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1. — GEÇEN '. 

Birleşimde hazır bulunan ve henüz andiçme-
miş milletvekillerinden bâzıları kürsüye gele
rek andiçtiler. 

Anayasanın 84 ncü maddesi gereğince siya
si parti gruplarının Meclisteki kuvvetleri ora
nına göre Başkanvekillikleri, İdareci üyelikle
ri ve kâtipliklerine seçilecek üye sayıları bildi
rildi. 

Başkanlık Divanı üyelerinin seçim tarzı üze
rinde gruplararası temasa imkân sağlamak üze-

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapı
lacaktır. Saym üyeler, önlerindeki kabul düş
melerine, anahtarları çevirerek lütfen bassınlar. 

(Yoklama yapıldı.) 
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ÜANAK ÖZETİ 

re Birleşimin yarınki 27 Ekim 1965 Çarşamba 
günü saat 15,00 e bırakılması hakkındaki öner
ge kabul olundu. 

Birleşime (saat 15,30 da) son verildi. 
Geçici Kâtip 

Başkan Erzurum 
Ferruh Bozbeyli 1. Hakkı Yıldırım 

Geçici Kâtip 
Manisa 

önol Sakar 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyo

ruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

len hakanlıklara secileri zatların atandığına dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ve ilişik liste. (3/2) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresini 
ve ilişik listeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 102 nci 

maddesi gereğince hazırlanan Bakanlar Kurulu 
listesinde gösterilen bakanlıklara seçilen zevat 
atanmış ve listenin ilişikte sunulmuş olduğunu 
arz ederim. (3/2) 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam'm 
andiçmesi. 

BAŞKAN — Daha önce andiçmemiş bulu
nan iki arkadaşımızın andiçmeleri için kürsüye 
gelmelerini rica ederim. 

Saym Ertuğrul Gazi Sakarya buradalar mı? 
Yoklar. 

Saym Suphi Baykam?.. Buyurun efendim. 
(İstanbul Milletvekili Suphi Baykam andiçti.) 

2. — Anayasanın 102 nci maddesine göre 
hazırlanan Bakanlar Kurulu listesinde gösteri-

»•-« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Ferruh Bozbeyli. 

GEÇİCİ KATİPLER : İsmail Hakkı Yıldırım (Erzurum), önol Sakar (Manisa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin Üçüncü Birleşimini açıyorum. 

2. — YOKLAMA 
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Bakanlar Kurulu Listesi 

Barbakan 
Devlet Bakam 
Devlet Bakanı 
Devlet Bakanı 
Devlet Bakanı 
Adalet Bakam 
Millî Savunma Bakam 
İçişleri Bakanı 
Dışişleri Bakanı 
Maliye Bakana 
Millî Eğitim Bakanı 
Bayındırlık Bakanı 
Ticaret Bakanı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Balkanı 
Gümrük ve Tekel Bakanı 
Tarım Bakanı 
Ulaştırma Bakanı 
Çalışma Bakanı 
Sanayi Bakanı 
Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanı 
Turizm ve Tanıtma Bakanı 
imar ve iskân Bakanı 
Köyişleri Bakanı 

Süleyman Demirel 
Cihat Bilgehan 
Ref et Sezgin 
Kâmil Ocak 
Ali Fuat Alişan 
Hasan Dinçer 
Ahmet TopaloğTu 
Faruk Sükan 
ihsan Sabri Çağlayangîl 
ihsan Gürtsan 
Orhan Dengiz 
Eteni Erdinç 
Macit Zeren 
O. Edip Somunoğlıı 
îlbrahim Tekin 
Bahri Dağdaş 
Seyfi öztürk 
Ali Naili Erdem 
Mehmet Turgut 
İbrahim Deriner 
Nihad Kürşad 
Haldun Menteşeoğlu 
Saıbit Osman Avcı 

İsparta Milletvekili 
(Balıkesir Milletvekili 
Çanakkale Milletvekili 
Gaziantep Milletvekili 
Samsun Milletvekili 
Konya Milletvekili 
Adana Milletvekili 
Konya Milletvekili 
C. Senatosu (Bursa) Üyesi 
izmir Milletvekili 
Uşak Milletvekili 
C. Senatosu (Kütahya) Üyesi 
O. Senatosu (Amasya) Üyesi 
C. Senatosu (Erzurum) Üyesi 
Adana Milletvekili 
Konya Milletvekilli 
Eskişehir Milletvekili 
izmir Milletvekili 
Bursa Milletvekili 
T. B. M. M. dışından 
tzmiır Milletvekili 
C. Senatosu (Muğla) Üyesi 
Artvin Milletvekili 

BAŞKAM — Bilgilerinize sunulur. 
Sayın Başbakan, Anayasa gereğince prog

ramınızı bi1 hafta içinde okumanız lâzımgelir. 
Bu müdet içinde hangi gün okunacağını lütfen 
ifade cdcrnıisiniz? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMtREL (İs
parta) — 3 Kasını 1965 Çarşamba günü. 

BAŞKAN — 3 Kasım 1965 Çarşamba günü 
program okunacaktır efendim. 

3. — Başkanlık Divanı seçimi (Başkanvekil-
leri, İdareci Üyeler ve Kâtipler) 

BAŞKAN — Bu arada bir tehir teklifi var
dır, okutuyorum. 

Millet Meeiisi Başkanlığına 
Anayasanın 84 ncü maddesi gereğince Baş

kanlık Divanı seçiminde, siyasî parti grupları
nın temsili ve temsil oranının tâyini için grup 
temsilcileri arasında bir toplantı yapılarak mu
tabakata varılması şarttır. 

Şimdiye kadar yapılan toplantılarda muta
bakat sağlanamadığı için bu zaruretin yerine 
getirilmesi maksadı ile bugünkü içtimain muta-
akıp ilk içtima gününe ertelenmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Malatya Konya 
Şaban Erik Yunus Koçak 

Diyarbakır 
Tarık Ziya Ekinci 

BAŞKAN — Okunmuş olan önergeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etnıi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Evvelâ Başkanvekilleri seçilecektir. Başkan-
vekillikleri için gruplar adaylarını gösterme
mişlerdir. Adalet Partisi sadece Nurettin Ok'u 
aday olarak göstermiştir. Diğer partiler de 
adaylarını lütfen göstersinler. 

TARIK ZIYA 
Söz istiyorum. 

EKİNCİ (Diyarbakır) — 

— 15 — 
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BAŞKAN — Ne hakkında söz istiyorsunuz 
Sayın Ekinci? 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Se
çimlerde Başkanlığın tutumu hakkında. 

BAŞKAN — Buyurun. 
C. H. P. ile M. Partisi Başkanvekilliğinin 

namzetlerini şimdi gösterecekler mi efendim? 
Bir salahiyetli ifade buyursun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA NİHAT ERİM 
(Kocaeli) — Biraz sonra göstereceğiz. 

BAŞKAN — Bildireceksiniz?... 
TARIK ZIYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 

Muhterem arkadaşlar, Başkanlık Divanının se
çimi ile ilgili Anayasanın 84 ncü maddesi Mec
lislere! eki bütün siyasî parti gruplarının Divan
da kuvvet oranları ölçüsünde temsilini şart 
koşmaktadır. Kuvvet oranlarının tâyini ve si
yasî partilerin hangi esas dâhilinde temsil edi
leceğinin tesbiti için mutlaka siyasî parti grup
larını temsil eden yetkili şahısların Meclis Baş
kanının Riyasetinde toplanmaları ve bir karara 
varmaları icabeder. (Toplandı sesleri.) 

Müsaade buyurun efendim, usul hakkında 
arz ediyorum. 

Nitekim, ilk içtirnada bu yoldan bir takrir 
gelmiş ve Anayasanın bu maddesine uygun 
olarak içtima talik edilmiştir. Onu • takiben 
dünkü içtirnada da aynı mahiyette 'bir takrir 
gelmiş ve talik edilmiştir. Şimdi eğer bugün 
mutabakat hasıl olmadan seçim yapılırsa Ana
yasanın 84 ncü maddesinin ruhuna aykırı şe
kilde hareket edilmiş olur. Şimdi, Meclislerin 
Başkanlık Divanlarının teşkiline dair olan mad
deyi aynen okuyorum: 

«Meclislerin Başkanlık Divanları, o Meclis-
deki siyasî parti gruplarının kuvvetleri ölçü
sünde Divana katılmalarını sağlıyacak şekilde 
kurulur.» der Anayasa; eğer böyle bir müzake
re yapılmamış ve kuvvetler oranı tesbit edil
memiş ise, bir mutabakat hasıl olmamış ise, ka-
naatımca yapılacak olan seçim Anayasanın 
ruhuna aykırı olur. Bu içtirnada oylamaya ge
çilmesi, seçimin yapılması Anayasanın 84 ncü 
maddesine aykırıdır kanaatindeyim. Heyeti 
Umumiyeye bu keyfiyeti arz eder ve mutlaka 
bir mutabakat sağlamak üzere grup temsilcile
ri arasından bir içtimain sağlanması yoluna gi
dilmesini taleb ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ekinci bir dakika. 
Başkanlık, 84 ncü madde gereğince oranla

rı tesbit etmiş ve bütün gruplara neticeyi teb
liğ etmiştir. Sizin, ancak bu tebliğe ne şekilde 
itiraz ettiğinizi tebarüz ettirmeniz ve sizin za
viyenizden meselenin nasıl halledileceği ve oran
ların ifade edileceği burada Heyeti Umumiye
ye arz edilmiş olması lâzımdır. O zaman, usulî 
itirazınız anlaşılmış olur. Lütfen ifade buyu
run. Çünkü Başkanlık bunu bildirmiştir. Bu 
bilgiye nasıl itiraz (diyorsanız, sizin zaviyeniz
den nasıl halledilmesi lazımsa o yönden usulî 
itirazınızı yaparsınız. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Devamla) — Efen
dim, Başkanlık bunu dün de bildirmişti. Buna 
rağmen bu oranlar grupların başkanlarının 
elinde iken buna isnadedilerek yeni bir top
lantının lüzumu ileri sürüldü ve toplantı talik 
edildi. Sebep olarak da 84 ncü madde gösteril
di. Simli bu esbabı mucibeden hareket ederek 
mutlaka grup temsilcileri arasında yeni bir 
toplantı yapılmasını arz ediyorum. 

Bunu ftaikilbeden diğer meselede yani Baş
kanlık Dh anının gruplara bildirmiş olduğu 
oranlar üzerindeki fikrimi arz ediyorum: Ana
yasanın 84 ncü maddesinde Büyük Millet Mecli
sindeki bütün siyasi parti gruplarının, asgari 
10 üyesi buluan siyasi parti gruplarının mutla
ka Divanda temsil edilmesi keyfiyeti şart koşul
muştur. Nitekim maddeyi iki ayrı şekilde oku
duğumuz takdirde, maddenin ne maksatla ted
vin edilmiş olduğunu açıkça görürüz. Madde, 
«Meclislerin Başkanlık Divanları, o Meclisteki 
siyasi parti gruplarının kuvvetleri ölçüsünde 
Divana katılmalarını sağlıyacak şekilde kuru
lur.» der. Aksi halde maddenin şu şekilde ted
vin edilmesi gerekirdi: «Meclislerin Başkanlık 
Divanları o Meclisteki siyasi parti gruplarının 
kuvvetleri ölçüsünde kurulur.» Halbuki madde
de böyle denmemiş. Fıkraya «Siyasi parti grup
larının kuvvetleri ölçüsünde Divana katılmala
rını sağlıyacak şekilde» ibaresi eklenmiştir. 

Bundan kasıt bütün siyasi parti gruplarının 
mutlaka Divanda temsil edilmesini sağlamaktır. 
Halbuki, Başkanlıkça gruplara gönderilmiş olan 
kuvvet oranlarını gösteren yazıya bakılacak 
olursa T. B. M. Meclisinde grupları bulunan 
iki siyasi partinin Divanda temsil edilmesinin 
istenmediği anlaşılmaktadır. Bu durum Anaya
sanın 84 ncü maddesinin ruhuna aykırıdır. 

— 16 
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Yine Anayasanın 56 ncı maddesi de, «Siyasi 
partiler, ister iktidarda ister muhalefette olsun
lar, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez un
surlarıdır.» der ve demokratik faaliyetlerin en 
başındaki demokratik faaliyetler de Meclis Di
vanı faaliyetleri olduğuna göre, bütün siyasi 
parti gruplarının mutlaka Divana katılmalarını 
sağlamak gerekir. Bunun karşısındaki bir dav
ranış Anayasaya aykırıdır kanaatindeyim. Ma
ruzatım bundan ibarettir, bu maruzatımın na
zarı itibara alınmasını arz ediyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, sayın 
arkadaşımız Ekinci usulî itirazını yapmıştır. Me
sele Anayasa bakımından, Başkanlık Divanının 
teşekkül tarzının hangi ölçülere göre ve Başkan
lık Divanındaki görevlerin ne şekilde tevzi edi
leceğine dair İçtüzüğümüzde, usulî ihtilâflar zu
hur ederse 2 lehte, 2 aleyhte, 15 dakikayı 
geçmemek kaydı ile Başkanlıkça söz verileceği
ni emreden bir hüküm vardır. Yalnız, ben Baş
kanınız olarak önümüze daima çıkacak olan bu 
mevzuun, ilerde Büyük Millet Meclisinin bütün 
çalışmalarında bütün grupların oranlarının tes-
biti yönünden ehemmiyet taşıyan bu mevzuun 
lâyıkiyle aydınlatılmasını ve Yüksek Meclisimiz
de bulunan kıymetli arkadaşlarımızın görüşleri
nin tesbiti ve bir vuzuha varılabilmesi için ge
niş bir müzakere imkânı açıyorum. Ve Yüksek 
Meclis müzakereler kâfi deyinceye kadar bu ko
nuda görüşmeler devam edecek ve Yüksek Mec
lis bu işe ait en uygun hal tarzını tâyin edecek
tir. 

Bu konu ile ilgili olarak söz alan arkadaşları
mın isimlerini sırasiyle okuyorum: Sayın İsmail 
Hakkı Akdoğan, Sayın İsmail Hakkı Yılanlıoğ-
lu, Sayın Sadık Tekin Müftüoğlu, Sayın Ahmet 
Tahtakılıç, Sayın İrfan Aksu ve Sayın Talât 
Asal. 

COŞKUN KIRDA (İstanbul) — Grup adına 
söz istiyorum. . 

RECAİ 1SKENDEROĞLU (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan; esasa geçilmesini buyurdunuz. 
Esastan evvel usul hakkında grup adına söz is
tenmiştir. 

BAŞKAN — Esasa geçmiyoruz Sayın tsken-
deroğlu. Usul meselesini daha geniş bir müzake
re imkânı içinde halledebileceğimizi söyledim. 

Sayın Reşat Özarda, Sayın Ferda Güley ve 
Sayın Feyzioğlu'nun ismini kaydettim. Başka 
söz istiyen arkadaşımız ? Yok. 

Muhterem arkadaşlarım; müzakereye iştirak 
eden arkadaşlar kendileri yönünden meselenin 
çözüm tarzını nasıl buluyorlarsa ona ait takrir
lerini de Divana verirlerse, oylanacak takrir vu
zuhla belli olmuş olur. Neticeyi daha kolay bu
luruz. Lütfen buna riayet etsinler. 

Buyurun Sayın İsmail Hakkı Akdoğan. 
İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 

Çok muhterem arkadaşlarım; Meclisin ilk top
lantısında ve ilk müzakeresinde böyle gruplar 
arasında anlaşmamazlık husule gelmesini ve bu 
yönden de söz almış bulunmamı üzüntü ile kay
dettiğimi ifade ederek sözlerime başlamak is
terim. 

Muhterem arkadaşlarım, Başkanlık Divanı
nın tarzı teşekkülü Anayasamızda, İçtüzükte yer 
almış ve 4 yıllık teamülle de nasıl yapılacağı, 
hangi kaidelere riayet edileceği, her siyasi gru-
pa temsilciliklerin ne suretle verileceği tesbit 
edilmiş bulunmaktadır. Ancak son seçimlerde 
özellikle bir siyasi partinin ekseriyeti almış bu
lunması karşısında Başkanlık Divanında da ek
seriyette olmak gerektiği fikrini ortaya koyma
sı ve Başkanlık Divanında birbirleriyle ölçüle-
miyecek ve tartışılmayacak derecede önemlili-
likleri birbirinden ayrı olan vazifelerden en 
önemlilerini kendi partisine almak istemesi kar
şısında husule gelmiş olan bu anlaşmazlık hak
kında grupumuzun görüşlerini Yüksek Huzuru
nuzda arz etmek isterim. 

Anayasamızın 84 ncü maddesinde sarahaten 
bir hüküm yer almış bulunmaktadır. «Meclisle
rin Başkanlık Divanları o Meclisteki siyasi par
ti gruplarının kuvvetleri ölçüsünde Divana ka
tılmalarını sağlıyacak şekilde kurulur.» Bu kai
denin içerisinde iki tane katî hüküm mevcut bu
lunmaktadır. Biri, her siyasi partinin Başkanlık 
Divanında temsil edilmesi yolundaki görüş; 
ikincisi ise, Başkanlık Divanında partilerin, 
grupların kuvvetleri oranlarında vazife alm: ,ları 
icabıdır. Burada Yüksek Heyetiniz varacağı bir 
kararla bu iki görüşün telifi hususunda bir ışık 
tutmuş olacaktır. Siyasi parti gruplarının temsil
cileri ile Millet Meclisi Riyasetinin bulunduğu 
toplantılarda, her siyasi parti mümessili kendi gö
rüşünü heyete arz ve izah etmiştir. Biz de kendi 
partimizin ve grupumuzun görüşünü arz ettik. 
Neticede Adalet Partisinin, bu diğer muhalefette 
bulunan partili arkadaşların görüşleri üzerinde 
bir karar alıp bir anlaşmaya varmasını bekledik. 

17 — 
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Maalesef o gece grupurrmza Başkanlık Divanın
dan bir yazı geldi. Adalet Partisi 1 başkan, 2 
başkanvekili, 2 idare âmiri, 3 de kâtip ar
kadaşın kendilerine verilmesini istemişlerdir. 
Başkanlıktan, Meclis Başkanlığından bize gelen 
yazı da aynı mahiyeti taşımakta idi. Biz parti
miz grupunda bu meseleyi yeniden müzakere et
tik ve neticede Anayasanın 84 ncü maddesine ve 
geçmiş teamüle aykırı bir tutumun içinde bulun
duğunu tesbit ettik. Bunu da dün efkârı umu-
miyeye bir basın bülteniyle açıklamış bulunmak
tayız. Dünkü gazetelerde yayınlanmış ve radyoda 
da okunmuş bulunduğu cihetle bunun burada tek
rarında fayda mülâhaza etmiyoruz. Ancak bu tes-
biti hem Anayasanın 84 ncü maddesine ve hem de 
geçmiş teamüllere aykırı bulduğumuzu grupumuz 
tesbit ve ilân etmiş durumdadır. 

Muhterem arkadaşlar; görüşümüze muarız olan 
arkadaşlar Başkanlık Divanında her partinin 
temsilinin mutlaka icabetmediği, kuvvetleri ora
nında temsil edilmesi gerektiğinin sarahaten yer 
alması için her parti, kuvvetleri oranında 
temsil edilir hükmünün yer aldığını, ona 
göre kuvveti olmıyan siyasi partinin Baş
kanlık Divanında temsil edilmemesi ge
rektiği tezini ileri sürmüşlerdir. Partimiz Mec
lis grupu ise, bu meseleyi uzun uzadıya tesbit et
miş ve mutlaka temsil edilmesi gerektiği kanaati
ne varmıştır. Evvelce Yüksek Mecliste vazife 
görmüş olan arkadaşlarımız çok iyi hatırlarlar 
ki, Meclis faaliyetlerinde siyasi parti gruplarının 
alacağı vazifeleri düzenliyen Anayasamızın 85 nci 
maddesinde yer alan, «İçtüzük hükümleri, siyasi 
parti gruplarının, Meclislerin bütün faaliyetleri
ne kuvvetleri oranında katılmalarını sağlıyacak 
yolda düzenlenir.» hükmü Yüksek Mecliste müza
kere edilmiş ve o zamanlarda Meclisimizi temsi-
len dış memleketlere giden heyet içinde her siyasi 
partinin bir üyesinin bulunması zorunluğu tara
fımızdan ileri sürülmüş ve Anayasanın 85 nci 
maddesinde Millet Meclisinin her türlü faaliyetle
rinde her siyasi parti grupunun yer alması lâzım-
geldiği fikri tarafımızdan savunulmuş idi. Ancak 
85 nci madde de ileriye muzaf bir hüküm olduğu 
için, ileride yapılacak İçtüzüğün bu esaslara göre 
yapılması emredildiği için, halen emredici bu 
hükmü taşımadığı için o görüşümüz kabul edil
memiştir. Anayasa ileride yapılacak İçtüzük hak
kında Yüksek Meclise ışık tutmaktadır. Buna gö
re biz bugün ileride yapılacak İçtüzüğe uygun şe

kilde karar alalım diye savunmuşuz, maalesef bu 
görüşümüz Yüksek Meclisçe kabul edilmemiştir. 
Bâzı siyasi parti grupları da her siyasi partinin 
mutlaka temsil edilmesi hakkındaki görüşe 85 nci 
maddenin tatbiki bakımından uygun mütalâada 
bulunmamışlardır. Ancak burada Anayasanın 
85 nci maddesiyle^ karşı karşıya değil, 84 ncü 
maddesiyle karşı karşıya bulunmaktayız. Bu mad
de ileride yapılacak bir içtüzük hükmüne atıfta 
bulunmamakta, biugün halen tatbik edilmesi lâ-
zımgelen hususu |esbit etmiş bulunmaktadır. Gö
rüşlerimizi teyidetmek için Yüksek Meclise bu 
maddenin müzakeresi sırasında Temsilciler Mecli
sinde yapılan müzakereleri de arz etmek isteriz. 
Temsilciler Meclislinde Fahri Belen, Komisyon 
Sözcüsü Turan Güneş'ten soruyor. Komisyon Söz
cüsü cevaben, konjuşmalar arasında şu cümleyi 
sarf ediyor. «Biz jbütün siyasi parti gruplarının 
Başkanlık Divanıma iştirak etmeleri sayesinde ta
raf sizliğin • temin edilebileceğini düşündük. Mec
lis Başkanlığı seçimi için de bâzı özel hükümler 
getirdik.» Yine bir yerinde Feridun Erkin ko
nuşmalarda ayne!n şöyle söylemektedir: «Ge
çirilen tecrübelerin ışığı altında bu hususun Ana
yasa teminatı altıjıa alınması anlaşılır bir keyfi
yettir. Fakat Kiyaset Divanlarında bütün parti
lerin temsil edilmesi ve ekseriyet partisinin Baş
kanlık Divanını njmnha sıran kendi üyeleri ara
sından seçme temayülüne karşı teminatın Ana
yasamızda mı yoksa İçtüzükte mi yer almasının 
doğru olacağı münakaşa edilir bir noktadır». Yi
ne konuşmalar arasında Komisyon Sözcüsü Tu
ran Güneş, İçtüzüklere istikamet vermesi bakı
mından da, bunların Anayasaya konulmalarında 
mutlak bir zaruret gördük, şimdiye kadar bütün 
siyasi partilerin iştirak ettiği bir Başkanlık Di
vanı bizde yoktur. İlk defa böyle bir Başkanlık 
Divanını bu Anayasayla getirmekteyiz. Bu suret
le de değişikliği Anayasaya koymak zarureti ile 
gelecek parlâmentolara ışık tutmayı lüzumlu 
gördük, demiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu maddenin kabu
lünde yapılan müzakereleri şu okuduğum fıkra-
lariyle anlaşılmaktadır ki, o zaman münakaşa ko
nusu bu hükmün Anayasada mı yer alması lâzım
dır, İçtüzükte mi yer alması lâzımdır kısmı müna
kaşa edilmiş. Ama Başkanlık Divanlarında her 
siyasi partinin temsil edilmesi gerektiği konusu
na bir itiraz vâki olmadan bu hüküm kabul edil
miştir. Kurucu Mecliste aynı madde hiç münaka-
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şa edilmeden kabul edilmiştir. O halde" Anayasa
mızın 84 ncü maddesini, evvelce grupumuz tara
fından savunulan, bugün Yüksek Huzurunuzda 
arz edilen şekilde anlamak mecburiyeti ile karşı 
karşıya bulunmaktayız. Meclis Başkanlık Diva
nında her siyasi partinin temsil edilmesi şarttır. 

Muhterem arkadaşlarımız, konuyu dört yıllık 
teamül bakımından da gözden geçirmek mecburi
yetindeyiz. Dört yıl evvel yapılan seçimler so
nunda Meclisimizde oranları önde C. H. P., son
ra A. P., Y. T. P., C. K. M. P. olmak üzere ara
larında pek fazla fark bulunmıyan partiler halin
de kurulmuştu. Ve bunlara Anayasanın 84 ncü 
maddesini tatbik etmek kolay olmuş idi. Çünkü 
en az milletvekili bulunan siyasi grupun millet
vekili adedi 54 idi. Bu bakımdan Meclis Reisli-
line seçilen partiden, başka Reisvekili alınmamış, 
idare amirliklerinde üç siyasi partinin bulunma
sı prensibi göz önünde tutulmuş, kâtipliklere de 
her partiden bir arkadaşın alınması üzerinde ti
tizlikle durulmuş idi. Bilâhara partilerde başlı-
yan bâzı sebepler dolayısiyle, değişiklikler ve 
transferler neticesinde partilerin bâzılarının 
gruplarının adedi azalmış, 20, 16, 13 rakamına 
kadar inmiştir. 1964 yılında bu rakamlara indiği 
halde, 13 rakamına inen M. P. ve 16 rakamına 
inen C. K. M. P. ve 20 rakamına kadar inen 
Y. T. P. ne birer üyelik verilmiş, hattâ birer Re-
isvekilliği, birer idare amirliği verilmiş durum
dadır. Bunun sebebi Başkanlık Divanlarında ay
rı ayrı kategori olarak ele alınmış bulunan Baş-
kanvekilleri, İdare Âmirleri ve Kâtiplerin du
rumlarının ayrı ayrı mütalâa edilmesi ve konten
janların tevziinde bir partiyle mecbur bulunma
dıkça aynı makamdan birkaç yerin verilmemesi 
esası üzerinde durulmuştur. Bu bakımdan M. P. 
Meclis Grupu olarak gerek Anayasamızın sarih 
hükmü karşısında, gerekse dört yıllık teamül kar
şısında biz bütün siyasi partilerin Başkanlık Di
vanında birer üyelik vermek ve bu yerleri tefrik 
ve tâyin ederken Başkanvekilleri, İdare Âmirle
ri ve Kâtiplikler mevkilerinde mümkün olduğu 
müddetçe bir partiye iki mevkii vermeyip, birer 
birer olmak üzere dağıtmak zaruretindeyiz. Ama 
artan oranlarını son olarak kâtipliklere diğer par
tileri de almak suretiyle 1 veya 2 - 3 olarak kul
lanılmaları devamlı olarak mümkündür. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimize son ve
rirken bir hususu da sarih olarak arz etmek iste
riz. Adalet Partili arkadaşlarımız, Reislik tek de-
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reçeli seçimle yapıldığına" göre Meclis Reisliği va
zifesini almış durumdadırlar. Ondan sonra iki 
Reisvekilliği istemektedirler, bir Reisvekilliğini de 
diğer partilere bırakmaktadırlar. A. P. nin mil
letvekili sayısı 239 kişi olduğuna, diğer muhale
fette bulunanların sayısı da 210 kişi bulunduğu
na göre, Meclisin Reislik vazifesini deruhde ede
cek arkadaşlar her zamanda, her istediği anda Re-
isvekillerine vazifeyi bırakmıyarak, kendisi Mec
lise Riyaset etmek imkânına sahip bulunduğuna 
göre, Reisliği ve iki Reisvekilliğini bünyesine al
mayı istemesi ve 210 kişiye sadece ihtiyarı dışın
da vazifeye çıkabilecek bir Reisvekilliğini bırak
mış olmasının riyazi rakamlarla ölçülmesi veya 
kıyaslanması mümkün olmıyacak bir keyfiyettir. 
Bu bakımdan M. P. grupu olarak, Anayasanın 
sarih hükümlerine ve dört yıllık teamüle uygun 
hareket edilmesini talebetmekteyiz. Buna riayet 
edilmediği takdirde Millet Partisi grupu olarak 
alman karar gereğince Meclis Riyaset Divanına 
üye vermiyeceğimizi saygı ile arz ederim. 

Hürmetlerimle. (Sağdan, alkışlar.) 
BAŞKAN — Sayın Akdoğan görüşünüzü bir 

önerge ile Riyasete sunacaksınız. 
Söz*sırası Sayın İsmail Hakkı Yılanlıoğlu'nun. 
İSMAİL HAKKI YILANLIOÖLU (Kasta

monu) — Muhterem arkadaşlarım, bu konuda 
ihtilâfıbız; Anayasanın 84 ncü maddesinin tefsiri 
ve tatbikindedir. Başkanlığın gruplara yaptığı 
tebliğ bu maddenin sarih hükmüne uygun düş
memektedir, kanaatimizce. Çünkü bu 84 ncü 
maddede Meclislerin Başkanlık Divanları o 
meclisteki siyasi parti gruplarının kuvvetleri 
ölçüsünde Divana katılmalarını sağbyacak şe
kilde kurulur. Şimdi bu kanun hükmü karşısın
da Mecliste bulunan siyasi parti gruplarının 
Başkanlık Divanına girmelerini sağlıyacak şe
kilde bu maddenin tatbik edilmesi lâzımdır. 
Kuvvetler oranında temsil edilmesi icabeden 
Parti grupları, eğer meselâ küçük partiler bir
den ziyade üyelik isterlerse o zaman bu mad
deye aykırı talepte bulunmuş olurlar. Ama biz, 
dün de muhalefet partileri ile yaptığımız top
lantıda bu maddeyi, benden önce konuşan ar
kadaşlarımızın anladığı şekilde anladık, tefsir 
ettik ve bu hususta müşterek bir karara vardık. 
Şimdi, bu kanun başka şekillerde tefsir edilir 
veya anlaşılırsa, bundaki maksadı, kanun koyu
cunun maksadını anlamak için ne yapacağız? Bu 
durumda müracaat edilecek vesika; o kanu-
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ımn yapılışı sırasında komisyonda cereyan eden 
müzakereleri gözden geçirmek lâzımdır ki, bu
rada kanun koyucunun maksadı anlaşılabilsin. 
Sayın ismail Hakkı Akdoğan arkadaşımız, bu 
madde müzakere edilirken Temsilciler Meclisin
de cereyan eden konuşmaların bir kısmını nak
letti ve bilhassa komisyon sözcüsünün müzake
reler esnasında beyan ettiği fikirler, bizim an
layışımıza uygun düşmektedir.. Bu bakımdan 
84 ncü madde karşısında Mecliste bulunan bü
tün siyasi partilerin Divana girmesini sağ-
lıyacak şekilde kurulmasını arzu etmekteyiz. 

• Bu hususta diğer parti grupları ile müştereken 
Başkanlık Divanınma bir önerge sunmakta
yız. Bu önergenin kabulünü ve Başkanlık Di
vanını, Anayasanın 84 ncü maddesine uygun 
bir şekilde teşkilini arz ve istirham eylerim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Sadık Tekin Müftüoğlu 
SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 

— Muhterem arkadaşlarım, müzakeresini yap
tığımız, Anayasanın 84 ncü maddesinin tatbi
ki hususunda şu ana kadar tebellür eden fi
kir aşağı - yukarı şu oluyor: Mademki Ana
yasanın 84 ncü maddesinde parti grupları ismi 
geçmektedir ve Anayasanın yine bir maddesine 
göre, 10 milletvekiline sahibolan bir parti grup 
teşkil ettirebilir, binaenaleyh, her grupa as
gari ölçüde bir üye hakkı tanımak suretiyle 
Riyaset Divanına hak tanınması icabetmekte-
dir. Yalnız bu noktada zannediyorum dikkat
ten kaçınılmak istenen bir husus var; o hu
sus da, Anayasamızın 84 ncü maddesinin parti 
gruplarından değil ve fakat parti gruplarının 
kuvvet ölçülerinden bahsetmesi noktasıdır. 
Bir ölçü lâzımdır. Bu ölçüyü ne şekilde nasıl 
tatbik etmemiz icabetmektedir ? Sayın arkadaş
larımızın ifadesine göre parti grupu için Ana
yasanın on kişilik parti grupu teşkiline mü
tedair maddesi kâfi gelmektedir. Halbuki daha 
önceki yıllarda muhterem Mecliste yapılan yine 
Başkanlık Divanı seçimleri dolayısiyle Sayın 
Emin Paksüt arkadaşımız, birinci birleşimin 
birinci oturumunda, 26 . 10 . 1961 tarihli celsede 
aynen şöyle söylüyorlar; parti gruplarının kuv
vetleri meselesi hususunda; zabıttan okuyo
rum: «Partilerin kuvvetlerinin ölçüsü şüphesiz 
sağlamış oldukları milletvekili veya senatörlük 
sayısıdır. 

Buna, metni yazarken de, burada konuşur
ken de bir itirazımız yoktur.» Bu muhterem ar
kadaş aynı zamanda Kurucu Mecliste bulundu
ğuna göre, parti gruplarının kuvvet ölçüsünden 
ne anlaşılması lâzımgeldiği hususundaki müna
kaşalara bizatihi Anayasa Kanununu tedvin 
eden Komisyonda bulunan bir arkadaş olarak, 
Meclis zabıtlarına geçen ifadelerini, zabıtlarına da 
tescil etmiş bulunuyor. Şu halde artık bu noktada 
ihtilâf olmaması lâzımgelir. Ama yalnız bunun 
için mi ihtilâf olmaması lâzımgelir? Hayır. Ana
yasa bir geçici madde vaz'etmiştir. Bu geçici 
madde üçüncü maddedir. Üçüncü madde, yeni 
içtüzük tedvin edilinceye kadar eski içtüzük ile 
amel edilir, der. Eski içtüzüğün 5 nei maddesi 
de Riyaset Divanını aded olarak tahdidetmiştir, 
demiştir ki, altı kâtip, üç idareci üye, üç baş-
kanvekili ve bir başkan seçilecektir. Şu duruma 
göre kuvvet ölçüsü eğer Mecliste grup kurmuş 
olan partilerin milletvekilleri sayısını 450 ye tak
sim ettiğimiz takdirde meydana çıkan bir nisbet 
içinde mütalâa ettiğimiz takdirde en küçük par
ti grupuna bir tane sandalye tanımak durumun
dan hareket etmemiz icabeder. Bu harekete te
vessül ettiğimiz takdirde ise Meclisin bugünkü 
tarzı teşekkülüne göre Riyaset Divanının asgari 
30 - 40 sandalye ile işgal edilmesi durumu hâsıl 
olur ki, bunun da Anayasanın geçici üçüncü mad
desi ile hakkı hayat tanıdığı içtüzüğümüzün be
şinci maddesine aykırı olur. Binaenaleyh, grup
ları Riyasete iştirak ettirmek için grupu olan en 
küçük partinin kuvvet oranını diğerlerine nis
bet ederek nazarı itibara almıya imkân yoktur. 
Bu durum, izah ettiğim gibi, Anayasanın geçici 
maddesi delaletiyle İçtüzüğün 5 nei maddesine 
aykırı bir durum yaratır. Anayasa ve içtüzük 
bakımından mesele böyledir de, acaba Anayasa
mızın 84 ncü maddesi gramer anlamı bakımın
dan başka türlü müdür? Hayır... Ne diyor? Ay
nen okuyorum : «Meslislerin Başkanlık divanla
rı, o Meclisteki siyasi parti gruplarının kuvvetle
ri ölçüsünde Divana katılmalarını sağlıyacak şe
kilde kurulur.» Burada yalnız meclislerin Baş
kanlık divanları kelimesinden sonra «virgül» 
vardır, ondan sonra hiçbir imlâ işareti yoktur. 
Eğer şöyle olsaydı bilfarz, «Meclislerin Başkan
lık divanları» virgül, «o Meclisteki siyasi parti 
gruplarının» virgül, ki yoktur, virgül, «kuvvet
leri ölçüsünde Divana katılmalarını sağlıyacak 
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şekilde kurulur.» olsaydı, o takdirde arkadaşlar, 
bir görüş birliğine varabilirdik. Zira «siyasi 
parti grupları» ndan sonra virgül olması, demek 
ki parti gruplarına bir hak tanıyor ve fakat bu 
hak, virgülden sonra gelen kuvvet ölçüleri nis-
betinde Divana iştiraklerini sağlıyacak anlamına 
gelirdi. Gerek Anayasa hükmü bakımından, ge
rek Türkçe gramer bakımından arkadaşlarımızın 
iddialarının vâridolmadığı aşikâr bir şekilde ka
naatimizce ortaya çıkıyor. Ama diğer taraftan 
bir başka sayın arkadaşımız ifade ederler, der
ler ki, efendim Anayasaya göre bir 84 ncü mad
de vardır, bu maddeye göre de partilerin kuv
vetleri ölçüsünde Divana iştiraklerinin sağlan
ması lâzımgelir. Doğrudur. İşte bu kuvvet öl
çüsünü hangi esaslara göre tesbit etmemiz lâ
zımdır. Eğer bu tesbiti yapabilirsek müştereken 
zannediyorum hiçbirimizin diğeri hakkında daha 
ilk günden, efendim Anayasayı ihlâl ediyorlar, 
Anayasayı bir kenara bırakıyorlar, diye hiç de 
hoş olmıyan iddialarda bulunmasına lüzum kal-
mıyacaktır. 

Bendeniz bizzat bu mesele ortaya çıktığı za
man Meclis Riyaset Divanı Sekreterliğine bir 
yazı yazarak Parlâmentoda bulunan partilerin 
kuvvet derecelerini ve nisbetlerini gösteren bir 
listeyi talebettim ve bana gönderdiler. Bu liste 
şudur. Listeye göre partiler : 

A. P. : Üye sayısı : 240, oran : 6,93, Riyaset 
Divanmdaki aded : 7 

C. H. P. : Üye sayısı : 134, oran : 3,87, Riya
set Divanmdaki aded : 4 

C. K. M. P. : Üye sayısı : 11, oran : 0,31, 
aded : yok. 

M. P. : Üye sayısı : 31, oran : 0,89, aded : 1 
T. 1. P. : Üye sayısı : 14, oran : 0,40, aded : 

yok. 
Y. T. P. : Üye sayısı : 19, oran : 0,54, aded : 1 
Şimdi bu oranlar ne şekilde bulunmuştur? 

Bunun izahında fayda" mülâhaza etmekteyim. 
Meclisteki sandalye sayısı 450, Divandaki sandal
ye sayısı olan 13 rakamına bölünmekle bir vahît 
bulunmuştur. Bu vahît, partilerin aldığı millet
vekilleri adedine bölünmek suretiyle işte bu 
oranlar meydana çıkmıştır. 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Başka
na kaç. rakam verdiniz? 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Devamla) 
— Müsaade ediniz efendim, sizin anlamadığınız 
bir nokta var. 

Bu oran yanlıştır, bu hesap hatalıdır, bu he
sap Anayasaya aykırı bir davranış ortaya çıkar
maktadır diyemeyiz beyler. Diyemeyiz ve de
menizi de temenni etmem, çünkü bu hesap bizim 
seçilip geldiğimiz, aşağı yukarı Milli Bakiye se
çim sistemine uygun bir tarzda tedvin edilmiş 
bir hesaptır. Şöyle k i : Bütün partilerin millet
vekili sayısını yegan yegan ya bir oy kabul edi
niz veya bir puvan kabul ediniz. Nedir yekûn? 
450. Divandaki sandalye adedini lütfen Millî 
Bakiyeden kalmış olan milletvekili adedi olarak 
kabul ediniz. Ne yapıyoruz Millî Bakiyeden mil
letvekili çıkarmak için? Bütün partilerin bakiye 
oylarını topluyoruz, meydana çıkan neticeyi 
bütün bakiye milletvekili adedini topladıktan 
sonra çıkan rakama taksim ediyoruz. O rakamı 
da bu defa her partinin bakiye kalan milletveki
li adedine bölmek suretiyle meydana çıkan nis-
beti buluyoruz. İşte aziz arkadaşlarım, çoğumu
zun bu yolla gelmiş olduğu bu hesap sistemini 
şayet hatalı bulursak, tabiî ki hatalı olmadığı
na inanmamız lâzımgelir, ben bir şey söyliye-
mem. Söylemem, aklımdan geçmez ama, başka
larının ne söylemesi ihtimali olduğunu da izan
larınıza, irfanlarınıza bırakmakta fayda mülâha
za ederim. Şimdi bu hesap muvacehesinde Riya
set Divanında parti gruplarının kuvvetleri ölçü
sünde işgal edecekleri sandalyelerin miktarını 
kendi gelişimize yol açan kanunun esasları ve 
hesapları dâhilinde tesbit ettik mi? Ettik. Bir 
kere daha tekrar edeyim. Nedir? A. P. ne 7 
sandalye, C. H. P. ne 4 sandalye, M. P. ne 1 
sandalye, Y. T. P. ne 1 sandalye. 

Burada ikinci bir nokta karşımıza çıkıyor. 
Bu ikinci nokta da, takdir edersiniz ki, 13 san
dalyenin 13 ünde oturan arkadaşlarımızın yet
kileri ve salâhiyetleri aynı oranda, aynı derece
de değildir. Bir kâtip ile bir idare âmirinin, bir 
idare âmiri ile bir başkanveklinin, bir başkan-
vekili ile bir başkanın yetkilerinin ayrı ayrı ol
duğunu hepimiz biliyor ve hepimiz takdir edi
yoruz. İşte bu noktada nasıl bir objektif esastan, 
nasıl bir hukukî kıstastan hareket edeceğiz de 
hepimizi tatmin edecek olan bir hal şekline va
racağız? Bu noktada çok Sayın Feyzioğlu'nun 
geçen dönem yapmış olduğu bir konuşmayı Mec
lis zabıtlarından okumakta fayda mütalâa et
mekteyiz, neticeye ulaşmak için. 

Birleşim 1, 26 . 10 . 1961, sayfa 7. «Bir nok
ta daha vardır.» 7 nci sayfa 1 nci paragrafının 
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ortasında, «Bir nokta daha vardır. Bu 84 ncü 
madde hem Senatoya, hem de Meclise aittir. Biz 
Millet Meclisi olarak bir anlaşma tarzı tutturu
ruz. Türkiye'nin bir başka Meclisi değişik tarzda 
başka bir şekilde tefsir ederse Anayasanın bu 
maddesinin tatbikatında iki Meclis birbirinden 
tamamen farklı bir anlayışa sahibolmuş bulu
nur.» diye ifade ederler ve hakikaten doğrudur. 
Binaenaleyh muhterem arkadaşlarım, iki Mec
lisli olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin iki 
Parlâmentosu arasında 84 ncü maddeyi iki ayrı 
istikamette tatbik etmek suretiyle Sayın Feyzi-
oğlu'nun haklı olarak işaret ettiği noktada mec
lislerden bir tanesinin sureti mutlakada vatandaş 
zihninde Anayasaya aykırı bir davranış içinde 
bulunduğu zehabını uyandırmamak için her hal 
ve kârda bu iki Parlâmentonun da aynı esaslar, 
aynı kıstaslar ve aynı ölçüler içerisinde hareket 
etmesinde fayda ve hattâ faydanın da ötesinde 
bir zaruret mütalâa etmekteyim. İşte bu noktada 
bize yardımcı olarak Senato İçtüzüğü önümüze 
gelmektedir. Ne diyor Senato İçtüzüğü?.. 

Madde 8. — Cumhuriyet Senatosu Başkanı, 
toplantı yılının bitmesinden önceki bir hafta için
de Danışma Kurulunu toplar. 

A) Bu toplantıda : 
1. Danışma Kurulunda temsil edilen bütün 

grupların Cumhuriyet Senatosu üye tamsayısm-
daki yüzde oranları tesbit edilir... (Evet, Cumhu
riyet Senatosundaki yüzde oranları tesbit edilir.) 

2. Başkanlık Divanmdaki yerler, görev ve 
yetkileri bakımından; Başkan için yüzde 19, 
başkanvekillerinin her biri için yüzde 10, idare
ci üyelerin her biri için yüzde 7, kâtip üyelerin 
her biri için yüzde 5 puvan itibar olunur. He
nüz bizim İçtüzüğümüz yeniden tedvin edilme
diği için iki Meclis arasındaki tezatlı bir duru
ma düşmemek için halen Senatoda tatbik edilen 
İçtüzük hesaplarının - mutlak ki objektiftir - na
zarı itibara alınmasında hiçbir parti grupunun 
itirazı olmaması icabeder. Zira derlerse ki, Se
nato İçtüzüğünün 8 nci maddesi belki Anayasa
ya aykırıdır, zannetmiyorum, böyle bir şey dü
şünülemez. Zira halen Mecliste bulunan bütün 
partilerin grupları olmasa dahi, birer arkadaşı
mız Senatoda bulunuyorlardı. Birer temsilcileri 
asgari mânada var idi. 

Anayasaya aykırı intibaı veya kanaatinde ol
salardı, o günden bugüne kadar partiler olarak 
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pekâlâ Anayasa Mahkemesine gidilebilirdi. Gi
dilmediğine göre bu puvantaj usulünün Anaya
saya aykırı olmadığı da katî bir kanaat halin
de vicdanlarda, fikirlerde tebellür etmiş bulun
maktadır. 

Şu hale göre muhterem arkadaşlarım, şimdi 
Parlâmento olarak bize düşen ikinci vazife şu 
oluyor : 

Acaba halen Mecliste bulunan parti grup
larının yüzde oranları itibariyle kuvvet dere
celeri nedir? Bunu bilmemiz lâzım. Hesap usu
lünde belki arkadaşıma hesabı kontrol için bir 
imkân sağlamak için arz edeyim, her partinin 
aldığı milletvekili sayısını tüm sayımız olan 
450 ye taksim edilmek suretiyle meydana gelen 
oranı, paydayı yüz ;• apacak şekilde, yüzde 
nisbetini bulmak ölçüsü içerisinde tanzim et
mek lâzımgelir. Bu mm da en kolay şekli pay ve 
paydayı 4,5 a bölmek suretiyle meydana gelen 
nisbetlerle ortaya çıkarmak kolay olur. Ve ne
tice şu olmuştur. Muhterem arkadaşlarım; A. P. 
nin yüzde itibariyle puvan durumu 53,3 tür. 
Bu hakiki rakamdan noksandır. Arta kalan ra
kam, teferruata girmemek için uzatmıyacağım; 
r. H. P. nir. % 29,8 dir, M. P. nin % 6,9 dur, 
Y. T. P. nin % 4,23 dür, T. İ. P. nin % 3,12 
dir, C. K. M. P. nin % 2,45 dir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, işte bu oranr 
lar içerisinde Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 
8 nci maddesinde Divanı teşkil eden üyeler vermiş 
olduğu puvantaj esası üzerinde hareket ettiği
miz takdirde gene 511 durum ortaya çıkıyor. 
Küçükten besliyorum. En az puvan Divan kâ
tipliklerine verilmiştir. 5 puvan C. K. M. P. ve 
T. İ. P. bu puvanı dolduramamıştır. Y. T. P. 
ha keza M. P. puvan durumu 6,9, C. H. P. nin 
?9,8, A. P. nin 53,3 dür. İşte arkadaşlarım bu 
noktada Riyaset Divanının Y. T. P. ne tanı
mış olduğu kontenjanı biz ne çok görüyoruz, 
ne de haksız buluyoruz. Nihayet ve nihayet ba
kiye kalıp, değerlendirmeye tabi tutulamıyan, 
ister istemez değerlendirmeye tabi tutulamıyan 
bir puvanlar vardır. Nasıl ki, muhterem arka
daşlarım, Millî Bakiye sisteminde bağımsız ar
kadaşlarımızın aldıkları rey toplamı, bir kısım 
partilerimizin aldığı rey toplamına eşit hattâ 
ondan fazla olduğu halde onlar maalesef değer
lendirile m em işse, bu^ün de Meclisimizi işgal 
eden her parti diğer partilere nazaran kendi 
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bünyesi içerisinde bağımsız ve müstakil oldu
ğuna göre haliyle bağımsız adayların reyleri
ni değerlendırmiyen bir seçim sistemi karşısın
da diğer partiler kargısında bağımsız olan, ta
biî ki ilerde birleşirlerse kuvvet oranları arta
caktır ona bir şey diyeceğimiz yok. Ama bugün 
için .diğerlerine karşı bağımsız olan , bağımsız 
puvanlarmm değerlendirilmesini normal karşı
lanması icabedeceği, bizatihi içinde bulundu
ğumuz geçim sistemimizin icabından oluyor. 
Rayın Riyaset Divanı bu yüzde hesaplarına gö
re haddi zatında İdare amirlikleri için 7 puvan 
il oldurması lâzımgelen M. P. ne 6,9 puvanma 
karşılık olma küzere 0,1 puvan fazlası ile bir 
İdare amirliği vermiş bulunmaktadır. Sayın 
C. H. P. Meclis Grupunun hakkı, kanaatimize 
göre bir Başkanvekilliği, iki İdare Amirliği bir 
kâtiplik almaş? lâzımdır. Zira bir Başkanvekilli
ği 10 puvan. İki idare amirliği 14 puvan, bir kâ
tiplik 5 puvandır. Toplam 29 puvan. Kendile-
nin puvan toplamının yekûnu ise 29,8 dir 8 
puvan da zararları vardır. Ama arkadaşlarımız 
1 Başkanvekilliğine, L İdare amirliği ve kâtip
liğe rıza gösteriyorlar sa kendi adına konuşan 
bu arkadaşımızı bu husus fazla ilgilendirmez. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, neticeye ge
liyorum. Parlâmentomuzun şu ilk müzakere 
gününde eminim ki, en az benim kadar, diğer 
arkadaşlarım da burada yapılacak müzakere
lerde partilerin ve şahısların meseleleri hukukî 
kıstaslar, objektif esaslar içerisinde fikir süzge
cinden geçû-erek mütalâa ettikleri ve serd ettik
leri mi yoksa peşin olarak alınmış birtakım ka
rarları, şu veya bu yolda acaba kabul ettirebi
lir miyiz çabası içerisinde bulunacaklar mıdır? 
Diye efkarı umumiye dikkatle bizi izlemektedir. 
Ben sizlere görüşlerime göre objektif hukukî 
kıstasları esas alarak, matematik rakamlar ve 
rerek neticeyi tahlil ve izah ettim. Eğer arka
daşlarımı tatmin edebildiysem, onları ikna 
edebildiysem kendimi bahtiyar addetmek-
yim. Hepinizi hürmetlerimle selâmlarım. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu siz grup adı
na mı söz istediniz? 

TURHAN FEYZtOĞLU (Kayseri) — Grup 
adına efendim. 
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mın; Coşkun Kırca'nm, Emin Paksüt'ün isim
leri vardır. 

Sayın Aksu, siz ete grup adına mı söz isti
yorsunuz ? 

İRFAN AKSU (İsparta) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Sayın Talât Asal, siz de grup 
adına mı söz istiyorsunuz? 

TALÂT ASAL (Zonguldak) — Feragat edi
yorum efendim. 

AHMET TAHTAK1LIÇ (İstanbul) — Bana 
sormadınız efendim? 

BAŞKAN — Bir zühul oldu efendim. Siz 
de grup adına mı söz istiyordunuz? 

AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Ma
alesef milletvekili adına söz istiyorum. (Gülüş
meler.) 

BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayın 
Aksu, buyurun.-

Y. T. P. GRUPU ADINA İRFAN AKSU 
(İsparta) — Çok muhterem arkadaşlar; 
25 . 10 . 1965 tarihinde Meclis Riyasetinden 
yani Meclis Reisine izafeten Meclis Başkanlı
ğından bir yazı aldık. O yazıya göre Divan se
çimlerinde uygulanacak hususlar ve mebus 
adedlerine göre siyasi parti oranları tesbit edil
miş idi. Bu maksatla dünkü birleşime bir cel
se geriye talik edildi. Dünkü talik sebebi ile 
Meclis Riyasetinin sunduğu husus arasında mü-
bayenet görmekteyiz. Daha önce gönderilen lis
tede A. P. ne iki Başkanvekilliği verileceği 
hususu sarahaten yazı ile ifade edildiği halde 
bugün biraz evvel Meclis Reisimizin okuduğu 
yazıdan öğreniyoruz ki; A. P. si Meclis Reis-
vekilİlklerinden birisinden feragat etmiş olu
yor. Halbuki dünkü talik sebebi, partiler ara
sında bir toplantı yapılıp, bu toplantının neti
cesinde anlaşma zemini temin edilebilir mi ge
rekçesine ietinadediyor idi. Dün bir toplantı 
yapıldı fakat A. P. Grupu toplantı halinde ol
duğu için açılmadan dağıtıldı. Bugün sa
bahleyin aynı maksatla bir toplantı ya
pılacağı söylendi, fakat yine aynı esaba-
bı mucibe üzerine dağıldı. Öğleden sonra 
saat 2,5 da toplantı yapılacağı kararlaş
tırıldığı hnlde A. P. Meclis Grupunun top
lantısı bitmediği için tekrar talik edildi. Şimdi 
katî bir karara varılmamış olduğuna göre bu
gün Meclis Reis vekilliğine A. P. nin iki Başkan-
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vekilliğiaden sarfı nazar edip bir Başkanvekil-
Kğine inmiş olması ne şekilde izah edilecek, 
tabiî ki, bilmiyoruz. Yalnız kulağımıza geldi
ğine göre başka bir partiye, size bir başkanve-
ıdlliği verelim şeklinde bir teklif olmuş. Evve
lâ bu hususun tavzihini rica ediyorum. 

İkinci husus; biz Anayasanın 84 ncü mad
desinin bizden evvel konuşan diğer arkadaşla
rımızın, M. P. li, C. K. M. P. li Sayın arkadaş
larımızın ifade ettiği gibi, aynı şekilde anla
maktayız. Meclis Divanında bütün siyasi partile
rin temsilini bir zaruret olarak görmekteyiz. Bu 
arada puvan usulüne göre kendilerine her han
gi bir üyelik düşmemiş olan T. I. P. ve C. K. 
M. P. nin de Divanda vazife almalarını elbirli
ği ile uğraştığımız <;ok partili hayatın, demok
ratik sistemin zaruri bir neticesi olarak telâkki 
etmekteyiz. Esasen geçen devrede Anayasanın 
84 ncü maddesinin bir tatbikatı olarak team-
mül olarak bu iyi anlayış havası iğinde Divana 
bütün siyasi partiler iştirak ettirilmiş bulun
makta idi. Biz arzu ediyoruz ki, Y. T. P. olarak 
bugünkü Meclisin Umumi Heyetinde bu müza
kerelerin neticesinde salim bir neticeye varmak 
belki mümkün olmıyacak. Dünkü esbabı mu
cibe gereğince yine talik edilsin, gruplar ara
sında temas tekrar tesis edilsin. Bir anlaşma ze
mini bulabildiğimiz takdirde hem Meclis ola
rak ve îıenı de memleket olarak büyük istifade 
sağlıyabileceğimize emin bulunmaktayız. Daha 
evvel bize bildirilen listede A. P. ne 6,93 nisbe-
ti düştüğü halde 7 ye iblâğ edilmek suretiyle Y.T.P. 
ne 0,54 düştüğü halde bir kâtiplik verilmek su
retiyle biraz evvel konuşan A. P. li hatip arka
daşımızın ifade ettiği gibi, kâtiplik puvanı Se
natodaki tatbikatına göre 5 dir. Bizim sırtımız
dan A. P. nin kurban kesmesine elbetteki 
Y. T. P. olarak müsamaha etmemize imkân yok
tu arkadaşlarım. (Y.- T. P . sıralarından alkış
lar.) 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 
— Aksine fazla veriyorlar. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin arkadaşlar. 
Y. T. P GRUPU ADINA İRFAN AKSU 

(Devamla) — Elimizdeki listede Y. T. P. nin 
puvanı 0,54 olarak gösteriliyor. A. P. nin pu
van durumu 6,93 tür. Bu doğru değil mi1?" 
(A. P. sıralarından müdahaleler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ye
rinizden Kıl fen müdahale etmeyin. Sayın hatip 

siz de özel müdahalelere cevap vermeyiniz. 
İRFAN AKSU (Devamla) — Ben Sayın Mec

lis Reisinin bize yazılı olarak gönderdiği liste
den okuyorum. Hesabı üzerinde durmuyorum, 
eğer başka bir hesap sistemi var da onu yap
mışlarsa onu Meclis Reisi ile aralarında hallet
meleri gerektir. A. P. Meclis Başkanlığını almak 
suretiyle, esasen aslan payını almış bulunuyor. 
Bunun üzerine iki Başkanvekilliği daha almak 
suretiyle 6,93 ü 7 ye iblâğ etmek, zannederim 
ki l hukuk esaslarına da uymaz. Yeniden tesise 
mecbur olduğumuz iyi ananclcriyle birlikte; de
mokrasi sadece kanunlar nizamı değil arkadaş
larım, demokrasi aynı zamanda müesseselerin 
iyî işlemesi, örf ve âdetlerin, geleneklerin işler 
hale getirilmesi rejimidir. O bakımdan biz 
Y. T. P. Grupıı olarak, bu liste üzerinde ısrar 
edildiği takdirde Divana iştirak etmemek ka
rarında olduğumuzu saygılarımla arz ederim. 
(Y. T. P. sıralarından, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Aksu; lütfen kendi gö
rüşünüzü de izah ediniz. Sizin anlayışınıza göre 
Divanın ne suretle teşkil edilmesi lâzım? 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Mecbur de
ğil. 

BAŞKAN — Efendim, mecbur olup olma
dığını size danışarak kararlaştıracak değilim 
Sayın Kırca. Lütfen yerinize oturunuz. 

Ben hatibe bir sual soruyorum. Sorduğum 
sualin cevabını kendisi verecektir. 

Buyurun efendim. 
İRFAN AKSU (Devamla) — Sayın Reise 

diğer partilerle müştereken hazırlanıp imzalan
mış bir takrir verdik. Orada şahsım ve parti
miz namına görüşümüzü ifade etmiş oluyoruz. 
Y. T. P. ne de bir Başkanvekilliği verilmesini 
zaruri telâkki etmekteyiz. 

BAŞKAN — Peki. 
C. II. P. Grupıı adına Sayın Turhan Feyzi-

oğlu, buyurun. 
C. II. P. GRUPU ADINA TURHAN FEY-

ZİOĞLU (Kayseri) — Sayın arkadaşlarım, 
Başkanlık Divanının kuruluş tarzı Meclisin ça
lışmalarının selâmet ve huzur içinde başlaması 
ve hepimizin oy birliğiyle istediğimiz gibi selâ
met ve huzur içinde devam edebilmesi için 
önemli bir konudur. Biz C. II. P. Grupu olarak 
bu konuya bu açıdan bakıyoruz. Ve partiler 
arasında bu konunun anlayış ruhu ile, soğuk 

— 24 — 



M. Meclisi B : 3 

kanlılıkla konuşulup bir hal çaresine bağlan
ması için gayret sarf etmiş, hattâ gerekirse 
Başkanlığın C. H. P. yo ayırmış olduğu yerler
den birisini terk etmeye, boşaltmaya amade ol
duğumuzu bildirmiş bulunuyoruz. (Alkışlar) 

Sayın arkadaşlarım, bu konu C. H. P. açı
sından kendisine Başkanlıkça tesbit edilen ra
kamlardan ayrılmış olan 4 yerin artırılması ta
lebi şeklinde çıkmıyor huzurunuza, böyle bir 
taleple gelmiyoruz. Huzurunuza Başkanlığın 
yaptığı tesbitte C. H. P. ne ayrılan, ayrıldığı 
belirtilen yerlerin önem bakımından yeterli gö
rülmediği, daha önemli yerleri istediğimiz tar
zında bir taleple de gelmiyoruz. Bizim Yüce 
Meclisten ve Yüce Meclisi teşkil ederi bütün 
gruplardan bir tek ricamız, bir tek temennimiz 
vardır, o da 1961, 1962, 1963, 1964 yıllarında 
olduğu gibi bu yıl da Meclisimizde yerleşen 
geleneklere uygun olarak, bu konunun parti-
lerarası bir çekişme mevzuu haline gelmeden 
partiler arasında anlaşmaya bağlanarak, çözül
mesi talebidir. Bu konuda C. H. P. ne düşen 
ne varsa onu yapmaya hazırız. 

Sayın arkadaşlar; bunu belirttikten sonra, 
C. H. P. nin konuya hangi açıdan baktığını be
lirttikten sonra, geçmiş yıllarda uygulanan ve 
çok iyi sonuç vermiş bulunan geleneklerin ne 
olduğuna Yüce Meclisin dikkatini çekmek iste
rim. Anayasa hukuku sadece ölü metinlerden, 
kum metinlerden ibaret değildir. Anayasa hu
kuku canlı, maddelerin ruhuna dayanan güzel 
geleneklerden de teşekkül eder, örülür. Nite
kim elimizde bulunan Anayasanın sonunda 

* Meclisin uzun yıllar boyunca geliştirdiği gele
nekler notlar halinde yer alır. Ve bu notlardan 
da Başkanlık Divanı faydalanmak suretiyle 
Meclisin yerleşmiş güzel gelenekler çerçevesi 
içinde idare edilmesine gayret eder. Biz de bu 
anlayışla geçmiş yıllarda partilerin tamamen 
oylamanın tesadüf leriyle ortaya rakamları bir 
tarafta 13 rakamı İçtüzükle tesbit edilen Baş
kanlık Divanı rakamı, bir taraftan, oylamanın 
tesadüfleri partilerin sandalye sayısını tıpatıp 
13 rakamını hiç kimsenin itiraz edemiyeceği şe
kilde taksime her zaman elverişli olamıyaca-
ğma göre, Anayasada bin türlü, hayatm or
taya çıkarabileceği bin türlü matematik ihti
malleri ince ince önceden görüp, bunlar için 
matematik formüller ileri süremiyeceğine göre 
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tatbikatta ne gibi durumlarla karşılaşılmış ve 
hangi gelenekler y erler miş, hangi gelenekler 
sayesinde Başkanlık Divanı konusu Başkanlık 
seçimi bir defa yapıldıktan sonra, artık hiçbir 
münakaşa, konusu olmadan, yukarıda Başkanın 
Riyasetinde partiler arasında anlaşmaya bağlı 
olarak sızıltısız, münakaşasız nasıl çözülmüş, 
bunu size kısaca arz etmek isterim. Geçmiş yıl
lar tatbikatının bu yıl takibedilmcsi lâzımgelen, 
yol bakımından hepimize faydalı ışıklar tutaca
ğına inanıyorum. 

Şimdi müsaade ederseniz biraz da rakamla
ra eğilmek suretiyle mâruzâtta bulunacağım. 

Sayın arkadaşlarım; 1961 yılında C. H. P. 
nin Meclisteki sandalye sayısı Başkanlık Diva-
nmdaki 13 rakamına nisbet edildiği zaman or
taya çıkan oran, 4,99 dur. Yani % 1 ilâve etti
ğimiz zaman hattâ % 1 değil, % 001 ilâve edil
diği zaman oran 5 tir. 

Arkadaşlar; C. H. P. nin 4,99, A. P. nin 
4,56, Y. T. P. nin 1,87, C. K. M. P. nin 1,56. 
Bu oranlara göre eğer Başkanlığın bu yıl uy
guladığı usul, yani yarıdan fazla olan kesirler 
tama iblâğ olunur, yarımdan az olan kesirler 
yok farz edilir, tarzında bir usul uygulansaydı 
geleneklerimiz bu olsaydı, ortaya çıkacak ra
kam şöyle olurdu; C. H. P. ne Başkanlık Diva
nında beş yer verilirdi, A. P. ne beş yer veri
lirdi, Y. T. P. ne iki yer verilirdi, C. K. M. P. 
ne de bir yer verilirdi. Fakat bunun partiler 
arasındaki bir uzlaşmaya göre M. P. ne verile-
miyeceği yapılan konuşmalardan anlaşıldığı 
için, o zaman hem C. H. P. hem de A. P. 1961 
senesinde bir anlayış göstermişler ve 4,99 ra
kamına rağmen beşe bundan daha yaklaşık bir 
küsur düşünülemez. 4,99 rakamına rağmen C. 
H. P. 4 yerle yetinmiş, A. P. de 4 yerle... 1961 
senesinden bahsediyorum arkadaşlar. Rakamlar 
resmî rakamlardır, her zaman kontrolü müm
kündür, Başkanlıktan alınmış rakamlardır. A. 
P. 1961 senesinde 4 yerle yetinmiştir. 

1962 senesine bakalım. 1962 senesinde yeni 
bir partinin doğuşu olayı ile karşılaşıyoruz. 
M. P. kurulmuştur. M. P. nin sandalye sayısı 
13 rakamına oran edildiği zaman M. P. nin 0,46 
rakamını tutturduğu görülmüştür. Bu yıl tat
bik edilmesi istenen ve birçok partilerin şimdi 
şahidolduğumuz itirazlarına yol açan usul uy
gulansa idi, M. P. nin yarıdan az bir kesiri or-
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taya çıktığı için, o yıl Başkanlık Divanında ta- ı 
mamiyle temsilcisiz kalması gerekirdi. Fakat 
Meclis 1962 de 1 nci yılda kurulmuş olan gü
zel geleneği devam ettirerek yarıdan az kesiri 
olmasına rağmen M. P. ne, senin kesrin yok 
dememiş, 0,46 rakamını bir kâtiplik vermek 
için yeter görmüştür. 1963 yılında aynı anlayış 
hâkim olmuş. 1964 yılında nisbetler şöyle bu
lunmuştur; C. H. P. 5,46, milletvekili sayısın
da bilindiği gibi bâzı artışlar olmuştur, 5,46 
rakamına en az 5 üyelik düştüğü aşikâr ve 
beş üyeliği de almıştır 1964 te. Yalnız bu beş 
üyeliğin nasıl alındığını birazdan arz edeceğim. 
Yerlerin niteliği bakımından anlayış gösteril
miş ve partilerarası bir güzel anlaşma ile Baş
kanlık Divanı kurulabilmiştir. A. P., 5 in al
tında, 4,85 tir. Fakat A. P. ne de 5 yer veril
miştir. Y. T. P. 0,86 dır, 1 yer verilmiştir. C. 
K. M. P. 0,57 dir, 1 yer verilmiştir. M. P. 
0,37 dir, yani yarımdan azdır. Eğer küsurlar 
tama iblâğ olunur yoluna gidilseydi veya büyük 
kesirlere itibar olunur yoluna gidilseydi, C. H. 
P. kullanmadığı 0,46 kesri, M. P. nin tüm ra
kamı olan 0,37 den yüksek olduğu gibi bir id
dia da belki ortaya atılabilirdi. Fakat matema
tik ölçüler bu dereceye kadar götürülmemiş ve 
bütün, siyasi partilerin Başkanlık Divanında 
temsil edilmelerinin Anayasanın 84 ncü madde
sinin ruhuna daha uygun olacağı gerekçesiyle par
tilerarası bir anlayışla M. P., kanaatimce hakkı I 
olan yeri, Başkanlık Divanında almıştır. 

Sayın arkadaşlarım, geleneğin üyeliklerin 
partiler arasında rakam olarak dağılışı ile ilgi
li kısmı bu. Fakat bu geleneğin... 

NEVZAT ŞENER (Amasya) — Yanlış. 
C. II. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZI-

OĞLU (Devamla) — Neresi yanlış efendim? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZÎ-

OĞLU (Devamla) — Beyefendi, Sayın Başkan 
Ferruh Bozbeyli'de mevcudolan rakamlar ne 
ise bendeki rakamlar da daktilo ile kopya kâ
ğıdı konmak suretiyle eşi çıkarılmış, sureti ay- I 
nen çıkarılmış rakamlardır. Bunu bilginize arz I 
etmek isterim. Elimdeki rakamlar, Kanunlar I 
Müdürlüğünün tahmin ediyorum veya Genel I 
Sekreterliğin hazırladığı rakamlardır ve bu 
rakamlarla verdiğim nisbetler bulunmuştur. 
Bunları ben de hesabetmedim. Bana verilmiş I 
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olan yazılardan çıkardım. Biraz daha dinlerse
niz zannediyorum ki, bu geleneğin bu yıl tat
bik edilmek istenen durumdan çok farklı bir 
şekilde yerleşmiş olduğunu görürsünüz. 

Geleneğin, rakamların dağılışı dışında, yer
lerin önemiyle ilgili olarak da bir uygulanış 
tarzı vardır arkadaşlarım. 1961, 1962, 1963, 1964 
yıllarında dört yıl süre ile Meclis Başkanlığı
nı bir C. II. P. li arkadaşımızın işgal ettiği ma
lûmunuzdur. Meclis Başkanlığını işgal eden C. 
H. P. üç Başkanvekilliğinden hiçbirisini geçen 
dönemin dört yılı boyunca talebetmemiş ve al
mamıştır. Sayın arkadaşlarım, denebilir ki, 
Adalet Partisi şimdi Başkana ek olarak, - bize 
tebliğ edilen yazıya göre konuşuyorum- Baş
kana ek olarak iki Başkanvekilliği daha istiyor 
veya buna kendisinde hak görüyor. A. P. nin 
rakamı geçen dönemde 1961 -1964 arasında C. 
II. P. nin ulaştığı rakamın şüphesiz biraz üstün
dedir. Ama insafla mütalâa edilsin, A. P. nin 
bugün Meclisteki oranı C. H. P. nin 1961 veya 
1964 teki oraniyle kıyaslandığı zaman bu kadar 
büyük bir farkı haklı gösterecek derecede bü
yük müdür? 1964 te C. H. P. nin oranı; 5,46 idi. 
5,46 ile bir Başkan alınmış, fakat 3 Başkanve
killiği diğer partilere sırasiyle birer olmak 
üzere sırada olan partilere bırakılmıştır. 1965 te 
A. P. nin 13 e uygulandığı zaman oranı 6,93 
rakamını vermektedir. Şimdi 5,46 ile bir Baş
kan, 6,93 ile hem bir Başkan, hem de 2 Baş-
kanvekili talebetmek ne dereceye kadar haklı 
görülebilir? Bu kadar büyük bir oran farkı var 
mıdır, bunu sayın arkadaşlarımın dikkatine arz 
ederim. 

Sayın arkadaşlarım, Meclise fiilen Başkan
lık edecek olan arkadaşlarımız Sayın Başkanı
mızdır ve üç Başkan vekilidir. Oturumları idare 
edecek olan dört arkadaş bunlardır. Bu dört 
arkadaştan, Meclis oturumlarını fiilen idare 
edecek olan dört arkadaştan yalnız birisini 
5,46' ile almışız. Şimdi bu dördün dörtte üçünü, 
yani oturumları idare edecek olan dört önemli 
Başkanlık Divanı üyesinin üçünü A. P. kendi 
kontenjanından almak istemektedir. Hangi 
farkla? 5,46 yerine 6,93 ile. Ben aradaki far
kın bu derecede ve o kadar büyük bir iddiayı 
haklı gösterdiğine kaani değilim. Daha doğru
su geçmiş yılların güzel geleneklerinden ayrıl-
maksızm böyle bir iddianın haklı görülebilece
ğini sanmıyorum. 
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Sayın arkadaşlarım, Başkanlıkta bulunan 
bir belge, bir etüt, kademeler ayrı üniteler ola
rak alındığı takdirde durum ne olur? Bunu, 
da hesabetmiş. Bunu da merakla inceledim. 
Fikrimi daha iyi açıklıyayım. Yani üç Baş-
kanvekilliği var. Başkanı münakaşasız seçtik 
zaten. Üç Başkanvekilliği hangi partilere veril
melidir diye bir hesap yapılır ise acaba bu üç 
sandalyeye göre partilerin oranlan ne olur? 
Bu hesaba vurulduğu zaman geçmiş yıllarda or
taya çıkan rakamlar şöyle idi: 1961 de bu üç 
rakamına partilerin milletvekili rakamları vu
rulduğu zaman A.P. ne bir Başkanvekilliği dü
şüyordu. 1,05 C.H.P. si matematik bir ölçü uy
gulanırsa bu 3 rakamından 1,15 ine tekabül 
eden sayıda milletvekiline sahipti. Y.T.P. bu 3 
rakamına göre 0,43 yere sahibolabilirdi, 3 de 
0,43 e sahibolabilirdi. C.K.M.P. bu 3 rakamın
dan 0,36 sına hak iddia edebilirdi. C.H.P. si, 
başkanvekilliklerindcn biri bu matematik ölçü
lere göre benimdir demedi. C.H.P. 1,15 rakamı
na rağmen Başkanvekilliği almadı, fakat 0,43 
rakamıyla, Y.T.P. 0,36 rakamiyle C.K.M.P. bi
rer Başkanvekilliği aldılar, 1961 de. Arz etti
ğim rakamlar kademe olarak Başkanvekilliği 
için ayrıca düşünülürse ortaya çıkan rakam
lardır. 1962 yılında A.P. ne kusursuz ve eksik
siz tam bir yer düşüyordu, üçten .biri. C.H.P. 
ne üçten 1,15 i düşerdi. Y.T.P. ne üçten 0,40 
yer düşerdi. C.K.M.P. ne bir bölünme vuku-
buldugu için bu partide, C.K.M.P. ne dikkat bu
yurun, sadece 0,20 yer düşerdi, yani bir Baş-
kanvekilliginin beşte biri kadar- matematik 
ölçülerle bir yer düşerdi. Fakat bütün siyasi 
partilerin âdil şekilde temsili esası ve Başkan
lığı almış olan partinin bir de Başkanvekilliği 
aldığı takdirde ortaya çıkacak durumun Mec
lis Genel Kurulu tarafından ve partilerarası an
laşma zihniyeti bakımından belki çok şayanı 
kabul olmıyacağı düşüncesiyle C.H.P. Baş
kanlığı almakla yetinmiş ve 1,15 oranına rağ
men bir Başkanvekilligini 0,40 la Y.T.P. ye, 
0,20 ile C.K.M.P. ye verilmesine itiraz etmemiş
tir, buna razı olmuştur. 

1963 yılında rakamlar:- A.P. için 0,96 dır, 
bir Başkanvekilliği almıştır. C.H.P. için 1,17 
dir, üçe kıyasla 1,17 dir, Y.T.P. için 0,34, 
C.K.M.P. için ise 0,16 dır. 0,16 C.H.P. nin 1,17 
siyle kıyaslandığı zaman bizim bir Başkanvekil
liği aldıktan sonra geriye kalan küsurumuz vir-
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gül 1,17 C.K.M.P. nin 0,16 dan gene de büyük
tür. Buna rağmen arkadaşlar değil bizim küsu
rumuz gene de 0,16 dan büyüktür. O halde iki 
Başkanvekilliği bizimdir gibi bir iddiaya gi
dilmemiştir. Y.T.P. nin de elbette bir hakkı var
dır, 0,34 le gelmiştir. 1,17 ye rağmen Başkanve
killiği alınmamış Başkanlık bizdedir diye ve Y. 
T. P. ne 0,34 rakamiyle Başkanvekilliği C. K. M. 
P. ne de 0,16 rakamiyle bir Başkanvekilliği ve
rilmiştir. Ertesi yıl bu nisbetler daha da bariz 
hale gelmiştir. 1964 te Adalet Partisi 1,12 dir. 
Başkanvekilliği kademesinde yalnız, tekrar ediyo
rum sözlerim yanlış anlaşılmasın, C. H. P. millet
vekili sayısı 3 rakamiyle kıyaslandığı zaman 1,26 
sı Başkanvekilliklerinin, matematik olarak bize 
düşerdi. Y. T. P. ye 0,20, C. K. M. P. 0,13 dü
şerdi. C. H. P. nin 1,26 sı ile Y. T. P. nin 0,20 si
ni ve C. K. M. P. nin 0,13 ünü nazarı dikkatleri
nize arz ederim. Biz demedik ki, 1,26 nin küsur 
kısmı, birden sonraki 26 sı dahi C. K. M. P. nin 
0,13 ünün iki mislidir. O halde bize Başkanvekil
liği verilmezken, 1,26 ile verilmezken, 0,13 e nasıl 
verilir, demedik. Başkanın bizden olması ve 
Başkanın istediği her zaman oturuma Başkanlık 
etmek imkânına biraz evvel sayın arkadaşlarımın 
belirttikleri gibi, sahibolması sebebiyle ve par
tilerarası anlayışın ve güzel bir geleneğin devam 
ettirilmesi amaciyle Y. T. P. nin 1 Başkanvekil
liği, C. K. M. P. nin 1 Başkanvekilliği alması 
yoluna gidildi. 

Sayın arkadaşlarım, meseleye bir başka açı
dan bakalım. Geçen gün Sayın Başkanımız Fer-
ruh Bozbeyli'nin Başkanlığında bütün partilerin 
temsilcileri toplu olarak konuştuğumuz zaman sa
nıyorum Sayın İsmail Hakkı Akdoğan şöyle kü
çük bir hesap ileri sürdüler. Dediler ki, Meclise 
fiilen Başkanlık edecek arkadaşlarımız bir Baş
kan ve üç Başkanvekili olmak üzere dört kişidir. 
Şimdi bu dört yerden üçünü 240 sandalyeye tah
sis ediyorsunuz. Bu 240 sandalyenin, hattâ 239 
sandalyenin - Mecliste sandalye sayısı nazara 
alındığına göre - karşılığında 239 üyelik için üç 
yer, dörtte üçü bizim hakkımız deniyor. Geriye 
kalan 210 üyesi var, Meclisin. Bu 210 kişiye de 
bir yer, Meclise fiilen Başkanlık etmek için bir 
yer kalıyor... Sayın Akdoğan arkadaşımızın or
taya koymuş olduğu bu rakamlar da başlıbaşma 
konu üzerinde bir kere daha durmayı ve düşün
meyi gerektirecek niteliktedir. Sayın arkadaşla
rım, bu rakamları ileri sürmek suretiyle ben mu-
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halefetin topunu birden düşünmek lâzımdır de
miyorum. Böyle bir iddiam yoktur, partileri ay
rı ayrı düşünmek gerektiğini biliyorum. Partile
rin oranları ayrı ayrı nazara alınacaktır. Bu yol
dan cevap verilmesin. Ben sadece meseleye top
luca bakıldığı zaman, 239 ve 210 rakamları yan 
yana konulduğu zaman Meclise fiilen Başkanlık 
edecek olan kadamede 3/4 ile 1/4 ün bu tarzda 
paylaşılmasının haksızlığına dikkatinizi çekmek 
istiyorum. 

Sayın arkadaşlarım, denebilir ki, Başkanvekil-
liği C. K. M. P. ye veya Y. T. P. ye nasıl verile
bilir? C. K. M. P. ve Y. T. P. sadece 0,57 ve 0,86 
gibi rakamla temsil ediliyor. Arkadaşlar şimdi 
bu yıl Y. T. P. nin toplam 13 rakamı içinde tem
sil ettiği oran 0,86 dır. Geçen yıl C. K. M. P. nin 
Başkanvekilliği kademesinde değil, bu 13 rakamı
na uyguladığımız zaman oranı 0,57 dir, Başkan-
vekilliğinde 0,13, onu arz ettim. Fakat 13 raka
mına uygulayınız geçen sene C. K. M. P. rakamı
nı, 0,57 bulursunuz, geçen sene C. K. M. P. 0,57 ile 
bir Başkanvekilliği almıştır. Bu yıl Y. T. P. 
0,86 ya sahiptir. Bir Başkanvekilliği verilmesi 
mahzurlu görülmektedir. Fakat geçen yıl Y. T. 
P. 0,57 ye sahipken bir Başkanvekilliği verilme
si mahzurlu görülmemiştir. Bu yıl 0,86 ile Baş
kanvekilliği verilmesinin çok mahzurlu ve Ana
yasanın 84 ncü maddesine aykırı bir davranış 
gibi gösterilmek isteniyor. Aslında bu 84 ncü 
madde ile, kanaatimizce nasıl bağdaştırmak ve 
nasıl uygulanması gerektiğini birazdan arz ede
ceğim. Fakat buna geçmeden evvel 84 ncü mad
denin amacına da sayın arkadaşlarımın dikkati
ni bir nebze çekmek isterim. Amaç nedir? Sayın 
arkadaşlarım, 84 ncü maddenin ruhu, temel gö
rüşü şudur: Bir partinin Başkanlık Divanında 
hâkimiyetini mümkün mertebe önlemek. Bir 
Başkan ve 2 Başkan vekilini bir siyasi parti
ye verdiniz mi bunun tatbikatta Meclisin idare
sine fiilen bir siyasi partiyi lüzumundan fazla 
hâkim kılmak sonucunu doğuracağı da meydan
dadır. Başkan arkadaşımızın her zaman oturum
lara Başkanlık etmesi tabiîdir. Bir noktaya 
dikkatinizi çekmek isterim. Sayın Müftüoğlu 
arkadaşımız, geçen yıl benim yaptığım bir ko
nuşmadan bir pasaj okudular ve 26.10.1961 otu
rumunda Feyzioğlu'nun söylediği sözler de bizi 
teyideder, dediler. Arkadaşlarım bu sözlerin bu 
konuyla alâkası yok. Bu sözleri dün gibi hatır
lıyorum efendim, Tanrı beni dört yıl evvel söy

lediğimi dört yıl sonra nakzeder tarzda konuş
maktan korusun. Dünyada en çok korktuğum 
şeylerden biri de budur. Ben, kendimi nakze
der şekilde konuşmam. Hayatım boyunca poli
tikadan evvel ve politikadan sonra bu şekilde 
konuşmamaya çok itina ettim. İnsanın fikirle
rinde tekâmül olabilir ama, itiraf edeyim ki, be
nim bu noktadaki fikrim, arkadaşımın okuduğu 
pasaj bakımından bir tekâmül olmadı yerinde 
sayıyorum, aynı noktadayım, o sözleri bugün de 
tekrar ederdim. O sözler, Başkan seçimiyle il
gili sözlerdir. Gayet iyi hatırlarsınız, geçen yıl 
burada Başkanvekilleri, Kâtipler ve idareci 
Üyeler için en küçük bir tartışma cereyan etme
di. Bunlar partilerarası güzel bir anlaşma ile 
buraya geldi. Başkanlık seçiminde müzakere ol
du, münakaşa oldu ve Başkanlık seçiminde biz 
şu görüşü savunduk, dedik ki, Senatoda en çok 
sandalyeye sahibolan A. P. ne Senato Başkanlı
ğının verilmesi Millet Meclisinde de Başkanlı
ğın, hiçbir parti çoğunluğa sahibolmadığmdan 
ve kolayca bir ittifaka gidilemediğine göre bir 
centilmen anlaşmasiyle burada da Başkanlığın 
Millet Meclisinde en çok sandalyeye sahibolan 
partinin bir üyesine verilmesinde fayda vardır 
tezini savunduk. Arkadaşımızın biraz evvel bu
rada okudukları bu konuşmamdan alınmıştır. 
Ve orada söylemek istediğim şudur: Senato Baş
kanlığı için biz yukarda partiler arasında gece 
sabahlara kadar konuşarak, vardığımız centil
men anlaşmasına uyarak A. P. li arkadaşlarımı
zın ismi üzerinde ısrar ettikleri Sayın Ürgüplü'-
ye reylerimizi veririz, biz bu centilmen anlaşma
sına uyarız, ama biz, Senatoda bu anlaşmaya uy
duğumuz halde, burada A. P. li arkadaşlarımız 
yukarıdaki prensip anlaşmasına aykırı olarak 
C. H. P. li bir üyeye oylarını kullanmazlarsa 
iki Mecliste ayrı ayrı gelenekler, ayrı ayrı usul
ler yerleşmiş olur ki, bundan da Meclis çalışma
ları zarar görür. Bu itibarla bu geleneği orada 
da, burada da uygulıyalım. Meclisi tamamen 
serbest bırakacağız. Büyük parti, küçük parti 
yok diyorsanız Senatoda da böyle olmalı, bura
da da böyle olmalı, orada en büyük parti bi
ziz bize verin, burada en büyük parti sizsiniz, 
ama size vermeye mecbur değiliz tarzında bir 
yola gitmiyelim. Anlayış müşterek olsun, de
miştik. Bu görüşe katılanlar da oldu, katılmı-
yanlar da oldu. Fakat hatırlıyorum, birçok ar
kadaşlarımız, meselâ Sayın Tahtakılıç arkadaşı-
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mız dediler ki ; böyle bir prensip uygulanamaz, 
büyük parti, küçük parti olamaz, Meclis gizli 
oyla bir bağımsız da seçebilir, en küçük parti
den bir arkadaşı da seçebilir, buyurdular. Fa
kat netice itibariyle bir gelenek yerleşti, dört 
yıl süre ile.seçildi. Bu yıl dikkat buyurduysanız 
C. H. P. sinin üyeleri dört yıl müddetle tatbik 
edilen bu gelenekten ayrılmıyarak Adalet Par
tisine mensup bir arkadaş üzerinde reylerini 
toplamayı bu geleneğin devamı bakımından fay
dalı ve kendi kendileriyle tezada düşmemek ba
kımından mantıkî ve ahlâki saydılar. Bu anla
yışa sadık kaldık 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım bu sözleri 
söyliyen Sayın Müftüoğlu, dediler ki ; Senato 
ile burada ayrı tatbikat olmasın, bu sebeple Se
nato Tüzüğünden istifade edelim. Şimdi Senato 
tüzüğüne göre puvanlara başvurduğumuz za
man durum ne oluyor, bunu arz edeyim. Müftü
oğlu arkadaşımızın söylediği gibi, bizim için tat
biki mümkün olduğuna kaani değilim. Senato
nun bir İçtüzüğü ve bizim geleneklerimiz vardır. 
Biz tüzüğümüzü henüz yürürlüğe koymuş deği
liz. Senato içtüzüğünün bir de aynen uygulan
masını iddia etmek hukukî bakımdan ne derece
ye kadar makbul olur, onu bilmiyorum. Fakat 
Senatonun İçtüzüğünü uygularsak zannediyor
lar mı ki, iddia ettikleri gibi, 13 sandalyenin 
7 sini alabilirler? Alamazlar arkadaşlarım. Se
nato İçtüzüğünde Başkanlık 100 puvanm 19 u-
dur. Başkanvekilliği 10, İdareci Üye 7, Kâtiplik 
5 tir. Şimdi aldığımız yazıya göre A. P. ye 1 
Başkanlık veriliyor, 19, 2 Başkanvekilliği ve
riliyor, 20, etti 39, 2 İdareci Üyelik verilmek-
isteniyor veya 2 Kâtiplik. Buna İdareci Üye
leri de eklediğiniz zaman 39 iken 46 rakamı. Bu 
1 Başkan ve 2 Başkanvekili eder 3. 1 İdareci 
Üye 4. («2 İdareci Üye» sesleri.) 1 de İdareci 
Üye daha eklediğimiz* zaman 46, 7 daha 
53. Şimdi bu 53 rakamına geldik mi kontenjan 
doluyor. Çünkü oran olarak A. P. oranı 
% 53 tür. % 53 oranı ile bu puvantaj usu
lüne uyduğumuz zaman nasıl oluyor da 13 san
dalyeye sahip olunuyor, anlamıyorum. Arkadaş
lar 19 puvan ile Başkan, 10 ar puvanlı 2 Başkan
vekili üstelik de 13 sandalyenin 7 si. Senato 
Tüzüğünü nasıl tefsir ederseniz ediniz, nereden 
uygularsanız uygulayınız, Senato Tüzüğü ile 
Başkanlığın bize tebliğ ettiği rakamlara varma
nın imkânı yoktur. Bu itibarla Sayın Müftü

oğlu burada savundukları fikre yani Senato Tü
züğünün bir rehber olması fikrine sadık iseler 
evvelâ A. P., Başkanlığın yaptığı bu taksime 
itiraz etmeli ve bu tarzda'bize bir Başkan ve iki 
Başkanvekili ve ayrıca da İdareci Üyelik, bir 
Kâtip, yekûn olarak 4 kişi, yani 7 san
dalye düşmez, bizim sandalye sayımız 6 yi aş
maz, hattâ bir Başkan ve iki Başkanvekili alır
sak bunların puvanı yüksek olduğu için bizim 
sayımız 5 te kalır diye ısrar etmeleri gerekir. 
Çünkü Senato Tüzüğü bunu emreder. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, C. H. P. nin 
bu konudaki görüşünü özetlemek gerekirse, biz 
Başkanlık Divanında bütün siyasi partilerin 
temsili esası ile/ Anayasanın 84 ncü maddesinde 
yer alan kuvvet ölçüsüne saygı gösterilmesi esa
sını bağdaştırmak lüzumuna inanıyoruz. 

Meclis çalışmalarının selâmet ve huzur için
de başlaması, rahatlıkla yürütülmesi bakımın
dan her iki esasa saygı gösterilmesi, yani siyasi 
parti gruplarının Başkanlık Divanında temsili 
ve kuvvet ölçüsüne saygı, bu iki esasın bağdaş
tırılması, partilerarası anlayış içinde geçen yıl
larda olduğu gibi, Başkanlık Divanı konusunun 
centilmence bir hal tarzına bağlanması fikrin
deyiz. Bu birinci nokta. 

İkinci nokta şudur: Her siyasi partiye temsil 
hakkı verilebilmesi amacı ile C. H. P. Başkanlık
ça tebliğ edilen yazıda kendisine tahsis edildiği 
bildirilen kâtipliklerden birisini, A. P. si de bu 
yola girmeyi kabul ettiği takdirde veya Başkan
lık bu yolda karar verdiği takdirde A. P. için 
de, oranı en küçük olan parti lehine terk etme
ye hazırdır. Oranı küçük olan partiler lehine 
boşaltmaya hazırız. 

Arkadaşlar, bütün siyasi partilerin Başkan
lık Divanında temsil edilebilmesi mutlaka bir 
yerin boşaltılmasına bağlıdır. Millet Partisine 
bir yer düşüyor, Yeni Türkiye Partisine bir yer 
düşüyor, onların boşaltması bahis mevzuu ola
maz. Çünkü o zaman bu partiler temsil edile
mezler. İki siyasi parti temsilcisiz olduğuna gö
re bir yerin C. H. P. tarafından, bir yerin de A. 
P. tarafından boşaltılmasının yerinde olacağı 
kanaatindeyiz. İki yeri A. P. boşaltırsa sayıları 
beşe düşer bizimki dört olur oran çok bozulmuş 
olur. Buna karşılık bir üye C. H. P. den eksi-
lirse, A. P. yedi rakamında kalırsa C. H. P. ile 
Adalet Partisi oranı üç bolü yedi haline gelir 
ki, bu da son derece adaletsiz olur. Üç bolü ye-
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di oranı A. P. nin Başkanlık Divanında C. H. 
P. ne nazaran iki mislinden bir fazla yer işgal 
etmesi demektir. Halbuki bizim sayımız 134 tür. 
Bunun iki misli 268 eder. A. P, nin üye sayısı 
C. H. P. nin iki mislinden azdır, fazla değildir. 
Bu itibarla bizim bir yeri boşaltmamıza muka
bil, eğer A. P. bir yeri boşaltmazsa üç bolü yedi 
nisbetinde karar kılınmasını gerektirir ki, bu 
durum Anayasa ile bağdaştırılamaz. Gerçekten 
büyük bir adaletsizlik teşkil eder. Fakat A. P. 
6 rakamını kabul ettiği, Yüce Meclis A. P. nin 
bu rakamdan yukarıya çıkmamasına karar ver
diği takdirde C. H. P. partiler arasında centil
mence anlaşmayı mümkün kılmak, Anayasanın 
84 ncü maddesine dayanılarak geçen yıllarda 
kurulmuş güzel geleneklerin bu yıl da devamını 
sağlamak, Meclisin çalışmalarına huzur içinde 
başlayıp, selâmetle devamını mümkün kılmak için 
kendisine ayrıldığı bildirilen dört yerden birisi
ni boşaltmaya hazır olduğunu huzurunuzda be
yan eder. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

Yine özetlemek için arz ediyorum, üçüncü 
noktai nazarımız şudur; Başkanlığı alan parti
nin ayrıca Başkanvekilliği alması, bugünkü şart
lar içinde, bugünkü rakamlara göre hakkaniye
te aykırıdır ve yıllardan beri yerleşmiş olan tea
müllerimize aykırıdır. C. H. P. üç Başkanvekil-
liğinin oran sırasına göre A. P. dışındaki parti
lere verilmesi lüzumuna inanır. 

C.H.P. geçen dört yıl içinde Başkanlık ken
disinde iken, demin anlattığım gibi, daha mate
matik tefsirlerle pekala Başkandan ayrı olarak 
bir de Başkanvekilliği bana verilmelidir iddia
sını ileri sürebilecek durumda olduğu halde 
bu dar matematik bir tefsirin Anayasanın ruhu 
ile bağdaştığına kaani olmamış ve Anayasa
nın ruhuna daha uygun, partilerarası mücamele-
ye daha uygun bir davranış olarak bir Baş-
kanvekilliğinin Y.T.P. ye, bir Başkanvekilliği-
nin de C.K.M.P. ye verilmesini doğru görmüş
tür. 

Sayın arkadaşlarım geçmiş yıllarda C.H.P. 
nin dört yıl süre ile göstermiş olduğu anlayış, 
çıkar yol bulmak için bugün de tek çaredir. 
Bu yıl da bu anlayışı C.H.P. ve A.P. nin gös
termeleri gerektiğine inanıyorum. C.H.P. nin 
180 üye ile bir Başkan ve üç Başkan vekilin den 
yalnız birini, yalnız Başkanlığı aldığı hatırlana
cak olursa, A.P. nin 240 üye ile hem Başkan-
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lığı hem de iki Başkanvekilliğini almak iddia
sında bulunmasının açıkça geçmiş yıllarda te
essüs etmiş geleneklere aykırı olacağı görüşün
deyiz. 

Sayın arkadaşlar; bir noktayı daha, ilerdeki 
başka olaylarda görüşümüzün yanlış anlaşılma
ması bakımından, tefsir etmek isteriz. 

Başkanlık Divanı ile ilgili Anayasanın hük
mü 84 ncü maddesidir. Bunun dışında Anayasa
mızda başka maddelerde hükümler vardır. Büt
çe Komisyonu ile ilgili oranlar Anayasanın baş
ka bir maddesinde gösterilmiştir. Anayasanın 
84 ncü maddesinin dışında 85 nci maddesinde, 
İçtüzük şu tarzda yapılmalıdır, tarzında bir 
başka hüküm vardır. Meclis dışı faaliyetlerde 
temsil ile ilgili olarak Yüce Meclisin kabul 
ettiği öze] bir kanun vardır. Bu itibarla Mecli
sin temsili gibi konularda bilhassa araştırma, 
soruşturma komisyonu kurulması gibi konu
larda Anayasanın özel bir madde ile tanzim 
ettiği konularda, kanunların, özel kanunların 
tatbik edileceği konularda, veya İçtüzüğün özel 
ve sarih başka hükümlerinin bulunduğu konu
larda elbetteki görüşlerimiz mahfuzdur. Her 
olay karşımıza geldiği zaman görüşlerimizi 
arz etmeye amadeyiz. Bugünkü maruzatım Baş
kanlık Divanının Başkan dışındaki üyelikleri
nin taksimi konusunda yerleşmiş gelenekleri 
izah bakımından söylenmiş sözlerdir. Ve bugün 
izah ettiğim görüşler Başkanlık Divanına inhi
sar eden görüşlerdir. Bunun dışında İçtüzükte 
değişiklik yapılması fikri de Başkanlık nezdin-
de yapmış olduğumuz toplantılarda ileri sürül
müştür. C.H.P. İçtüzüğün tatbikatı kolaylaştır
mak ve problemleri daha kolaylıkla çözebilmek 
için değiştirilmesi yolunda her hangi bir tek
lif İçtüzüğün 232 nci maddesine uygun ola
rak yapıldığı takdirdo^bu teklifi soğuk kanlı
lıkla incelemeye hazır olduğunu beyan eder. 
Rehberimiz Anayasa olmalıdır. Anayasanın yal
nız metni değil, ruhu ve temel amaçları olma
lıdır. Rehberimiz geçmiş yıllarda kurulmuş gü
zel gelenekler olmalıdır. Rehberimiz partiler
arası anlayış ve mücamele olmalıdır. 

Hepinizi saygiyle selâmlarım arkadaşlar. 
(C.H.P. sıralarından sürekli alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Tahtakılıç 
AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Muh

terem arkadaşlar, aslında belki konu önemli de-
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ğildir. Fakat geçen yıl da Başkanlık seçimi ile 
Meclisiniz, partileri karşı karşıya getirmek gi
bi bir vaziyete düştü. Ben Meclisimizde böyle 
bir vaziyet hâsıl olmaması için düşüncelerimi 
kısaca söyliyeceğim. 

Arkadaşlar, Sayın Feyzioğlu lütfettiler, be
nim Başkanın seçimi hakkında da teessüs et
miş ananeye karşı fikrim var. Gerçi bulunsay-
dım şahsiyeti bakımından bugünkü tutumunu 
muhafaza ettiği müddetçe Sayın Başkanımıza 
reyimi verirdim. O başka, fakat illâ çoğunluk 
partisinde parlâmento Başkanı seçileceğine dair 
ananenin Büyük Mecliste yerleşmesi başkadır, 
bu dahi yanlıştır. Ondan sonra Başkanın illâ 
çoğunluk sandelyesini kazanmış olan partiden 
olması fikri dâhi parlömanter ananeye 
uymaz. Hattâ Anayaasnm amaçlarına uymaz. 
Arkadaşlar miras hukukuna benzettiğimiz tak
simi bir tarafa bırakalım, neyi halletmek is
tediğimizi kısaca bir ifade edelim. Ne yapa
cak bu Başkanlık Divanı? Bir, Meclisi temsil 
edecek; iki, oturumları, görüşmeleri âdilâne 
idare edecek yani hâkim vazifesi yapacak; üç, 
Meclisin iç idaresini yürütecek. O halde şu 
miras hukukuna bindirip de, bizim sayımız şu 
kadardır, orantı kelimesi matematik bir kelime
dir diye yanlış bir noktaya gitmek, maksat ba
kımından hatalıdır. Bunu açıkça bir görelim. 
Adalet Partili arkadaşlarımdan rica ediyorum, 
matematik hesapla bu işi halletmek evvelâ mak
sada, amaca uygun değildir. Geçmişe girmiyo
rum arkadaşlar. Bu Anayasa maddesi Başkan
lık Divanında adaleti temin için konmuş bir 
kayıttır. Adaleti temin, kimin adaletini; azın
lığın hukukunu teminat altına almak için kon
muş maddelerdir. Reaksiyonist maddelerdir. 

Onun ıstırabını çeken bilir. Bunları şimdi 
burada ifade etmiyorum. O halde Anayasanın 
bu maddesini amaç bakımından alırsanız, ha
tadır, orantı bakımından alırsanız yine hata
dır. Orantıda en az parlâmentoda temsil edilen 
gruplar birer tane bulunacak, ondan sonra 
orantı bahis konusu olur. Yoksa grupu temsil 
etmeden orantı temin etmek demek bizi Anaya
sanın maddesine de, maksadına da aykırı netice
ye götürür. O halde bütün hatiplerden rica edi
yorum, şu eski Mecelle hukukundaki miras tak
siminde Türkiyede kimsenin, hele yeni neslin 
aklının ermediği bir noktaya meseleyi getirmi-

yelim. Misali, bakınız bugün Başkanımızın bir 
güzel hareketinden alacağım. 

Garpta «centilmenlik» diyorlar. Türkçede 
«iyi niyet1» olmalı bunun karşılığı, iyi niyetle 
buyurdular ki usul hakkındaki müzakerelerde 
ikişer kişiye karşılıklı söz verilir ve bu onbeş 
dakikayı geçemez. Tüzüğümüz bunu âmirdir. 
Fakat ben konuyu o derece önemli görüyorum 
ki, bu maddeye rağmen istiyenlere söz verece
ğim ve müddet meselesini nazarı dikkate almı-
yacağım. Efendim, ne yaptı?.. Maksada en iyi 
şekilde uygun hareket etti. Anayasanın ruhu 
da muhafaza edildi, İçtüzüğün ruhu da muha
faza edildi. Karşılıklı fikirlerin söylenmesi im
kânı da hâsıl oldu. O halde bu orantı meselesini 
bir defa benden sonra söz alacak arkadaşlarım
dan rica ediyorum, matematik açıdan ele alma
sınlar. Anayasa, çoğunluk sandalyesi olan bir 
partiden Meclis Divanının adaletle teşekkül et
mesini, Meclisin konuşmalarının adaletle idare 
edilmesini.... Çünkü A. P. bunu yapmaz ise, 
tıpkı seçimlerin emniyeti gibi, Meclisin hâkim
ler tarafından idare edilmesi hakkında bir Ana
yasa tadilini ben getireceğim. Vazifesi Meclisi 
yalnız âdilâne idare etmek. O halde buradaki 
orantıya ne hacet? Bu orantı matematik değil
dir arkadaşlar. Parlâmentonun gayet açık bir 
şekilde iyi başlamasıdır. Onun için geliniz siz, 
evvelâ arkadaşların da üzerinde durduğu gibi, 
her grupun Başkanlık Divanında muhakkak 
temsil edilmesi esasından başlıyalım. Ne olur? 
Başkanlık Divanında altı grupa birer sandalye 
verilir, artan yedi yer orantı ile taksim edilir. 
Olsa olsa bu maddede maksat bakımından da, 
Anayasa bakımından da bütün tatbikatın böyle 
olması lâzımdır. Böyle bir tatbikata A. P. Gru
pu arkadaşlarımız evet derlerse Parlâmento iyi 
bir şekilde mesaiye başlamış olur. Bir hâtıramı 
size arz edeyim; buraya Milletlerarası Parlâ
mento Grupundan bir İngiliz geldi, ingiltere'
de Meclis Başkanının seçimini anlattı. Geçen se
fer de anlattım, bunu Sayın Feyzioğhı'ndan da 
şahsan da rica ettim, arkadaşlar spiker, ingiliz 
Parlâmentosunda resmî bir oturumda dahi se
çilmez. Meclisin umumi kâtibi milletvekillerini 
bir arada oturmaya çağırır. Bu çağırmada grup
lar, başkanlık vazifesini en iyi yapacak arka
daş üzerinde evvelden mutabık kalırlar. Bu, 
çoğunluk partisinden de olabilir, üç sandalyeye 



M. Meclisi B : 3 27 . 10 . 1965 0 : 1 

sahibolan partiden de olabilir, daha orta san
dalyeye sahibolan bir partiye mensup kimse de 
olabilir. Ondan sonra kendisine teklif edilir. 
O arkadaş, ben bu yüksek vazifeyi yapamam, 
der. Çünkü, başkan, milletvekillerinin sigara 
salonuna dahi İngiliz Parlâmentosunda gitmez. 
Garp idaresi, Garp idaresi, diye beyhude söyli-
yeceğimize, Parlâmento ananelerinin niçin böy
le teşekkül ettiği hakkında da biraz kendi vic
danlarımızda düşünelim. Niçin? Çünkü, Riya
set Divanı reye iştirak etmez. Rey vermez. Top
lantılara iştirak etmez, ister küçük, ister bü
yük partiden olsun. Arkadaşlarım bunun 2 nci 
mahzuru ise; grupları bu tarz orantıya bağla
dınız mı Parlâmentoda hiçbir meseleyi artık 
milletvekili zaviyesinden görmek mümkün ol
maz, katı gruplar çerçevesinden görmek zaru
reti hâsıl olur. Bir basmakalıp rey vermeye 
mecbur oluruz. 

Onun için meseleyi Anayasanın maksadına 
göre halledelim. Sayın Başkanımızın şahsında 
temsil edeceği gibi maksadı da unutmıyalım. 
Takrir verdim parti grupları toplansınlar. Her 
grupa en az bir temsilci verdikten sonra geri 
kalanı orantıya bağlamak suretiyle Anayasa 
hükmünü, yerine getirsinler. Büyük Meclis, ilk 
müzakeresini böyle bir anlayış, iyi niyet esas
ları üzerinde bitirmiş olsun. Hepinizi hürmetle
rimle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, fil
hakika Sayın Tahtakılıç'm biraz evvel ifade 
ettiği gibi, bir önergesi Riyasete intikal etmiş
tir. Yani Meclisin gruplararası temas imkânını 
hazırlamak üzere oturuma ara verilmesi veya 
bir başka güne oturumu talik etmesi şeklinde. 
Fakat müzakereye başladığımız sırada üç arka
daşımız tarafından verilen buna benzer bir tak
rir reddedilmiştir. Bu itibarla konuşmaya de
vam kararı verilmiştir. Meclis, kifayet kararı 
verdiği zamana kadar konuşacağız. Ondan son
ra Yüksek Meclis lüzum görürse bir formül, oy
lamadan evvel bu takrir de oya sunulacaktır. 

Şimdi söz sırası Sayın Memduh Erdemir'in-
dir. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Pek 
muhterem arkadaşlar; benden evvel konuşan 
muhterem hatipler Başkanlık Divanında üyele
rin taksimi üzerindeki mütalâalarını arz etti

ler. Ben de aynı konu üzerinde bâzı şeyler söy
lemeye çalışacağım. 

Hepimizin malûmudur ki, Anayasamızın 
84 ncü maddesinin birinci fıkrası, Başkanlık 
Divanının Parlâmentoda bulunan ve grup teş
kil etmiş olan partilerin gruplarının kuvvetleri 
oranında temsil edilmeleri şartını ele almış bu
lunmaktadır. Bu hükme göre her şeyden evvel 
bir parti eğer grup teşkil etmişse Başkanlık Di
vanında temsil edilme mecburiyeti vardır. Sa
yın Başkanın bâzı gruplara göndermiş olduğu 
yazıda Başkanlık taksiminde ise Parlâmentoda 
grup teşkil etmiş olan iki partinin Başkanlık 
Divanında temsil edilmesine maalesef lüzum 
görülmemiştir. Evvelâ bir kanaatimi ifade et
mek istiyorum. Anayasamız partilerin temsil 
edilmesini şart koştuğuna göre, Anayasayı ya
panların düşüncesi bu olduğuna göre, Anayasa
nın gerekçesi bu olduğuna, lâfzı bu olduğuna, 
mânası bu olduğuna göre, Sayın Başkanın Ana
yasaya aykırı düşecek bir yazının altına imza 
koymaması lâzımgelirdi. Her şeyden evvel bu
rada tarafsızlık esasına göre objektif ölçüler 
içinde vazife göreceğini taahhüdetmiş olan ve 
hepimizi bu sözü ile memnun eden Sayın Baş
kanın böyle bir yazının altına imzasını koymuş 
olmasını sözü ile çelişmeye düştüğüne bir işaret 
saymak iktiza eder. Buna kısaca işaret ettikten 
sonra diğer hususlarda da noktai nazarımı arz 
edeyim. 

Anayasanın 84 ncü maddesini Kurucu Mec
liste yapan arkadaşlarımız, müteaddit kişiler 
şöyle buyuruyorlar; biz bütün siyasi parti grup
larının Başkanlık Divanına iştirak etmeleri sa
yesinde tarafsızlığın temin edileceğini düşün
dük. Meclis Başkanlığı seçimi için de bâzı özel 
hükümler getirdik. Demek ki, evvelki meclis
lerde Başkanlık Divanı önemli vazifeler gör
müş, tarafsız hareket etmemiş, bu tarafsız hare
ket etmeme yüzünden Parlâmento zarar gör
müş, meclisler zarar görmüş, millet zarar gör
müş. Bunun acısını çekenler tarafsızlığı temin 
etmek için Parlâmentoya girecek grupların 
Başkanlık Divanında temsil edilmeleri lüzumu
na inanmış ve bu hükmü özellikle Anayasanın 
maddeleri arasına koymuşlar. Komisyon Sözcüsü 
Turan Güneş arkadaşımız; «Şimdiye kadar bütün 
siyasi partilerin iştirak ettiği bir Başkanlık Di
vanı bizde yoktur. İlk defa böyle bir Başkan-
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lık Divanını bu Anayasa ile getirmekteyiz. Bu 
suretle de bu değişikliği Anayasaya koymak su
retiyle gelecek parlâmentolara ışık tutmayı lü
zumlu gördük.» demekte ve Parlâmentoda 
grup teşkil eden bütün partilerin mutlaka Baş
kanlık Divanında temsil edilmeleri lâzımgeldi-
ği fikrini öne sürmektedir. Bu fikrin karşısına 
tatbikatta müşkülât çıkaracak bir tek noktai 
nazar çıkmaktadır. O da şu : Parlâmentoda 
partilerin, grupların adedi çoğalırsa taksimde 
müşkülât çıkarsa, nasıl olacak? Faraza bugün 
6 parti var, yarın 10 olursa Başkanlık Divanı 
üyeleri nasıl taksim edilecek şeklinde bir sual 
akla geliyor. Onun da çaresini yine o Anayasa
yı yapanlar bulmuşlar. Demişler ki, 85 nci mad
de ile; meclislerin içtüzüklerini, partilerin grup
ları oranında bütün Meclis faaliyetlerine katıla
cakları şekilde düzenlemeyi Anayasa emretmiş
tir. Demek oluyor ki, partilerin adedi artınca 
İçtüzüğe konulacak yeni hükümlerle artan 
adedleri de Meclis faaliyetlerine iştirak ettir
mek imkânı hâsıl olacaktır. O itibarla, Anaya
samızın 84 ncü ve 85 nci maddeleri birbirleri
nin mütemmimi şeklindedir. 84 ncü maddesi 
mutlaka partilerin alınmasını emrediyor, 85 nci 
maddesiyle de Başkanlık Divanında imkânlar 
dar olursa bu imkânı genişletmek gibi bir ko
laylığı Parlâmentoya tanımaktadırlar. Bu iti
barla, ben şahsan, prensipleri müdafaada hiç
bir zaman geri kalmamış bir partinin, M. P. nin 
nâçiz bir temsilcisi olarak, bir milletvekili ola
rak, bu prensipten bu Parlâmentonun vazgeçme
mesi lâzımgeldiği kanaatini taşımaktayım. Par
tiler mutlaka Başkanlık Divanında temsil edil
melidirler. Biz hiçbir zaman, yine benim par
tim, bağlı bulunduğum partim hiçbir zaman 
prensipleri müdafaadan geri kalmamış, bâzı 
partilerin mâruz kaldığı haksızbğa karşı bile, 
hepinizin hatırlıyacağı üzere, geçmiş meclisler
de o haksızlıkların karşısına çıkmış, partilerin 
müdafaasını yapmıştır. Bunu burada ekseriyeti 
teşkil eden arkadaşlarımız çok yakından bilir
ler. O itibarla kendilerinin de bu prensipten 
fedakârlık etmemelerini, bu prensibe uygun ha
reket etmelerini can ve gönülden arzu ederdik. 
Gönül isterdi ki, A. P. temsilcisi arkadaşımızın 
buraya çıkıp; biz ekseriyetteyiz, her defasında 
bizim istediğimiz olacaktır fikrini taşımıyoruz, 
Anayasaya ve kanunlara saygı duyuyoruz, biz 

de Anayasanın 84 ncü maddesini diğer grupla
rın anladığı mânada anlıyoruz, gruplar nasıl 
istiyorlarsa gelsinler bir centilmenlik anlaşma
sı yapalım, bu anlaşmaya göre Meclisimiz oyla
maya gitsin, demelerini çok isterdik. Fakat 
maalesef böyle olmadı. Bize sızan haberlere gö
re parti grup temsilcilerinin konuşmalarında 
şöyle oldu. A. P. temsilcisinin sözü şu; oy hal
leder. Yani oyu bir sihirli kuvvet farz edip is*-
tediğimizi yaparız düşüncesinin Meclisimize 
gelmiş olması bana en büyük ıstırabı vermekte
dir. Ama geçmişte her şey bellidir, tarihe malol-
muştur ki, oy hiçbir... 

BAŞKAN — Lütfen saded içerisinde konu
şun Sayın Erdemir. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Saded 
içerisindeyim Sayın Başkanım. Bir fikre karşı 
düşüncemi söylüyorum. Burada her türlü fikir 
söylenecek, karşılığı verilecektir, müdahale ede
mezsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Erdemir, kürsüde biraz 
evvel ifade ettiğiniz bir söz söylenmemiştir. 
Bunun için de cevabının verilmesi iktiza etmez. 
Kürsü dışındaki konuşmaların da burada ce
vaplandırılması için, bir kısım arkadaşların 
centilmen bir hava yaratılması tavsiyelerine ay
kırı bir tavır takınmayın. Lütfen saded içinde 
konuşunuz. (A. P. sıralarından «Bravo Reis 
Bey» sesleri ve alkışlar.) 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Bu 
Mecliste, komisyonda, odada söylenmiş bir söz 
vardır. Kürsüde söylensin, komisyonda söylen
sin veya bir odada söylensin; nerede olursa ol
sun söylenen bir söz. vardır. 

BAŞKAN — Lütfen sadet içinde devam 
edin. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Hem 
de huzurunuzda söylenmiş bir söz vardır. 
Efendim, muhterem arkadaşlar gönül çok ister
di ki, hak bizimdir iddiasında bulunan başka
larına, biz hakkımızdan fedakârlık ederek, size 
şu makamı veriyoruz şeklinde kuliste veyahut 
da özel olarak, temsilcileri vasıtasiyle böyle bir 
ifade kullanmıyan ama mutlaka biz tarafsızlığı 
temin etmek istiyoruz, elbirliği ile, işbirliği ile, 
gönül birliği ile yapalım, şeklinde güzel bir dü
şünce ile ortaya çıkmalarını isterdik, ama bu 
centilmenlik maalesef gösterilmemiştir. 
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Şimdi oranlara bakıyoruz : İktidar partisi I 
üye toplamı 239, muhalefet partileri üye topla
mı 210. İstenilen rakama gelince : 239 rakamiy-
le, 210 rakamı bu orana hiçbir zaman için uy
mamaktadır. Yani bir tarafta A. P. bir Başkan, 
iki Başkanvekilliği ister, 210 kişilik muhalefet 
tarafına ise bir tek Başkanvekilliği verilmekte
dir. A. P., eğer yanlış istihbar etmemişsem, 
bugün tekrar yapmış olduğu bir grup toplan
tısında da eski fikrinde ısrar etmeyi kararlaş
tırmış. Sonra bir toplantı daha yapmış, o ne ol
du bilmiyorum. Yani dört tane Başkandan bir 
tanesinin muhalefete verilip üç tanesinin A. j 
P. nde bırakılmasında bir mâna yok mudur ? Bu 
Mecliste, yeni arkadaşlarımız kusura bakma
sınlar, eskilerin hatırladığı çok şeyler vardır. 
Başkanlar ve başkanvekilleri arasında zaman 
zaman partizanlık yapıyorsunuz şeklinde onla
rın tatbikatına karşı durulmuştur, gürültüler 
yapılmıştır. Ama haklı, ama haksız, kasıtlı yap
mıştır, kasıtsız yapmıştır onun münakaşası 
başka. Ama birtakım hâdiseler cereyan etmiş
tir. Demek ki, Adalet Partisinin üç tane Reisli-
ği elde tutmasmdaki ısrarının bir mânası var
dır. O mâna Anayasanın açık hükmüne saygılı 
olmama gibi bir ifade taşır ki, böyle bir neti
ceye varılmasını gönlüm hiçbir zaman istemez. 

Sayın Başkanın yazısı, A. P. nin fiilî tutu
mu ve Sayın Genel Başkanlarının birkaç gün 
evvel gazetelerde çıkan beyanları muvacehesin
de bu kanaate- vardım. Bunu şahsi kanaatim 
olarak söylüyorum. Bu beyanatında Sayın De
mirci muhalefetsiz, demokrasi olmaz, diyor. Ga
zetelerde sütun sütun yer alan bir beyanda bu
lundular. Düşündüm, araştırdım. Muhalefet ta
rafından acaba bir kişi muhalefetsiz demokrasi 
mi istedi? Aradım, böyle bir şey yok. 

BAŞKAN — Sayın Erdemir, çok rica ede
rim, sadet dışına çıkmayın. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Mü
saade buyurun, kanaatimi ifade edeyim. 

BAŞKAN — Yeniden ikaza, yeniden sadede 
davet gibi bir durumu ortaya koymayınız. Esas 
hakkında konuşunuz. I 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Bir ni
yeti ortaya koymak istiyorum. Müsaade buyu
runuz, ben de kanaatimi ifade edeyim. 

BAŞKAN — Siz burada usul bakımından 
konuşuyorsunuz. 84 ncü maddenin tatbiki yö
nünde partiler arasında, gruplar arasında na- I 

sil bir tevziin Anayasanın esasına uygun olaca
ğını ifade etmek durumundasınız. Lütfen be
ni yeniden ikaza mecbur etmeden bu ölçüler 
içerisinde konuşmanıza devam ediniz. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Sayın 
Başkanım, usul bakımından konuşurken mese
lenin esasına geçilmiştir, herkes kanaatini esas
tan ifade etmektedir. Binaenaleyh, nasıl tevzi 
edilecektir? Bunu anlatırken başkalarının iste
diği tevzie yanaşmamanın sebebini söylemeye 
mecburum. 

BAŞKAN — Siz kendi görüşünüzü ifade 
ediniz. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Karşı-
mızdakilcrin düşünceleri masum değildir. Bu
nu ifade etmeye mecburum. 

Evet düşündüm, muhalefet tarafından böy
le bir söz çıkmadı, niçin bunu söyledi De-
mirel? Demek ki kendi grupu içinde muhale
fetsiz demokrasi isti'yenler var. Bir söz mual
lâkta kalmıyacağına göre muhalefetsiz demok
rasi olsun diyorlar. (A. P. sıralarından şiddetli 
itirazlar, gürültüler) Değilse bu sözün mual
lâkta kalması lâzımgclir. Sayın Dcmirel'in mu
allâkta kalacak bir söz söyliyeceğine asla kaani 
değilim. 

Tezahür eden bu zihniyet karşısında, şu Mec
lisin henüz faaliyete başladığı şu sırada acı acı 
düşünmek lâzım gelir arkadaşlarım. 

Adalet Partisi bize haber gönderiyor; size 
bir başkanvekilliği verelim, yani' fedakârlıkla 
bir başkanvekilliği verecekler; siz falan falan 
grupların temsil edilmemesi fikrini savunun. 
Yani M. P. nin bir başkanvekilliği alması feda
kârlıkla mı olacak? M. P. nin bu hakkıdır. 
M. P. bu hakkını ciğnetmiyecektir de. Feda
kârlıkla almıyacaktır. Ama oy çokluğu ile ve-
rilmiyecekse ayrı. M. P. ne bu hak verilmiye-
cekmi'ş. M. P. prensiplerin müdafaasını sonuna 
kadar yapar, hakkı verilmese de prensiplerin 
müdafii olarak kalır. Ama hiçbir zaman bir fe
dakârlık ve lütuf olarak her hangi bir şeyi de 
kabul etmez. Bunun böyle bilinmesi iktiza eder. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; bu zihniyeti 
belirttikten sonra ne yapacağız? A. P. Anayasa 
ve İçtüzüğe saygılı bir davranış içine girip bir 
centilmen anlaşmasını gruplarla beraber yapa
cak mıdır, yapmıyacak mıdır? Bunu yaptığı 
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takdirde eminim ki, bu hepimizin arzu ettiği 
anlayışlı, müşterek ve huzur içinde bir çalışma 
düzenine girilebilir. Eğer bu anlaşmaya yanaş
madığı, âdedi reyimiz budur, biz reyle hallede
riz dediği andan itibaren bu anlaşmayı bozan 
partinin kendisi' olduğunu bilmesi iktiza eder. 
Bu itibarla ben A. P. li muhterem arkadaşla
rımdan hassaten istirham ediyorum, partilerin 
temsil edilmesi fikrini mutlaka kabul etsinler... 
Anayasanın emri budur. Anayasa gibi büyük 
bir kanunu temel bir kanunu gölgede bıraka
rak çiğnemeye kalkmak, onun hükümlerini hiçe 
saymak, bu Parlâmentoya değil, Türk Milletine 
pahalıya mal olmaktadır. O itibarla benim şahsi 
kanaatim odur ki, biraz evvel Sayın Grup Baş-
kanvekilimizin de ifade ettiği üzere bütün parti 
grupları burada temsil edilmelidir ve parti 
gruplarının müşterek bir anlaşmaya tekrar gi
debilmesi için Parlâmentomuzun, celsemizin bir 
müddet tehir edilmesi, ilerde yeniden bir seçi
me gitmek üzere celseye ara verilmesi kanaatini 
taşımaktayım. 

Şimdilik maruzatım bundan ibarettir. Hür
metlerimi sunarım efendim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 84 ncü 
maddenin tatbikatında Yüksek Meclisin çehre
sini Riyaset Divanında da aksetti'rebilmek için 
söz alan sayın arkadaşlarım sıra ile konuşma
lar yapmaktadırlar. Bu arada Başkanlığa da 
bâzı arkadaşlarımız kendi üslupları ölçüsü için
de tarizlerde bulunmuşlardır. Bunlara ayrıca 
cevap vermek ve Başkanlığın gruplara tebliğ 
ettiği ölçünün müdafaasını yapmak istemiyo
rum. Bunu sadece Yüksek Meclisin takdirine 
bırakıyorum. 

Söz sırası Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
Talât Asal'indir. 

A.P. GRUPU ADINA TALÂT ASAL (Zon
guldak) — Muhterem arkadaşlarım, kanunlar 
malûmuâliniz unsurları ihtiva ederler. O ana
sır eğer tekevvün ediyorsa o istikamette tatbik 
kabiliyeti taşırlar. Yok eğer o anasırı ihtiva 
etmiyorlarsa tatbikat görmezler. Kanunların 
tatbikinde, nasıl tatbik edilmesi lâzım gelir hu
susunda mütalâalar hukukun tesbit ve tâyin 
ettiği usuller içersinde olmaz da, parlâmento 
çatısı altmda bulunuyoruz, siyasi hüvüyetimiz 
vardır, çeşitli istikametlerde, siyasi tefsirlere 
tabi tutmayı imkân dâhiline sokalım ve çeşit

li istikametlerden puvan toplıyalım, prim alalım 
istikametine, mecrasına dökülürse, işte saat
ler saati burada meseleleri müzakere etmiş ve 
Sayın Parlâmentonun da vaktini işgal etmiş 
oluruz. 84 ncü maddeyi tekrar ıttılaınıza arz 
etmek istemem. Ortada A.P. sinin de 84 ncü 
maddeyi bir anlayış tarzı var. 84 ncü madde
nin anlayış tarzını Meclis Riyaseti de tesbit ve 
tebliğ etmiş vaziyette. Bizim bu anlayışımızın 
aksi istikamette son derece dikkatle ve bütün 
hatipleri, hele parlâmento grupları adına yapı
lan konuşmalardan sonra söz almayı muvafık 
bularak dikkatle takibettim. A. P. sen yanlış 
anlıyorsun 84 ncü maddeyi, 84 ncü madde böy
le anlaşılmaz, böyle tatbik kabiliyeti yoktur 
diye bir mütalâa ileri sürülmedi. Bir hukuk 
profesörü olan pek kıymetli ve sevgili arka
daşım C.H.P. sözcüsü Sayın Feyzioğlu'nun sözle
rine son derece dikkat ettim. Mütemadiyen an
laşma kelimesini kullandılar. Ve hattâ 84 ncü 
maddenin başka-tarzda ileride anlaşılmasına 
mâni olacak bir angajmana girmek istemedi
ler. Bunun tahtında müstetir mânası Sayın 
Peyzioğlu ve Sayın C.H.P. Grupunun, eğer yan
lış anlamıyorsam bizim tarzımızda 84 ncü mad
deyi anladıkları istikamettedir. Öyle anladım. 
Zira sadece 84 ncü maddeyi ele almak ve 84 ncü 
maddeyi bir istikamette tahlile tabi tutmak 
imkânı yoktur. Anayasamızın geçici 3 ncü mad
desi de vardır. Ve Anayasamızın geçici 3 ncü 
maddesi muvacehesinde, İçtüzüğün 5 nci mad
desi de vardır. 

Binaenaleyh, rakam bellidir 13. Bunda hiç
birimizin iştibahı yok. Ne ilk kürsüye ge
len arkadaşımın ifade ettiği gibi Anayasanın 
56 veya 57 nci maddelerinin -ifade buyurdu
lar - alâkası var ve hattâ ne de 85 nci madde 
ile bir ilgisi var. Son konuşan arkadaşıma ce
vap teşkil etsin için söylememekle beraber, 
şunu tesbite mecburum; rakamla konuşalım ve 
öyle yüzde hesabı yapılan rakamları nazarı iti
bara almıyahm. Belki çetrefil olur. Ama, Millet 
Meclisinde on siyasi partinin bulunduğunu ka
bul edelim: Hepsi birer grup haline geliyor ve 
hepsi de Başkanlık Donvanma birer üye veriyor
lar ; on kere on, eder yüz. Geride 350 tane san
dalyesi bulunan bir grup. On tane ayrı grup. 
Yüz tane milletvekili ile yüz sandalyeye sahibol-
duğu halde Başkanlık Divanında on kişi ile tem-
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sil edilecek, 350 tane sandalyenin sahibi bulu
nan grup üç kişi ile temsil edilecek. Ümidetmem-
ki, ne Memduh Erdemir arkadaşım ve ne de öte
kileri Anayasamızın 84 ncü maddesini bu istika
mette tefsire tabi tutabilsinler sevgili arkadaşla
rım. (Soldan, bravo sesleri.) 

Binaenaleyh benden evvel konuşan sevgili 
arkadaşımdan istirham ederim; Anayasanın 
84 ncü maddesini bir de şu rakamlar muvacehe
sinde incelesinler lütfen ve fikir imal etsinler. 
Başka türlü anlamak imkânı yoktur. 

Anlaşma... Anlaşma, anlaşma meselesi ba^ka. 
Sayın C. H. P. Grup Sözcüsü tahsisan bunun 
üzerinde durdu. Ve kendileri «Anlaşmıştık 
1961 de.» dedi. 1961 deki şartları, 1961 de C. H. 
P. de geçen müzakereleri eski arkadaşlarımız 
hatırlıyorlar. Bu sebebi burada tahlile lüzum 
görmüyorum. Ama yanlış hatırlamıyor ve hafı
zam bana ihanet etmiyorsa, muhterem o zaman
ki, Meclis Başkanının seçimi münasebetiyle kar
şılıklı bâzı tavizler vermek ve anlaşma zemini
nin içerisine girmek zaruretleri hâsıl olmuştur. 

Sayın Erdemir arkadaşımı anlamakta müş
külât çektim. Betahsis kelimeleri cümleler içe
risinde seçe seçe daima centilmenlik anlaşması 
diye bahsetti. Kendi cünılerinden alıyorum; 
«Centilmenlik anlaşması». Demek istiyorlar ki, 
ey Adalet Partisi geliniz beraber olalım, bir 
centilmenlik anlaşması yapalım - bunlar tırnak 
içindedir - tâbir doğrdur, yanlıştır, onun kusu
runa bakmasın arkadaşlarım. O tâbiri kullanı
yorum; geliniz bir centilmenlik anlaşması yapa
lım ve şu 84 ncü maddeyi aramızda iradelerimi
zi bir noktada birleştirmek suretiyle tatbik ede
lim. Böyle diyor... 

Aksi halde eğer Anayasanın 84 ncü madde
sinin bir hak olduğu iddiasında bulunsalar cen
tilmenlik anlaşması gibi doğruluğu veya yanlış
lığı kabili münakaşa bir tâbiri bu kürsüye getir
mezlerdi. Çünkü kanunla verilmiş bulunan hak 
bahis konusu olduğu vakit o hak alınır. Ancak 
kanunen verilmiş hakkın alınmasında bâzı zor
luklar meydana geldiği takdirde, buna isterse
niz sulh deyiniz, isterseniz bir başka kelime ile 
tavsif buyurunuz, ama bu takdirde rızaların bir
leşmesi hali, yani Borçlar Kanununun taraflar 
sarih veya zımni olarak iradelerini birleştirdik
leri takdirde akit tamam olur şeklindeki tarifi 
hüküm ifade etmeye başlar. Size kanun o hak
kı vermemiş ve zatı devletiniz bu hakkı kabul 
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buyurmamışsmız ki, centilmenlik anlaşmasından 
bahsediyorsunuz. Aksi halde centilmenlik anlaş
ması diye bir şey mevzuubahsolmaz. Ve arka
daşlarımız burada dikkatle, ihtimamla 84 ncü 
maddenin tatbikini isterler. 84 ncü maddenin 
tatbikatında ısrarla direnirler, bir başka fikri 
siz bize taviz verin mânasına gelen, siz hakkı
nızdan feragat edin mânasına gelen centilmen
lik anlaşması diye bir halden bahsetmezler sev
gili arkadaşlarım. 

Anayasaya saygı; hem 84 ncü madde üzerin
de centilmenlik anlaşmasına varalım dersiniz, 
hem de Anayasaya saygı gösterelim dersiniz. De
mek biz Anayasaya saygı gösteriyoruz ki, 84 ncü 
maddeyi doğru anlıyoruz ki, siz karşımıza çıkı
yor bu işi centilmenlik anlaşması ile halledelim 
diyorsunuz. 

Şu hale göre Anayasaya saygılı hareket et
mekte bulunduğumuzu, bunların altında yatan 
mânalarla bizatihi benden evvel konuşan arka
daşım ikrar ve zabıtlara tescil etmiş bulunuyor
lar. 

Bilmem bâzı şeyleri milyon kere söyledikten 
sonra tekrar ve tekrar tesbit ve tescile ihtiyaç 
var mıdır? 

Adalet Partisi Grupu adına Yüce Meclisimi
zin bu ilk celselerinde bir kere daha ifade ede
lim ki, Anayasaya saygı Adalet Partisi grupla
rının ve Adalet Partisinin en büyük şiarıdır. 
(Soldan, alkışlar) 

Yılanlıoğlu arkadaşım tefsirden bahsettiler 
ve gelenekten bahsettiler. Tefsire Anayasamı
zın imkân vermediğini ve bunun artık herkesçe 
bilinen bir hal olduğunu tesbit etmek isterim. 

Gelenek, şüphesiz Parlâmento hukukunda 
muhterem C. H. P. Sözcüsü sevgili arkadaşım 
Feyzi'oğlu benden daha iyi bilirler, Parlâmento 
hukukunda şüphesiz geleneğin büyük yeri var
dır. Gelenek Parlâmento hukukunda tatbikat 
olarak görünür ama sevgili arkadaşlarım gele
neklerin teessüs edebilmesi, teessüs etmiş bulu
nan geleneklerin tatbik edilebilmesi, centilmen 
anlaşmalarının, Sayın Memduh Erdemi'r'in tâ
biri ile meydana gelebilmesi için ilk şart bir di
ğer istikamette haksız olarak anlaşılmış bulun
sa dahi diğer bir siyasi teşekkülü efkârı umu
miye nezdinde itham, isnat ve şaibe altında bu
lundurmamaktır sevgili arkadaşlarım. (Soldan, 
alkışlar) 
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Eğer koskoca bir siyasi teşekkülü en ufak 
vasıtalardan istifade ederek, en ufak vesileleri, 
ele avuca sığmaz olan vesileleri, bir kelime da
ha ilâve ederek aynı şeyi1 söyliyeyim, vesile itti
haz ederek damgalama metodunun içerisine gi
rilirse o siyasi teşekkül Anayasanın ve kanun
ların tanımış olduğu hakkı sonuna kadar kul
lanmaya kararlıdır. Ama bu işleri centilmenlik 
anlaşmaları içerisinde, Parlâmento âdabı içeri
sinde ve son derece muhtacolduğumuz birbirle-
rirtıizin fikirlerine hürmet etmek, birbirlerimiz 
ile iyi geçinmek, iyi münasebetler, dostça ve 
centilmence münasebetler çerçevesi içinde hal
ledelim derseniz, o takdirde sert, sivri, itham-
kâr, şaibekâr, isnatkâr davranışlarda, taarruz
larda bulunmamakta esas ittihaz olunmalı sev
gili arkadaşlarım. Bu açıdan fikirlerimizi tahlil 
etmiş bulunuyoruz ve 84 ncü maddeyi ne şekil
de anladığımızı da izah etmiş bulunuyoruz. 84 
ncü madde, Anayasanın 84 ncü maddesi Ada
let Partisine bir hak vermiştir, haktan feragat 
ancak hakkın sahibi olana taallûk eden bir me
seledir. illâ hakkından feragat et hali evvelâ 
gayritnedenidir, sonra da gayrihukukidir, sev
gili arkadaşlarım. 

Biz 84 ncü maddeyi böyle anlıyoruz, 
böyle tatbikini istiyoruz. Bu bizim inancımız, 
bu bizim mütalâamızdır. Centilmenlik anlaş
ması o zaman siyasi münasebetlerimizi, parti-
lerarası münasebetlerimizi bu ölçülerin içerisi
ne bu hudutların içerisine sokarsınız, o istika
mette davranışta bulunursunuz ve o istikamete 
yakın harekette bulunmazsa, Adalet Partisi 
Millet Meclisi Grupuna o zaman da söyliyecek-
lerinizi söylersiniz. Ama ortada fol yok, yumur
ta yok iken ve hele hele demokrasi kendi ken
disini tedavi edebilen bir rejim ve rejimlerin en 
mükemmeli olduğundan demokratik düzenin 
kendi kendini tedavi etmesine fırsat ve imkân 
vermiyerek antidemokratik davranışlar arasına 
girilirse Adalet Partisi de hakkını sonuna ka
dar müdafaaya kararlı ve azimlidir. Sizlere 
Adalet Partisi Meclis Grupunun saygılarını arz 
ederim, sevgili arkadaşlarım. (A. P. sıraların
dan, alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, sıra
da grupların adına söz istiyen iki arkadaşımız
dan gayrı 10 arkadaşımız vardır. Bu arada bir 
kifayet önergesi gelmiştir. Ayrıca Sayın Is-
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mail Hakkı Akdoğan, Sayın Ahmet Tahtakılıç, 
Sayın Nihat Erim ve Sayın Turhan Feyzioğlu 
ve Sayın Turhan Bilgin tarafından centilmence 
anlaşmaların yapılabilmesi ve gruplar ara
sında müzakerelere imkân sağlanabilmesi için 
görüşmelerin tehirini istiyen 4 ayrı önerge ve
rilmiştir. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Sayın Baş
kanım bizim önergemizde bir hukuk kaynağı 
bahis konusudur. 

BAŞKAN — Bütün takrirleri okutacağım, 
ifadem umumidir efendim. 

Şimdi kifayet önergesini oya sunmadan ev
vel bu önergeleri okutup oya sunacağım. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Ki
fayet aleyhinde. 

BAŞKAN — Efendim kifayet önergesini oya 
sunmuyorum, tehir teklifi her şeye takaddüm 
eder kaidesine uyarak bunu evvelâ oya sunaca
ğım. Kabul edilmediği takdirde kifayet tekli
fini oylıyacağım. 

Yüksek Başkanlığa 

Grupumuzun Başkanlık Divanının teşkil 
tarzı hakkındaki görüşünü şifahi olarak arz et
tik. Bu görüşe uygun bir listenin hazırlanması 
ve mutabakata varılabilmesi ve adayların tes-
biti için celseye ara verilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

M.P. Grup Başkan V. 
Yozgat 

İsmait Hakkı Akdoğan 

BAŞKAN — Sayın Tahtakılıç'in önergesini 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Vazifesi temsil ve Meclis görüşmelerini ve 

iç idaresini yürütmek sınırda kalacak Başkan 
ve Başkanlık Divanı konusundaki Anayasa 
maddesinin iyi niyet ve amaç yönlerinden ele 
alınınca gruplara en az temsil hakkı tanınması 
noktasından hareket edilerek tatbiki ve artır
manın orantıya bırakılması gerekmektedir. 

Bu esasa göre Riyasetin gruplarla yeniden 
görüşmesi için seçimin gelecek toplantıya bıra
kılmasını teklif ederim. Saygılarımla. 

İstanbul 
Ahmet Tahtakılıç 
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BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu ve Sayın Erim 
tarafından grupları adına verilen önergeyi 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
'26 . 10 . 1965 günkü Birleşim siyasi parti 

gruplarının Başkanlık Divanındaki görev bölü
şümü konusunda görüşmeler yapmalarına im
kân vermek amaciyle ertelendiğine ve dün ve 
- su ana kadar - bugün bu görüşmelere yapıla- J 
madığına.göre, söz sonusu görüşmelerin yapı
labilmesi için, birleşimin 4 . 11 . 1965 Perşem
be günü saat 15, e ertelenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

C.H.P. Grup Başkanvekilleri 
Kocaeli Kayseri 

Nihat Erim Turhan Feyzioğlu 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — «Perşembe 
Pazartesi» olarak efendim. 

BAŞKAN — Sayın Erim, takririnizdeki 
«Perşembe»nin «Pazartesi» olarak tashihini ka
bul ediyor musunuz ? 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Evet efendim. 

Meclis Başkanlığına 
Gruplar arasında görüşme yapmak üzere 

otarunıun 1 Kasım 1965 gününe bırakılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Turhan Bilgin 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan; siz önerge
nizde celseye ara verilmesi diyorsunuz. Diğer | 

önergelerde 1 Kasım 1965 diye sarahat var. Ta
rih bakımından iltihak ediyor musunuz efendim. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
İştirak ediyorum. Yalnız bir hususu tazvih et
mek isterim. Büâhara söz verilirse konuşaca
ğım. Bizim takririmizde Başkanlığın izah ettiği 
gibi bir centilmenlik anlaşmasına varılması hu
susu yoktur. 

BAŞKAN — Efendim; takrirleri oya sunar
ken, takrirler muvacehesinde Yüksek Heyetin 
oyunu alacağım. O ayrıdır. İştirak ediyor mu
sunuz tehiri bakımından efendim. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Tahtakılıç siz «gelecek 
toplantıya» tabirini kullanmışsınız, iştirak edi
yor musunuz? Sayın Tahtakılıç... Yoklar. 

Şu halde bu üç önerge birlikte oya sunaca
ğım. 

Sayın Tahtakılıç'm önergesi diğerlerine ay
kırı bir mahiyet taşımaktadır. 1 Kasım 1965 
saat .15 de, önergelerde de tebarüz ettirilen ko
nuları, gruplar arasında görüşmek üzere tali
kini istiyen bu üç önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Kabul edilen karar gereğince 1 Ka
sım 1965 Pazartesi günü saat 15 te toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17,43 
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1. — Başkanlık Divanı seçimi (Başkanvekil-
leri, İdareci Üyeler ve Kâtipler.) 




