde bulunan Cumhuriyet Senatosu 

Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir ve Artvin 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Fehmi Alpaslan'ın, 
Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve görev
leri hakkındaki 5539 sayılı Kanunun 22 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi
nin ehemmiyetine binaen öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Karma Bütçe Komisyonu 
Başkanı 

İsmet Sezgin 
KEMAL SARIİBRAHÎMOĞLU (Adana) — 

Riyasetin görüşü nedir efendim? («Söyledi, söy
ledi» sesleri) 

BAŞKAN —. Riyaset uygun mütalâa etmiş
tir. öncelik ve ivedilik kararı almak içindir, 
her şeye takdimen görüşülmesi kararı değildir. 

(Karma Bütçe Komisyonu Başkanı İsmet 
Sezgin'in birinci önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bu önergeyi oyunuza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ön
celikle ve ivedilikle görüşülmesi kabul edilmiş
tir. 

(Karma Bütçe Komisyonu Başkanı İsmet 
Sezgin'in ikinci önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

6. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 

13. 5.1935 0 : 3 
Devlet Radyosunun TRT Kanunu hükümlerini 
ihlâl edici tarafsız radyo olmaktan çıkıcı parti
zan bir davranış içerisinde bulunduğu iddia ve 
isnatlarının gerçek olup olmadığı hususunu in
celemek üzere Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulma
sına dair önergesi (10/20) 

BAŞKAN —• Gündeme girmeden evvel gün
demde mevcut sunuşun takdimen görüşülmesi hu
susunda bir önerge mevcut, okuyorum. 

Başkanlığa 
Daha evvel başlamış ve gündemin başında yer-

alan Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün TRT 
hakkındaki Meclis araştırmasının gündeme takdi
men bitirilmesini arz ve teklif ederiz. 

13 . 5 . 1965 
Kamil İnal Hâldan Kısayol 

Hayrettin Özgen Rahmi İnceler 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Çanga aley

hinde. 
SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Muhte

rem arkadaşlarım, daha 5 dakika öncesi oku
nan bir takrir sebebiyle kürsüye gelen arkadaş
larımız memleketin hakikaten ihtiyacı bulunan 
ve Anayasa gereğince çıkması lâzımgelen üç 
önemli kanunun bir an önce çıkarılması için 
Meclisin sabahtan başlayıp gece saat 24 e ka
dar devam etmek suretiyle çalışmasını öngö
ren bir önergeyi oldukça büyük bir ekseriyet
le kabul etmişlerdi. Durum böyleyken ve beş 
dakika evvel, hattâ bugünden başlamak sure
tiyle Meclisin saat 24 e kadar çalışmasını ön
gören bu önerge kabul edildikten sonra, şimdi 
arkadaşlarımızın günlerdir şu kürsüyü boşu 
boşuna işgal eden bir konuyu, tekrar bugün
den başlamak üzere müzakere etmek için bir 
önerge ile Yüce Meclise sunmaları, biraz ev
vel içimiz titriyerek bahsettiğimiz kanunların 
çıkarılmasını önliyecek bir gayretten başka bir 
şey değildir. O itibarla, eğer düşüncelerimizde 
samimî isek, hakikaten memleketin ihtiyacı 
olan kanunların bütçe gelene kadar ki, üç, dört 
gün kalmıştır - çıkarılmasını istiyorsak, arka
daşlarımdan rica ederim, Meclisin kararına ik
tiran etmeden önce önergeyi geri alsınlar ve 
boşu boşuna uğraşmıyalım. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın özarda, aleyhinde başka 
söz istiyen arkadaş var. 
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KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Adana) — 

Usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Ne usulü, lütfen yerinizden 

efendim. Ben bir öğreneyim. 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Adana) — 
Efendim, Riyasetin verilen takrirleri oya koy
ması, okutması ve tarzı idaresi ve gündem tan
zimi usulü, tutumu hakkında konuşmak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Riyasetin tarzı idaresi hakkın
da usule ait konusmavı ilk defa duyuyorum. 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Adana) — 
Riyasetin Milletvekili Sarıibrahimoğlu'nun ver
dimi takriri okutmaması fakat filân zatın tak
ririni okutması doğru değildir. 

BAŞKAN — Oturunuz yerinize Sayın Sarı-
ibrahimoğlu... Rivaset usulü gayet mükemmel 
biliyor ve zatıâlinizin fikirlerini tatbik etmeye 
mecbur değil. Rica ederim. 

Lehinde başka konuşacak? Yok. Buyurun 
Sayın Yüceler. 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Adana) — 
Maalesef bugün verilen takrir, biraz evvel ve
rilen takrir Heyeti Umumiye kararına rağmen 
okutulmaktadır. Riyaset bunda haklı değildir. 

BAŞKAN — Lütfen oturunuz, Reis size söz 
vermedi. 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Çok 
muhterem arkadaşlar; biraz evvel memleketi
mizin çok önemli mevzuları ile alâkalı üç ka
nun tasarısının.biran evvel çıkmasını temin ba
kımından gece saat 24 e kadar çalışılmasının 
uygun olacağı kararma Yüce Meclis vardı. Ka
hir ekseriyetle verilen bu karara rağmen şim
di arkadaşlarımızın tekrar vermiş olduğu müs
pet oyların bir tarafa itilerek yeniden bir baş
ka mevzuda oylarınım talebedilmektedir. Bu 
kadar açık ve sarih bir mevzuda çok kısa za
man sonra arkadaşların böyle bir teklif verme
si hakikaten üzücüdür. Bu bakımdan ben de 
biraz evvel konuşan Sayın Sadrettin Çanga 
arkadaşım gibi, oylanmadan evvel bu takririn 
geri alınmasını talebediyorum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Takrir sahiplerinden bir talep. 

Yok. 
AHMET SAVRUN (Adana) — Takririn le

hinde söz istiyorum, 
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BAŞKAN -^Buyurun. 
AHMET SAVRUN (Adana) — Muhterem 

arkadaşlarım, bu mecliste buna benzer takrir-
lerin günlerce değil, haftalarca müzakere edil
diği ve bu Meclisin uzun zamanlarını işgal et
tiği görülmüştür. Nitekim, misal olarak arz 
ediyorum; bir Hıfzı Oğuz ve Sayın Yusuf Azİz-
oğlu meselesi aylarca bu Meclisin kıymetli vak
tini işgal etmiştir. O zaman da bu kanunların 
çıkarılmasına engel olunduğu hususu düşünü
lebilirdi. Bu TRT mevzuuna gelince; bunu 
Meclisimiz kısmen görüşmüş ve son safhasına 
gelinmiştir. Herkes bu hususta bir kanaate sa
hiptir. Eğer bu mevzuda biz bir karara varmak 
arzu ediyorsak, herkesin kanaati tebellür etmiş
tir. Hüsnüniyetten bahseden arkadaşlarımız 
bu mevzuda uzun uzun konuşarak Meclisi işgal 
edeceğine kararlarını reyleriyle gösterimler, va
kit işgal etmezler, bunu halleder, geçeriz. Onun 
için bunun uzun boylu zamanı işgal edeceğin
den bahsetmek doğru değildir. Bu da efkârı 
umumiyenin üzerinde titizlikle beklediği bir 
mevzudur. 

BAŞKAN —.önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... önerge kabul 
edilmiştir. 

Son söz Sayın Bülent Ecevit'te idi. 
Sayın Ecevit. 
TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Efen

dim, usul hakkında, müzakere usulü hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hangi usul hakkında? 

TURHAN FEYZÎ03LU (Kayseri) — Bü
lent Ecevit'i davet buyurdunuz. 

BAŞKAN — Sayın Ecevit sözünü bitirme
mişti, söz sırası kendilerindeydi. 

TURHAN FEYZÎOLĞU (Kayseri) — Sa
yın Başkan, biraz evvel kabul buyurulan tak
rir üzerine, son derece önemli bir işini görmek 
üzere arkadaşımız ayrıldı. 

Sizden Riyaset olarak bu Meclisin 5 daki
kada bir karar değiştirmesine imkân veren usu
lün önlenmesi yolunu bulmanızı istirham edi
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, bu mesele... 
(Orta sıralardan gürültüler) Arkadaşlar rica 
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ederim gürültü etmeyiniz, sakin sakin konuşa
lım. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Top
lantıya bir saat ara verilmesini talelbeden hır 
önerge veriyorum. İlgili arkadaşlar gelsinler. 
Başka mevzu konuşulacak diye ayrılmışlar
dır. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, biz İçtüzük 
hükümleriyle bağlıyız. Dikkat ederseniz bu 
dünkü birleşimde sunuşlar kısmında yer almış 
olmasına rağmen, Meclis daha evvel bir pro
tokole bağladığı için, bunu direktman, re'sen 
kendimiz ortaya koymadık. Bir talep de vâki 
bulunmadığı için, doğrudan doğruya siyasi par
tiler 'kanununun müzakeresine geçtik. Dünkü 
muamelemiz İçtüzüğe uygundu. Bugün ıbir ta
leple karşı karşıya kaldık. Talep şu anda Mec
lise geldi. Talep üzerinde arkadaşlarım lehte 
ve aleyhte konuştular ve Meclis iradesini be- I 
yan etti. Bu mevzuun gündemde mevcudoldu-
ğu için bugün 'görüşülmesini kabul etti. Bunun 
üzerine daha evvel müzakereye başladık ve Sa
yın Bülent Ecevit'i Kürsüye davet ettim. Bü- | 
lent Ecevit yoksa onu takiben hangi arkadaş I 
söz istemişse onu kürsüye davet ederiz, gelir
ler, konuşurlar, («önerge var» sesleri) 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Demin 
alman karar devam edecek mi, bu vaziyette ' 
etmiyecek demektir, kimse 'gelmiyecektir. 

BAŞKAN •— önerge kaibu] edildi, hu suret
le görüşme kabul edilmiş oldu. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Arz 
ettim, usulen oylansın efendim. 

BAŞKAN — TRT mevzuunun başka arkadaş
ların konuşmasını temin için ıbir saat sonraya | 
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tali/k edilmesini mutazammın bir önerge gel
miştir. («Olmaz öyle şey» sesleri). 

Arkadaşlar, rica ederim. (Gürültüler) 
Okutuyorum önergeyi. 

Yüksek Başkanlığa 
TRT müzakeresinin hir saat sonra başlatıl

masını arz ve teklif ederim. 
1 3 . 6 . 1 9 6 6 

Turhan Feyzioğlu 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunacağım. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Efen

dim, ekseriyet yok. 

(C. H. P. den 5 kişi ayağa kalktı) (Gürül
tüler) 

BAŞKA N— Yoklama yapacağız. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — 5 da

kika evvelki karar 5 dakika sonra değişmez. 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. (A. P. ve 
C. H. P. sıralarından karşılıklı müdahaleler.) 
Arkadaşlar, niçin böyle yapıyorsunuz. Riyase
tin müdahale eden arkadaşlara vereceği cevap
lan vardır. Niçin böyle yapıyorsunuz, niçin 
meseleleri karıştırıyorsunuz. (Gürültüler) 

(Yoklama yapıldı) 

(A. P. sıralarından: «biz sonradan geldik» 
sesleri) 

BAŞKAN — Peki efendim. (Sonradan ge
lenler, isimleri okunarak tesbit edildi) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; ge
rekli çoğunluğumuz kalmamıştır. Bu sebeple 
Birleşime saat 21.00 de toplanılmak üzere ara 
veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.43 



DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati: 21,00 

BAŞKAN — BasjkanveMli Mekki Keskin 

KÂTİPLER : Nevzat Şener (Amasya), Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN — Oturumu açıylorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklamada bulunmıyanlar sıra

dan «olmak üzere birer birer isimlerini söylesin
ler. Acele ötmiyelim, arkadaşlar. 

(Yoklamada bulunmıyanlar isimlerini Divana 
yazdırdılar.)' 

BAŞKAN — Tamam mı? («Tamam» sesleri.) 
Çoğunluğumuz bulunmadığı için... («Bir saat 

sonra, yarın akşam» sesleri.) 14 Mayis ssaat 14,00 
de toplanılmak üzere («Hıayırlı geceler» sesleri.) 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 21,37 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
103. BİRLEŞİM 

13 , 5 .1965 Perşembe 

Saat 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

1. — Antalya Milletvekili îhsan Ataöv'ün, 
Devlet Radyosunun TRT Kanunu hükümlerini 
ihlâl ed'ci tarafsız radyo olmrkt^n çüVc parti
zan bir davranış içe i inde bulunduğ ı iddia ve 
isnatlarının gerçek o'up olmadığı hınusunu in
celemek üzere Anay?iSanm 88 nci maddesi gsre-
ğince b r Meclis Araştırma Komisyonu kurulma
sına dair önergesi (10/20) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

1. — Siyasi partiler kanunu tasarısı ile Ada
na Miille4:vekili Kasım Gu'ek ve Kemal Sarıib-
rahimoghı'nıın, S'yası partiler kanun teklifleri 
ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378, 
2/591) (S. Sayısı : 527) [Dağıtma tarihi : 
27 . 11 . 1963] 

2. — Diyanet işleri Başkanlığı kuruluş vo 
görevleri hakkındaki kanun tasarısı ile Cumhu
riyet Senatosu İzmir Üyesi Ömer Lûtfi Borrcalı 
ve 26 arkadaşının, Cumhuriyet Senato :u Tabiî 
Üyesi Ahmet Yıldız ve 24 arkadaş nıa Konya 
Milletvekili İhsan Kabadayı ve 10 arkadaşının 
ve Erzurum M lletvek li Talisin Te'Tnin, Diya
net İş'eri Başkanlığı kuu lu ş ve görevle i hak
kında kanun teklifleri ve Geçici Koırisyon rapo
ra. (1/670, 2/101, 2/105, 2/143, 2/643) (S. Sa
yısı : 831) [Dağıtma tarihi : 17 . 2 . 1965] 

3. — l 'tanbul Milletvekili îsmefl Hakk' Te-
kinel ve 166 arka'laşmın, Yargıtay kanunu tek
lifi ve Adatet ve P.ân komisyonları raporları 
(2/676) (S. Sayısı : 933) [Dağıma tarihi : 
1 . 4 . 1965] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
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