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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Henüz andiçmemiş bulunan İstanbul Millet
vekili Suphi Baykam kürsüye gelerek andiçti. 

Anayasanın 102 nci maddesine göre hazır
lanan Bakanlar Kurulu listesinde gösterilen Ba
kanlıklara seçilen zatların atandığına dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi ve ilişik liste okundu, 
bilgiye sunuldu. 

Bir hafta içinde okunması gerekli Hükümet 
Programının 3 Kasım 1965 Çarşamba günü oku
nacağı bildirildi. 

Başkanlık Divanının Meclisteki parti grup
ları kuvvetleri oranına göre seçimi konusunda ile
ri sürülen çeşitli fikirler üzerine, usul noktasın
dan bütün görüşlerin belirtilmesi için müzakere 

açıldı ve neticede görüşmelerin, parti grupları 
arasında bir anlaşmaya imkân sağlamak üzere, 
bundan sonraki birleşime kadar geri bırakılması 
hakkındaki önerge kabul olundu. 

1 Kasım 1965 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak .üzere Birleşime (Saat 17,43 te) son 
verildi. 

Geçici Kâtip 
Başkan Erzurum 

Ferruh Bozbeyli İsmail Hakkı Yıldırım 

Geçici Kâtip 
Manisa 

Önol Sakar 

B Î R Î N O Î O T U R U M 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Ferruh Bozbeyli 

GEÇİCİ KÂTİPLÎER : Önol Sakar (Manisa), îsmail Hakkı Yıldırım (Erzurum) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 4 ncü Birleşimini açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yâ -
pılacaktır. 

Sayın üyelerin anahtarları çevirip kabul 
düğmelerine basmalarını rica ederim. 

Yoklama işlemi bitmiştir. 

Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere başlı
yoruz. 

Andiçmemiş olan bir arkadaşımız vardır. Sa
yın Sakarya buradalarsa lütfen kürsüye gel
sinler. Yoklar. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyetin 42 nci yıldönümü dola-
yisiyle tebrik ve saygılarının Millet Meclisi üye
lerine ulaştırılmasına dair Genelkurmay Başkam 
Orgeneral Cevdet Sunay'ın telgrafı 

2. — Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay'ın 
ve onun şahsında Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
Cumhuriyet Bayramlarını kendisi ve Millet Mec
lisi üyeleri adına kutladığına dair Millet Meclisi 
Başkanı Ferruh Bozbeyli'nin telgrafı 

BAŞKAN — Cumhuriyet Bayramı münase
betiyle Genelkurmay Başkanı Sayın Cevdet 
Sunay ile Millet Meclisi Başkanı1 arasında teati 
edilen telgrafları okutuyorum : 

Sayın Ferruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

Ankara 
Cumhuriyetimizin 42 nci yıldönümünü kut

lamanın esenliği içinde Silâhlı Kuvvetlerimizin 
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samimî tebrik ve saygılarının Millet Meclisinin 
sayın üyelerine ulaştırılmasına delâletlerinizi arz 
ederim. 

Cevdet' Sunay 
Orgeneral 

Genelkurmay Başkanı 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

Sayın Orgeneral 
Cevdet Sunay 
Genelkurmay Başkanı 

Ankara 
Zatıâlinizin ve şahsınızda Türk Silâhlı Kuv

vetlerinin Cumhuriyetimizin 42 nci yıldönümü
nü şahsım ve Millet Meclisi üyeleri adına teb
rik eder, saygılarımı sunarım. 

Ferruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

(Alkışlar) 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

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

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Üçün
cü Birleşimde Riyaset Divanının teşkili hususun
da gruplararası bir mutabakatın sağlanması ar
zusu ile Yüksek Meclisiniz, müzakerelerin tehiri 
kararını vermişti. Gruplar arasında yapılan mü
zakere bir mutabakat şeklinde tecelli etmemiş
tir. Bu sebeple müzakereye devam ediyoruz. Söz 
alan arkadaşlarımın isimlerini tekrar okuyorum : 

Grupu adına Sayın İsmail Hakkı Akdoğan, 
grupu adına Sayın Yunus Koçak, ondan sonra 
da şahısları adına' Sayın Mehmet Ali Arsan, 
Sayın Hilmi İşgüzar, Sayın Reşat özarda... 

Sayın Koçak siz şahsınız adına ayrıca söz 
istiyor musunuz? İstemiyorsunuz ve grup adma 
söz hakkınızı da Sayın Tarık Ziya Ekinci ar
kadaşınıza veriyorsunuz. 

Diğer arkadaışlar şunlardır : 
Sayın Coşkun Kırca, Sayın Emin Paksüt, 

Sayın Çetin Altan, Sayın Kemal Nebioğlu ve 
Sayın Memduh Erdemir. 

Şimdi söz sırası Millet Partisi Grupu adına 
Sayın İsmail Hakkı Akdoğan'ındır. Kendileri 
yoklalr. 

Grupu adına Sayın Yunus Koçak yerine Sa
yın Ekinci, buyurunuz efendim. 
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T. 1. P. GRUPU ADINA TARIK ZİYA 
EKİNCİ (Diyarbakır) — Yüce Meclisi saygı ile 
selâmlarım. 

Muhterem arkadaşlar, Başkanlık Divanının 
teşkili meselesi günlerden beri Yüce Meclisi, 
Sayın Ferruh Bozbeyli Başkanlığında toplanan 
parti grupu temsilcilerini meşgul etmektedir. 

Mesele gayet açıktır. Anayasa hükmünün 
uygulaması meselesidir. Bu itibarla Anayasa
nın kesin hükmü üzerinde bir mutabakata va
rarak bir formül bulma meselesidir. Anayasa 
kesinlikle, 84 ncü maddesinde bütün siyasi 
parti gruplarının mutlaka Başkanlık Divanın
da temsilini şart koşmuştur. Daha evvelki içti-
mada da arz ettiğimiz gibi, Anayasanın bu 
hükmünün tedvininde bütün parti gruplarının 
temsilinin şart olduğuna dair bir sarahat var
dır. Buna rağmen bâzı parti temsilcisi arkadaş
lar kuvvet oranının ön plâna alınmasını ve an
cak kuvvet oranı el verdiği ta'kdirde siyasi parti' 
gruplarının temsil edilmesi gerektiği tezini sa
vunmaktadırlar. Halbuki Anayasanın 84 ncü 
maddesini dikkatle okursak, burada bütün si
yasi parti gruplarının evvelâ temsil edilmesi 
gerektiği, arkasından da kuvvet oranı esasının 
ele alınması lâzımgeldiği sarahati anlaşılır. 
Eğer sadece Anayasa Meclisteki siyasi parti 
gruplarının kuvvetleri oranında Başkanlık Di
vanına katılmış olmalarını öngörmüş olsaydı 
maddenin şöyle tedvin edilmiş olması icabeder-
di : «Me'clislerin Başkanlık Divanları o meclis-
lerde'ki siyasi parti gruplarının kuvvetleri ölçü
sünde kurulur» demekle yetinilirdi. Halbuki 
madde bu şekilde tedvin edilmemiş buna ayrı
ca şöyle bir ifade eklenmiştir. «Siyasi parti 
gruplarının kuvvetleri ölçüsünde Divana ka
tılmalarını sağlıyacak şekilde kurulur» denmiş
tir. O halde bu maddenin ruhundan ve şeklin
den bütün siyasi parti gruplarının mutlaka Di
vanda temsilinin şart olduğu açıkça anlaşılmak
tadır. Daha önceki içtimada söz alan çeşitli, 
muhtelif parti grupu temsilcisi arkadaşların da 
izah ettiği gibi dört yıllık teamül de bu mer
kezde olmuştur. Partilerin kuvvet oranlarına 
bakılmaksızın bütün siyasi partiler Divanda 
evvelâ temsil edilmiş, onu takiben de kuvvet 
oranı esası gözönüne alınarak kuvvet oranı en 
yüksek olan partiye daha fazla üyelik veril
mek suretiyle Divan teşkil edilmiştir. 
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Şimdi, iki mesele çıkıyor ortaya : Birincisi'; 
kesinlikle bütün siyasi partilerin mutlaka Di
vanda temsil edilmesi gerekir. Arkasından, kuv
vet oram göz önüne alınmak suretiyle partiler 
temsil edilmelidir. 

İkincisi de; partilerin kuvvet oranı göz-
önünde tutulur, kuvvetleri yeten partiler tem
sil edilir, kuvvetleri yetmiyen partiler temsil 
edilmez, tezidir. Anayasanın bu sarih hükmü, 
kuvvetleri yetmiyen partiler temsil edilmez te
zinin muteber bir tez olmadığını ve bu tezi'n 
açıkça Anayasaya aykırı olduğunu göstermek
tedir. 

Yine Anayasanın 85 nci maddesinin ikinci 
fıkrası da çok acık bir ifade taşımaktadır. 85 
nci maddenin 2 nci fıkrasına göre İçtüzük dü
zenlenirken bütün Meclis faaliyetlerinde bütün 
siyasi parti gruplarının mutlaka temsil edile
cek tarzda İçtüzüğün hazırlanmasını şart ko
şar. Ve onun hemen arkasından fıkra bitmeden 
«Siyasi parti grupları en az 10 üyeden meyda
na gelir-» der. O halde ünitemiz Meclisteki si>-
yasi parti grupu olmalıdır. Yani Mecliste 10 
üyesi bulunan siyasi parti bir grup teşkil etti
ğine göre Anayasanın sarih hükmü karşısında 
bu grupun mutlak ve mutlak' olarak Divanda 
temsil edilmesi şarttır ve buna uyulması gere
kir. Anayasanın bu sarih hükmü karşısında 
Halk Partisi temsilcisi arkadaşlarımız bunun 
bir Anayasa hakkı olabileceğini, fakat kuvvet 
oranı ön plânda olduğu takdirde, kuvveti yük
sek olan siyasi partilerin bir müsamaha göste
rerek haklarından feragat etmek suretiyle di
ğer partilerin temsilini sağlamalıdırlar şeklin
de elâstiki bir beyanda bulunmaktadırlar. Ka
naatimce bu beyandan da vazgeçilmesi lâzım
dır. Açık ve kesin olarak Anayasa bütün siyasi 
parti gruplarının Divanda temsil edilmesini şart 
koşmaktadır. O halde bir haktan feragat edil
mesi keyfiyeti do mövzuubahis değildir. Burada 
Anayasanın ya açık hükmü ile bütün siyasi 
partiler temsil edilir veya temsil edilmez. Eğer 
bütün siyasi partiler temsil edilirlcrse bu tak
dirde bir siyasi partinin kendisine düşen hak
tan ve kuvvetten feragat ederek bîr başka par
tinin temsilini sağlaması lütufkârlığı m göster
memesi gerekir. Onun için şu esas prensibe, şu 
esas neticeye varmamız lâzımdır .- Anayasa bü
tün siyasi parti gruplarının Başkanlık Diva
nında temsilini şart koşuyor mu, şart koşmu-
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yor mu? Eğer temsil edilmelerini şart koşuyor
sa artık o takdirde bir siyasi partinin kendi 
hakkından feragat etmesi keyfiyeti mevzuu-
bahsolamaz. Anayasanın açık hükmüdür. Bu 
açık hükmü karşısında bütün, siyasi partiler 
temsil ediliyor, arkasından da kuvvet oranlan 
ele alınmak suretiyle geri kalan postlar dağı t L-
lirkcır kuvvet oranı esasına göre her grupun 
kendi kuvveti göz önüne alınarak lâzım gel en 
snndal'yeler d<ığıtılır. 

Anayasanın 8-1 ne i i maddesinde Türkiye 
İşçi Partisi olarak biz bir başka meselenin de 
önem kazandığı ve bunun da ele alınması lâ-
zımgeldiği kanaatindeyiz. Anayasanın 84 tıcü 
maddesi Başkanlık Divanının ilk kademesi olan 
Başkan ve Başkan vekil liginden bahsederken, 
bunlara bir özellik atfetmekte, nitekim Baş
kanlık Divanı matlabmda da sarahaten yalnız 
Başkan ve Başkanvekil liginden bahsetmekte ve 
İçtüzük, hükümleriyle çelişir halde bulunan gö
rüşler getirmektedir. Başkan ve Başkanvekil-
]erinin bitaraf olduğunu, bunların Meclis için
de ve dışında hiçbir siyasi faaliyete katliamı -
yacaklarmı, Başkanın oy kullanamıyacağmı 
sarahaten bildirmektedir. 

Yine tatbikatta da Başkan ve Başkanvekil-
lcrine çok önemli görevler düşmekte ve Divan 
kademesinde, Divanın mütaakıp kademelerin
deki idare amirliği ve kâtiplik kademesindeki 
görevlerin de bir nevi Başkanlık ve Başkanve-
killiğine izafeten yapıldığı keyfiyeti de göz 
önüne alınacak olursa Anayasanın 84 ncü mad
desinin ruhundan istihraçettiğimiz mâna şu 
oluyor : Bütün siyasi partilerin, Başkan ve 
Başkanvekilliği kademelerinde temsil edilmeleri 
gerekil'. 

Bütün siyasi partilerin Başkan ve Başkan-
vekilleri kademesinde temsili için de evvelâ 
Başkanvekilliği sayısının beşe çıkarılması lâ-
zımgeldiği kanaatindeyiz. Adalet Partisi, Baş
kan ile temsil edildiğine göre geri kalan beş si
yasi partinin her birine birer Başkanvekilliği 
vermek suretiyle Anayasanın 84 ncü maddesi
nin Başkan ve Başkanvekil]erine izafe ettiği 
özellikler ona tahmil ettiği (Adalet Partisi sıra
larından gürültüler «İçtüzük.» sesleri) 

Müsaade buyurun efendim, Grupu m adına 
konuşuyorum. Fikirlerimi serd ediyorum. Be-
yenmiyen arkadaş gelir, buradan itirazını serd 
eder. 

/ 
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Başkanvekillikleriyle temsil edilmesi lâzım-
gelir ve Başkanvekilliğinin 5 e çıkarılması lâ
zımdır kanaatindeyiz. İçtüzüğün beşinci mad
desi ile çelişir olduğu iddiasına da şu şekilde 
cevap veriyoruz; İçtüzüğün beşinci maddesi 
Anayasanın sarih hükmü karşısında yürürlükte 
değildir. Çünkü İçtüzüğün beşinci maddesi 
Başkanın bir yıl için seçileceğini söyler, halbu
ki Anayasanın 84 ncü maddesi Başkanın iki yıl 
için seçilmesi lâzımgeldiğini söyler. İçtüzüğün 
beşinci maddesi Başkan ve Başkanvekillerinin 
oy kullanmıyacaklarmdan, bitaraf olmaları lâ-
zımgeldiğinden bahsetmez. Yine İçtüzüğün be
şinci maddesi Divan seçiminde gösterilen aday
ların mutlak ekseL'iyetle seçilişinden bah
seder, ne kuvvet oranından ne de bütün 
siyasi partilerin temsilinden bahseder. Bu 
itibarla, İçtüzüğün beşinci maddesi Anaya
sanın 84 ncü maddesi ile açıkça çelişir halde
dir. Ve buna itibar edilmemesi lâzımgelir. Ni
tekim Başkanı seçerken biz İçtüzüğün 5 nci 
maddesine itibar ederek bir yıl için değil, iki 
yıl için seçtik. O halde yine İçtüzükte Başkan-
vekilliği adedinin üç olduğundan bahsetse bile,' 
biz Başkanvekillerini sadece üçte bırakmak 
mecburiyetinde değiliz. Anayasanın bu sarih 
hükmiyle çelişir haldedir. 

Arkadaşlarım rijit bir şekilde, İçtüzüğün 5 
nci maddesinin Başkanvekilliklerini tadadeden 
kısmında bu adedin üç olduğunda ısrar eder
lerse ve bunun mutlaka bir İçtüzük değişikli
ğini gerektirdiği fikri üzerinde ittifak eder bir 
karara varırlarsa, o takdirde başka bir teklifle 
huzurunuza geliyoruz. Bu da bütün siyasi par
tilerin, Başkanvekilliği kademesinde temsilini 
sağlıyacak şekilde bir rulman esasına gidebili
riz. Münavebe ile bütün siyasi partilerin kuv
vet oranları göz önüne alınmak suretiyle Baş-
kanvekilliklerinde temsili temin edilebilir. Bu
nun için Sayın Meclis Başkanının Riyasetinde 
Parti Meclis Grup temsilcilerinin yaptığı top
lantıda bir teklif yaptık. Bu teklife göre 1965 
yılı için Adalet Partisine bir Başkan, iki İdare 
Âmiri, üç kâtip üye; Cumhuriyet Halk Parti
sine bir Başkanvekili, iki kâtip üye; Millet Par
tisine bir Başkanvekili, Yeni Türkiye Partisine 
bir Başkanvekili, Türkiye İşçi Partisine bir 
idare âmiri, Cumhuriyetçi Köylü Millet Parti
sine de bir kâtip üye verilmesini teklif ettik. 

1966 yılında Adalet Partisi ve Cumhuriyet 
Halk Partisinin aldıkları postlar baki kalmak 
üzere, Millet Partisine bir idare âmiri, Yeni 
Türkiye Partisine bir kâtip üye, Türkiye İşçi 
Partisine bir Başkanvekili, Cumhuriyetçi Köy
lü Millet Partisine de bir Başkanvekili veril
mesini ve bu şekilde temsil edilmesi teklifini 
yaptık. Onu takibeden yıllarda da münavebe 
ile 1965 yılı ve sonra da 1966 yılma uygun 
tarzda, Başkanvekilliklerinde bütün siyasi par
tilerin temsil edilmesi formülü bulunabilir. 

Şimdi bu arz ettiğim hususları, Anayasanın 
84 ncü maddesinin metninden ve ruhundan is-
tihraeettiğimiz neticeye göre arz ediyorum. Şa
yet «Bütün siyasi partiler, Başkanlık Divanın
da temsili şart değildir, evvelâ kuvvet oranla
rına bakılır, kuvvet oranları müsaidolan parti
ler temsil edilir, kuvvet oranları müsaidolmı-, 
yan partiler temsil edilmez» fikrinde ısrar edi
lirse biz bu şekildeki bir görüşün ve bunun tat
bikatına geçilmesi halinde de böyle bir tatbika
tın açıkça Anayasaya aykırı olduğunu ve böy
le bir davranışla da Anayasanın çiğnenmiş ola
cağı kanısındayız. Ve böyle bir yola gidildiği 
takdirde grup olarak aday göstermiyeceğimizi 
ve oylamaya katılmıyacağımızı beyan ederiz. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. (Sağdan, al
kışlar) 

BAŞKAN — M.P. Grupu nclma Sayın İs
mail Hakkı Akdoğan. 

Sayın Asal siz grupunuz adına mı söz istedi
niz? 

TALÂT ASAL (Zonguldak) — Evet. 
M.P. GRUPU ADINA İSMAİL HAKKI 

AKDOĞAN (Yozat) — Muhterem arkadaşlar, 
Başkanlık Divanının tarzı teşekkülü hakkındaki 
görüşlerimizi el aha evvelki celsede Yüksek He
yetinize arz etmiş durumdayız. Ancak geçen cel
sede A.P. Grupu adına konuşan arkadaşımızın 
sözlerine cevap vermek ve bu Husustaki görüş
lerimizi arz etmek üzere tekrar söz almış bulun
maktayız. 

Sayın arkadaşımız sözlerine başlarken bâzı 
siyasi teşekküllerin bâzı kimselere prim vermek 
yolunda olduklarını ve bu sebepden dolayı da 
Yüksek Huzurlarınızda konuştuklarını söylü
yorlar. Biz bunu peşin olarak Yüksek Heyeti
nize bir kere daha ifade etmek isteriz. Millet 
Partisi hiçbir zaman, hiçbir meselede prim ver-
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inek yolunu tutmamıştır. Şayet prim verme yo
lunu tercih etmiş olsaydı Millet Partisi uzun 
yıllar siyasi hayata Türk Milleti tarafından tanı
nan, bilinen geçmişine, geleceğine inanan kim
selerden teşekkül ettiğine göre, herhalde bugün 
burada Adalet Partisinden çok daha kalabalık 
bir kütle olarak temsil edilirdi. (Millet Partisi 
sıralarından alkışlar.) (Adalet Partisi sıraların
dan; «Ne demek istiyorsun?» sesleri.) 

Efendim söylemek istediğim sarih; prim için 
konuşuluyor denildi, prim için konuşmadığımızı 
ve prim için konuşanların kimler olduğunu söy
ledim. (Sağdan alkışlar.) 

Muhterem arkadaşlar, Adalet Partisinin sa
yın sözcüsü «Anayasanın 84 ncü maddesinin 
yanlış tatbik edildiğini hiç kimse iddia etme
miştir» buyurdular. Geçen celse konuşmaları
mızda sarahaten ortaya koyduk. Anayasanın 
84 ncü maddesinde siyasi partilerin gruplarının 
Başkanlık Divanında temsil edilmesi şartır. Bu
nun dışında bir teşekkül tarzı olamaz dedik. Ge
rek Başkanlık Divanının yazıp parti gruplarına 
tebliğ ettiği, gerekse Adalet Partili arkadaşla
rımız tarafından savunulan görüşe iştirak etmi
yoruz. Anayasanın 84 ncü maddesine tamamen 
aykırıdır. Anayasanın 84 ncü maddesinde iki 
husus sarahaten yer almıştır. 

Birisi, grupu olan her siyasi partinin Baş
kanlık Divanında temsil edilmesi, ikincisi, kuv
vetleri oranında temsil. O halde, evvelâ mut
laka temsil esasını tatbik edeceğiz. Her parti 
grupu birer adedle temsil edildikten sonra, ba
kiye üyelikleri kuvvetleri oranında taksim ede
ceğiz. Bunun dışında bir görüşle hareket et
meye imkân yoktur. Yine geçen celsede arz et
tiğim üzere, bunun dışında bir görüşle hareket 
edildiği takdirde Millet Partisi olarak Baş
kanlık Divanına üye vermeme kararını alınış 
durumdayız. 

Millet Partisi Meclis Grupu olarak, Adalet 
Partili arkadaşımızın bir görüşüne daha cevap 
vermek isteriz. Bugün Mecliste altı parti var, 
yarın on parti olabilir. Her partiye birer üye 
verildiği zaman, tabiî kuvvet oranının temsili 
mümkün olaraıyacaktır. Anayasamızın 85 nci 
maddesinde, yapılacak içtüzüğün her siyasi 
parti grupunıın temsilini gerektirir şekilde ya
pılması emredilmiş bulunduğundan, Meclisin iç 
çalışmalarına dair ve Anayasanın emrettiği bu 
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tüzüğü: biran evvel yapmak ve Anayasanın 
gerek 84 ve gerekse 85 nci maddelerinin tam 
ve kâmil olarak, tatbikini sağlayıcı hükümleri 
İçtüzüğe koymak mecburiyetindeyiz. İleride 
şu veya bu şekilde siyasi parti gruplarının art
ması bugün Anayasanın bir hükmünün tatbi
kine mâni teşkil etmez. 

Muhterem arkadaşlar, sayın sözcü arkada
şımız burada konuşurlarken bütün siyasi parti 
grup sözcülerinin bir hak talebetmedikleri an
cak bir centilmen anlaşması yolu ile kendile
rine veya bir başka partiye bir temsilcilik ve
rilmesi hususunda durduklarını söylediler. Biz, 
Millet Partisi Grupu olarak hiç bir zaman 
bir centilmenlik anlaşmasiyle falan siyasi par
tiye gerek Adalet Partisi tarafından gerekse 
Cumhuriyet Halk Partisi tarafından bir üye
lik verilmesi prensibini ortaya atmış değiliz. 
Anayasanın 84 ncü maddesi gereğince Mecliste 
temsil edilen her siyasi partinin mutlaka Baş
kanlık Divanmmda temsil edilmesi şarttır, 
Anayasanın sarih hükmüdür. Bu bakımdan cen
tilmenlik anlaşmasının üzerinde değiliz. 

Şu hususu da sarahaten belirtmek isteriz; 
bundan evvelki tatbikatta Meclist(i grupu bu
lunan her siyasi parti temsil edilmiştir. Bâzı 
parti sözcüsü arkadaşlarımız evvelki tatbikatın 
centilmen anlaşması sonunda diğer partilerin 
haklarının başka partilere verilmesi suretiy
le yapıldığını ve geleneklerin başka partilerin, 
küçük partiler lehine feragat etmeleri sebebiy
le yaratıldığını ileri sürdüler. Biz bu görüşe 
hiçbir zaman iştirak etmedik. Geçen sene de 
muhtelif konuşmalarımızda yüksek huzuru
nuzda, hakkımız varsa alırız, hakkımız olma
yan bir şeyi kabul etmeyiz diye sarahaten be
yan etmiş durumdayız. Kaldı ki, âmme hukuku 
bakımından da, Anayasanın emretmiş olduğu 
ve düzenleyici hukuk kaidesinden olan bir 
hakkın başka bir kimseye devir feragat da 
mümkün değildir. Bu şahsi haklar devredile
bilir. Eğer Anayasanın 84 ncü maddesi Adalet 
Partisine bir hak bahşediyorsa Halk Partisine 
bir hak bahşediyorsa, bundan diğer küçük par
tiler lehine feragat edemezler. Âmme hukukun-
dandır. Devri de, vaz geçilmesi de mümkün 
değildir. Bu bakımdan şunu arz etmek iste
riz ki, Millet Partisi olarak -şunu arz etmek 
isteriz ki, Meclis Başkanlık Divanı Anayasa
nın 84 ncü maddesi gereğince her siyasi parti-
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nin temsili şokliyle grupu olmak şartiyle ya
pılabilir. 

Bunun aksine hareket edildiği takdirde hiçbir 
surette seçimlere katılmıyacağımızı, aday göster-
miyeeeğimizi saygı ile arz ederim. (Sağdan, alkış
lar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Talât Asal. 

A. P. GRUPU ADINA TALÂT ASAL (Zon
guldak) — Muhterem Başkan, muhterem arka
daşlarım; 

Üzerinde günlerdir müzakere ettiğimiz mese
lede ortaya konulan oranlar Adalet Partisi Gru
pu tarafından tesbit edilerek Büyük Meclise illâ
ki bunu kabul edeceksiniz tarzında takdim edil
memiştir. 

Hattâ, bu istikamette meydana gelen kaide ve 
bu kaideyi takdim eden yazının altında da bu dev
redeki Muhterem Meclis Başkanımızın imzası bu
lunmamaktadır. Bu tezkerenin altındaki imza, 
tesbit edilen orana mütaallik yazının altındaki 
imza, eski Meclis Başkanımız, hizmetlerini daima 
takdirle yadedeceğimiz Sayın Fuad Sirmen'in 
imzaları vardır. Bu tâyin edilen kaide doğrudur, 
Anayasanın 84 ncü maddesine uygundur. Bizim 
Anayasanın 84 ncü maddesini anlayışımız bu 
tarzdadır, bu yöndedir. Sayın Akdoğan'ın sözle
rine biraz ileride cevap vereceğim. Ama 84 ncü 
maddenin anlaşılması istikametinde gruplarara-
sı müzakere bir taraftan cereyan ederken aynı za
manda, geçen birleşimde konuşan muhterem grup 
sözcülerinin de ifade buyurdukları gibi, kâh bir 
anlayış, kâh bir anlaşma, kâh gelenekler tâbirle
ri içerisinde 84 ncü madde şöyle çekilmek ve bir 
anlayış havası içinde mesele halledilmek isten
mektedir. Bizim 84 ncü maddeyi anlayışımız bel
lidir. 84 ncü maddeyi grup olarak izah edişi
miz bellidir, ama bunun yanında gruplararası 
münasebetleri iyi bir istikamette bu devre için ve 
gelecek devreler için tanzim edebilmek maksadiy-
le yapmak istediğimiz şey de bellidir ve geçen 
celsede grup sözcümüz tarafından bu kürsüde ifa
de edilmiştir. 

Ancak mesele müzakere masasına getirildiği 
zaman, masanın üzerine konulduğu vakit ne tarz
da anlaşma yapmak imkân dahilindedir, bu da 
gerçekten uzun uzadıya düşünülmesi lâzımgelen 
konulardan bir tanesidir. 

Bizim, müzakere masalarında cereyan eden 
görüşmeleri Heyeti Umumiyede münakaşa etmek, 
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grup olarak âdetimiz değildir ve olmıyacaktır. 
Biz bir sulh müzakeresinin seyyaliyetine inanan 
birçok gizli tarafları, kapalı tarafları olduğuna 
inanç duyan bir parlâmento grupuyuz. Yalnız şu
raya getirilmiş olan hal göz önünde tutu
lursa, meselâ Türkiye İşçi Partisi adı
na konuşan zat, bir rulman usulü teklif 
etmiştir. Yani, bunun içinde, zaman içinde, 
bana da bir başkanvekilliği verin demektedir, Bi
naenaleyh meselâ; Millet Partisi sözcüsünün gö
rüşüyle uygun bir görüş değildir sevgili arkadaş
larım. 

Yine bir diğer siyasi parti bu istikamette arzu 
izhar etmektedir ve yine diğer bir siyasi parti 
buna yakın bir görüş ortaya atmakta, bir arzu 
izhar etmektedir. Yani sadece bir başkanvekilli
ği meselesi üzerinde sulh müzakerelerinde asgari 
ölçülerin içerisine girecek hale de bu çatının al
tında gelmiş bulunmuyorz sevgili arkadaşlarım. 

Bununla şunu demek istiyoruz ki, 84 ncü 
madde Sayın Ekinci arkadaşımın ifade ettiği is
tikamette de anlaşılsa yine somut bu maddeyi tat
bik Ğdecek halde değiliz. Bu sefer de yeni arzu
lar çıkacak, yeni talepler çıkacak, arkadaşımızın 
tâbiri ile, bu sefer de post istemede müzakereye 
girme zorunluğunu hissedeceğiz. (Soldan, alkış
lar) Görünen budur sevgili arkadaşlarım. 

84 ncü maddeyi tahlile grupumuz adına ihti
yaç hissetmiyorum. 84 ncü maddedeki sarih gö
rüşümüzü ortaya koyduk. Bundan evvelki döne
me riyaset etmiş olan pek muhterem zatın da gö
rüşü budur ve bugünkü Riyaset Divanı da bu 
tarzda görüşünü Muhterem Meclise takdim etmiş
lerdir. 

Bir anoktayı muhterem arkadaşlarımın tak
dirlerine arz etmek istiyorum: 

6,93 rakamı üzerinde durarak kesrin tama 
iblâğı mevzuunda (bâzı tereddütler izhar edil
mektedir. Meselâ; Y. T. P. riin Sözcüsü geçen 
(birleşimde bu hususu göz önünde bulundurmuş, 
6,93, 7 ye iiblâğ edilmişjtir demişlerdir. 

Bir defa şu kısmına evvelâ eevap vermek 
isterim: 6,93, 7 ye iiblâğ edilince Muhterem Ak
su'nun itirazına uğruyoruz. Ama Muhterem Ak
su'nun Grupunun oranı 0,54. Bu yüze iblâğ edi
liyor. Bunun hakkında bir şey söylemiyorlar. 
6,93 ün yediye iiblâğ edilişi üzerinde itiraz be
yan ediyorlar. 0,54 yüze iblâğ ediliyor, itiraz 
(beyan etmiyorlar, sevgili arkadaşlarım.. 6,93 mü, 
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yedi mi? Deniliyor ki, 240 a göre besafcdilmiş, 
Oysa Adalet Partisi Grupu 239 dur. Kabili mü
nakaşadır bu mesele, Ama Büyük Heyetinizin bir 
noktayı teemmül buyurmalarını rica edeceğim. 
Ne zaman seçiliyor Meclis Başkanlık Divanı9 
Meclis Başkanlık Divanı, yeni Meclisin Itoplan-
masmı ve üyelerinin yemin etmelerini takiben 
seçiliyor. Yani eski Başkanlık Divanı vaziıfesine 
devam 'etmiyor. En yaşlı üye başkanlık ediyor 
O yoksa, ondan ısonra gelen en yaşlı üye başkan
lık ediyor. Şu hale göre, o andaki grupların hali 
o andaki grupların oranı 'nazarı dikkate almı
yor. Maddeyi de bu mânada anlamak lâzım. Ya
ni (halk, Türk Milleti hangi oranlar içerisinde 
ıgruplarm, partilerin temsil edilmesi lâzımgel-
diği hususunu reyi ile izhar buyuruyor ve bu 
izhar edişin neticesi Yüksek Seçim Kurulunca 
ilân edilir edilmez Adalet Partisi Millet Meclisi 
Gruıpnmın 240 la temsil edilmesi istikametinde 
rey izhar ediyor halk. Bunun içerisinde bir ki
lsinin vefat etmiş bulunması - yanlış anlaşılmasın, 
ilk günkü hali tösbit ©diyorum aziz arkadaşla
rım - vefat etmiş bulunması, rakamı halkın ver
diği oydan, halkın izhar ettiği iradeden ayrı 
düşünmek, ayırmak, arasına baraj kurulması 
mânasını tazammun eder şeklinde de düşünmek 
icajbeder, sevgili arkadaşlarım. Biz bu gruplar 
arasındaki münasebetlerin, şiddetle arzu ettiği
miz iyi münasebetlerin tekevvünü maksadiyle 
Cumhuriyet Halk Partisinden sonra en fazla 
sandalyeyi işgal eden Millet Partisi Grupuna 
84 ncü maddeyi Muhterem Meclise arz ettiğimiz, 
zabıtlara tescil ettiğimiz kayıtlar içerisinde an
lamaya devam etme halimiz mahfuz ıkalmak kay-
diyle, verme yolunu ihtiyar etmiş bulunuyoruz. 
sevgili arkadaşlarım. Yani 'üzerinde musırran du
rulan iyi münasiebetılerin açısı altında bu meşe 
leyi ıgrupumuz böylece hal yolunda da bir an
layış göstermiştir, bu anlayışı da yüksek huzu
runuzda tesbit etmek isterim. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Grup-
(ta müzakere yapmadınız mı bu mevzuu? 

A. P. GRUPU ADINA TALÂT ASAL (De 
vamla) Grupta müzakere etmiş olabiliriz. 

BAŞKAN — Sayın Asal, cevap vermeyin. 
A. P. MECLİS GRUPU ADINA TALÂT 

ASAL (Devamla) — Grup adına konuştuğumu 
hatırlatmıştım, konuşmam grup admadır, böyle 
olunca söylediklerim şahsımı değil, grupumu 
bağlar. 

Şimdi Sayın Ekinci'nin üzerinde durduğu 
85 nci maddeyi başlka türlü anlıyoruz- ama, bizim 
başka türlü anlama halimizi bir kenara itelim 
ve kendi anlayışları İstikametinde düşünelim di
yelim. Bu takdirde karşımıza îçjtüzüğün 26 nci 
maddesi çıikar muhterem arkadaşım. Açarsanız 
26 inci maddeyi ne ıgörünür? Komisyonlarda; bir 
başkan, bir -sözcü, bir kâtip. Eğer ihtiyaç duyu
lursa bir do başkanvefcili. Peki gelip komisyon
larda şurada müdafaa ettiğiniz fikri 85 nci mad
denin açısından müdafaa ettiğiniz fikri, komis
yonlarda da tatbik edelim derseniz, Meclis şu 
haliyle Komisyonlarda çalışamaz hale ıgellir sev
gili arkadaşım.. Çünkü her partiye 'komisyonların 
başkanlık divanımda yer vermek lüzumu gibi 
acaip ibir Ihal ile karşı karşıya kalırız. Meselenin 
bu yönünü de düşünmek lâzımıgelir mütaılâasm-
dayız. 

Anayasanın üçüncü maddesi var. Anayasamı
zın üçüncü maddesi, («Geçici üçüncü maddesi», 
sesleri) evet geçici üçüncü maddesi, İçtüzüğün 
mutebcriyyetini kabul etmiş, beşinci maddeyi 
bunun dışında düşünmek imkânı yoktur. 

Burada sevgili arkadaşınım ileriye sürdüğü 
mütalâalar ancak ve ancak yeni İçtüzüğün 
yapılması sırasında ileriye sürülebilecek mü
talâalardır' ki, elbette ki bu takdirde bizim de 
bunlara verilecek cevaplarımız bulunacaktır. 
Evvelâ usulün içerisine girelim. Anayasanın 
84 ncü maddesi çiğneniyor, İçtüzüğe aykırı ha
reket ediliyor, ve saireyi söyliyelim ama bun
ları söylemeden evvel de peşinen, berveçhipe-
şin Meclis müzakerelerinin takibettiği usulün 
içerisine girelim. Biz burada yeni bir içtüzük 
yapmıyoruz, yeni bir İçtüzük tedvini ile meş
gul değiliz. O hale göre bu meselenin ortaya 
atılması müzakere mevzuumuzun da dışında 
görünür. Kendilerinin ifade ettikleri hali ka
bul edersek ne olur? Olmaz. Ve şu müzakere
lerin ışığı altında hangi fikrin sahibi olursak 
olalım, bir noktada belki anlaşmaya varmak 
mümkün olabilir. Ama her şeyden evvel bun
da mutabakata varmak mümkün değildir. Bu
nun mânası yapacağımız İçtüzükte bu kaideyi 
vaz'edelim demektir ki, grupların iradelerini 
peşinen bağlamak mânasını taşır. İşte Anayasa
ya aykırı olan, millî irade prensiplerine aykırı 
olan hal de budur sevgili arkadaşlarım. 

Münavebe usulü şüphesiz sureti katiyede 
kabule şayan bir hal olarak mütalâa edilemez. 
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Saym Millet Partisi Grup Sözcüsünün, zan
nediyorum ki zabıtları tetkik etmeye zaman
ları olamamıştır iş kesreti dolayısiyle. Eğer o 
zabıtları okumak veya benim söylediklerimi 
lütuf buyurarak not etmek zahmetine katlan-
salardı böyle konuşmıyacaklardı. Ama bir nok
tada kabul buyursunlar, ben dedim ki, grupu-
muz adına geçen oturumda; «Demokrasi ken
di kendisini tedavi edebilen bir rejim olduğu 
için rejimlerin en iyisidir. Bu itibarla Parlâ
mento çatısı altında meselelerin açıkça, demok
ratik yollarla, İçtüzüğün, Anayasanın çizdiği 
prosedür içerisinde müzakere edilme hali var
ken, hattâ aynen şu tâbiri kullandım, affeder
siniz doğru da olmadığını söyledikten sonra, an
ladım ama, yine de tekrar edeceğim, ortada fol 
yok yumurta yok iken tebliğ neşrederek bir 
grupu âmme efkârı önünde isnat altında, itham 
altında bulundurmak doğru değildir.» dedim, 
sevgili arkadaşlarım. Bunda da ısrar ediyoruz. 
İşte müzakere açıldı, geçen celse konuştuk, bu 
celse de konuşuyoruz. Mutlaka bir anlaşma yo
luna varacağız. Anlaşma yolunu bu müzakere
lerin neticesinde, sonunda oylarınız halledecek. 
Dünyada Adalet Partisi Grupu olarak ifade ede
rim ki, rejim meselesinde oydan daha üstün hiçbir 
kuvvet kabul etmiyoruz. (Soldan «bravo» ses
leri, alkışlar.) O halde prim verme meselesini 
işte bu istikamette anladık. Bu istikamette söy
ledim. Tekrar da söylerim efendim. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Primi hangi mânada kullanıyorsunuz1? 

TALÂT ASAL (Devamla) — Şu mânada 
söyledim : Bu çatının altında meselelerimizi 
münakaşa etmek, müzakere etmek ve hal yolu
na bağlamak esası mevcudolmasma rağmen 
hiç müzakere mevzuu yapmadan bir diğer gru
pu itham altında bulundurmak, isnat altında 
bulundurmak, şaibe altında bulundurmak prim 
vermek demektir, dedim. Bunda da ısrar edi
yorum sevgili arkadaşlarım. (Soldan alkışlar.) 

Şimdi arkadaşım bunu başka mânada anlı
yor, diyor k i ; «Biz prim verseydik bu kadar 
küçük bir grup olmazdık, sizin gibi büyük grup 
olurduk.» Ben bu sözün söylenmemiş olduğunu 
kabul etmek istiyorum, gönlüm böyle arzu edi
yor. Bu mefhumu muhalifinde, halkın prime, 
halkın aldatılmıya, halkın sağduyusunun olma
dığını söylemek mânasını taşır sevgili arkadaş

larım. (A. P. sıralarından alkışlar.) Oysa ki, 
hepimiz müştereken demokratik düzen içeri
sinde en büyük kuvvetin ve en büyük sağduyu
nun sahibinin halk bulunduğunu hepimiz müş
tereken müdafaa etmiş bulunuyoruz. Biz bu 
müdafaada ısrar ediyoruz. Ama Sayın Akdoğan 
da bu istikamette müdafaada bulunmuşlardı. 
Şimdi bu müdafaalarını cerheder mahiyette 
konuşmuş görünüyorlar. İnşallah ben yanlış 
anlamışımdır. 

Aday gösterip göstermeme hali elbette ki, 
her grupun kendisinin bileceği iştir. Ama 
84 ncü maddenin ışığında aday gösterme hak
kı zaten bulunmıyan bir grupun, «Ben aday 
göstermiyeceğim» demesini de hayretle anla
mak, hayretle karşılamak icabeder. Bizim inan
cımız 84 ncü maddenin anlayışımız, tatbikatını 
isteyişimiz, T. 1. P. nin aday gösterme hakkı
nın bulunmadığı istikametindedir, çünkü halk 
böyle istemiştir. (A. P. sıralarından alkışlar, 
«bravo» sesleri.) 

BAŞKAN — C. K. M. P. Grupu adına Saym 
Odyakmaz. 

TALÂT ASAL (Zonguldak) — Saym Baş
kanım bir hususu tavzih etmem icabediyor, za-
tıâlinize de arz etmiştim, onu söylememe mü
saade eder misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Asal, söz sıranız geçmiş
tir, tekrar söz alırsınız. 

TALÂT ASAL (Zonguldak) — Söz istiyo
rum efendim. 

G. K. M. P. GRUPU ADINA CEVAD OD
YAKMAZ (Sivas) — Çok muhterem arkadaş
larım, Anayasanın 84 ncü maddesini görüyo
rum ki; yalnız Adalet Partisi Grupu başka, 
diğer gruplar daha başka şekilde anlıyorlar. 
Bizce Anayasanın 84 ncü maddesi ile millî ira
denin bir alâkası yok, muhterem Adalet Parti
si Sözcüsü arkadaşımıza bunu hatırlatmak is
terim. Biran için kabul edelim ki, Adalet Par
tisinden 50 arkadaşımız istifa ettiler, bağımsız 
oldular. Şimdi eğer bu oranı bununla hesabe-
decek olursanız... (Soldan gülüşmeler.) Gördük 
arkadaşlar, oldu bu Mecliste böyle şeyler. Ge
çen devrede çok transferler oldu. Sabredin, biz 
Asal'ı dinledik, siz de bizi dinleyin. 

Farz edin ki, 50 kişi istifa etti, bağımsız ol
du, - başka partiye geçti demiyorum - halen 
oranınız aynı mı olacak aziz arkadaşlarım, ha-
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İen 1965 seçimlerinde aldığınız reye göre mi 
oran hesaplıyacaksmız % Değil. Rakama göre 
oluyor. O halde Mecliste halen gruplar kaç ki
şi ile temsil ediliyorsa, oranınızı da, o temsil 
edilir ekte olan miktara göre yapacaksınız. 
(«Yaşa» sesleri.) Tamam, bizim de istediğimiz 
bu. Şimdi yalnız burada yine sizden ayrıldığı
mız bir nokta var. Anayasanın 84 ncü maddesi 
esas olarak, birim olarak grupu ele alıyor. Grup 
kaç kişiden teşekkül ediyor? 10 kişiden. Eğer 
bir partinin 10 kişisi mevcut idiyse, o bir grup 
demektir. Grup olunca Anayasadaki 84 ncü 
maddeye göre alman birime göre, mutlaka Baş
kanlık Divanında temsil edilmesi gerekir. 

Şimdi bunun sebebini de izah edeyim arka
daşlarım : 84 ncü madde ne diyor? 84 ncü mad
de, (Gruplar Meclis Reisliğine aday göstere
mezler.) diyor. Bu ne demektir? Her milletve
kilinin mutlak surette Meclis Başkanlığına 
adaylığını koyma hakkı var demektir. Şimdi bi
ze daha henüz Meclisin Sayın Başkanı seçilme
den evvel Meclis Başkanlığından partilerin 
oran durumunu gösterir listedir, diye bir cet
vel geldi. Bu cetvelde şöyle yazılı : A. P. 7, 
C. H. P. 4, M. P. 1, Y. T. P. 1, C. K. M. P. sıfır, 
T. 1. P. sıfır. Bunun mânası şu : Anayasa diyor 
ki bana, grup olarak mevzuubahis değil, Cevad 
Odyakmaz olarak diyor ki; sen milletvekili Ce
vad Odyakmaz olarak Meclis Başkanlığına 
adaylığını koyabilirsin. Salona daha girmeden 
Grupumuza bir kâğıt tevdi ediliyor Başkanlık
tan, deniliyor ki; siz orana göre Başkanlık Di
vanında temsil edilemezsiniz, sıfırsınız. Yani 
Anayasanın 84 ncü maddesiyle benim Meclis 
Başkanlığımı koyma hakkımı peşinen bu oran
la yok mu ediyorsunuz? Buna hakkınız var mı? 
Tamam, yok! Böyle bir hakkınız olmayınca, 
Başkanlık için dahi olsa, bize sıfır değil, 1 i 
vermek mecburiyetindesiniz. Çünkü onüçü şöy
le kapatıyorsunuz: A. P. ne 7, C. H. P. hepsi ve di
ğer partiler 6; onüç, tamam! O halde Anaya
sanın 84 ncü maddesinin bana tanımış olduğu 
Meclis Başkanlığına adaylığımı koyma hakkımı, 
yalnız benim değil bütün diğer açıkta kalan 
partili arkadaşlarımın da adaylığını koyma 
hakkını peşinen bertaraf ediyorsunuz. Bunun 
mânası budur. («Gruplar aday gösteremez mi?» 
sesleri.) Evet, gruplar aday gösteremezler, her 
milletvekili kendisi aday gösterir. Anayasanın 
84 ncü maddesi böyle. (A. P. sıralarından gü

rültüler.) Şimdi arkadaşlarım, sabredin, daha 
ilk günden başlamayın. Bakın biz Sayın Talât 
Asal'j sabırla dinledik. Hem o kadar sabırla 
dinledik ki, hiç ağzımızı bile açmadık. Siz de 
bizi dinleyin ve ondan sonra gelin burada ne 
söyliyecekseniz söyleyin. Bizim esaesn şikâyet 
ettiğimiz zihniyet budur. Yukarıda gruplarara-
sı bir toplantı yaptık. Geçen dört sene zarfın
da da bu toplantıları yaptık. Nice halledilmi-
yecek meseleleri, halledilmiyecek gibi görünen 
meseleleri orada karşılıklı anlayış içerisinde 
halletmek imkânını bulmuştuk. Sayın Meclis 
Başkanının riyasetinde daima toplanırdık, dai
ma çıkmaza girmiş gibi görünen meseleleri hal
lederdik. Ama bu sefer öyle bir durumla karşı 
karşıya kalmadık. 3 - 4 defa toplantı yapıldı, 
neticede aşağıda rey gösterildi. Arkadaşlar, eğer 
aşağıdaki rey adedi ile her meseleyi halletmek 
isterseniz, yukarıda Sayın Başkana da ifade et
tiğim gibi, bundan sonra partilerarası centil
men anlaşması yapılmasına benzer her hangi 
bir toplantıya davet etmeyi siz de teklif etme
yin. Ama bu eski zihniyetin hortlamasıdır. Bu
na asla müsaade ve müsamaha etmemelisiniz. 
(Alkışlar.) 

Çok değerli arkadaşlarım, Anayasanın 84 ncü 
maddesiyle, 85 nci maddesi arasında da fark var
dır. İçtüzüğe havale edilen kısım 85 nci madde
dir, yani komisyonların teşekkülü meselesidir. 
Komisyonların teşekkülü meselesinde, partilerin 
oranı nisbetinde temsili İçtüzükte gösterilecek 
esaslara göre tesbit edilir. Bu Anayasa tedvin 
edilirken, eski İçtüzüğün Anayasanın geçici üçün
cü maddesiyle yürürlükte bulunacağı kaydedil
miş. Ama, bu Anayasayı yapanlar düşünmemiş
ler ki, bir Meclis dört sene zarfında bir İçtüzüğü
nü çıkartamaz. Bunu düşünmemişler. Yani ikin
ci bir devreye de yine bu eski İçtüzükle gireceği
ni, bu Anayasayı yapanlar düşünmemişlerdir. 
Ama maalesef geçen devre, bütün arzularımıza 
rağmen, biz teklif de etmiştik, İçtüzüğün tek-
lifçilerinden biri de bendenizdim. Bütün gayret
lerimize rağmen yeni bir İçtüzük çıkmadı, hâlâ 
bu devreye de yeni bir İçtüzükle başlamıyoruz. 
Bunun mânası budur. Şimdi deniyor ki, bugün 
Millet Meclisinde altı parti vardır. Eğer birim 
olarak parti grupu kabul edilecekse bu takdirde 
altı partinin temsili kolay, ama yarın yirmi par
ti olursa ne olacak deniyor. Evet, yarın yirmi par-

I ti olursa onu bu Anayasayı tedvin edenler, yeni 
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İçtüzüğün de bunu nazarı itibara alacağını dü
şünmüşlerdir, düşünmüş olmaları lâzımdır. Ama 
eski İçtüzük, eski Anayasaya göre yapılmış oldu
ğu için 13 kişi olarak düşünmüştür. Bugün ma
alesef o Anayasayı tatbik etmek mevkiinde oldu
ğumuzdan 13 rakamını esas almak zorunda kalı
yoruz. Ama 13 rakamı yine bugün bütün parti
lere temsil hakkını tanıyor. 

Bizim istediğimiz şu: Her siyasi parti grupu 
burada en az bir kişiyle temsil edilmelidir. On
dan sonra oranını nazarı itibara alırsınız. Bu 
orana göre daha fazlası için ne düşünüyor idiyse 
onu koyarsınız. Esasen bu oran da çeşitli şekil
lerde yapılabilir. Bir defa, dediğim gibi, evvelâ 
Anayasanın 84 ncü maddesine göre her millet
vekili Başkanlığa adaylığını koyabileceğine göre, 
Evvelâ adaylık için her partiye bu Başkanlığı al-
mallarma imkân sağlıyabilmek için birer adedini 
vermek mecburiyetindesiniz bir. O halde 13 ten 
bir rakamı çıkarır, 12 rakamı kalır. Yukarıdaki 
konuşmalarda, ilk günkü konuşmalarda bir mev
zu açıklandı, denildi ki, Başkanlık Divanı 13 ki
şidir ve burada Adalet Partisi yedi, diğer muha
lefet partileri altıdır, dendi. Arkadaşlar A. P. si 
yedi değil, A. P. si kabul edilen bu esasa göre de 
yedi değildir. Çünkü, Meclisin Sayın Başkanını, 
ben Başkanlığa seçildiği andan itibaren A. P. li 
olarak kabul etmiyorum. Bütün Meclisin Başkanı
dır, tarafsızdır, objektiftir, hak nerede ise gö
rüş nerede ise oradadır. O halde daha bir raka
mı gitmiştir. Şu halde Sayın A. P. li arkadaşları
ma şunu hatırlatmak isterim, 6 - 7 gibi bir nisbet 
de mevzuubahis değildir. Tâbiri caizse altı, 
altı olur. O halde oranlarınız nerede kal
dı sayın arkadaşlarım? Şu halde oranı ye
niden değiştirmemiz iktiza eder. Görüyorsunuz ki 
eğer, oran meselesini ele alacak olursanız bu oran 
çeşitli şekillerde yapılır, ama 84 ncü maddenin 
ruhuna göre bu oranı ne tarafından tutturursa-
mz tutturun, her partinin temsil hakkı ortada 
yatmaktadır. Bunu kaldıramazsınız. Bunu kal
dırdığınız takdirde, Millet Meclisinin Başkanlık 
Divanı gibi en önemli bir yerinde iki partiyi tem-. 
sil ettirmemek gibi bir zihniyetin içine düşmüş 
olursunuz ki, bu ilk anda Meclisin büyük çoğun
luğunu temsil eden bir partinin anlayışı ile bağ
daşamaz gibi geliyor bana. Şayet yeni bir de
mokratik anlayış ve zihniyet içinde isek, şayet me
selelerimizi karşılıklı olarak danışmak, konuşmak, 
halletmek suretiyle iyi neticelere varmak istiyor

sak. Yok, böyle değil de ben çoğunlukla mesele
leri hallederiz, ellerimizi kaldırırız meseleler de 
biter. Bunun da ilk tatbikatını Anayasanın 
84 ncü maddesinin ilk anlayışında göstermek isti
yoruz derseniz ilk günden Meclis âkibeti meçhul 
bir istikamete doğru sevk edilmiş olur. (A. P. sı
ralarından, gürültüler.) («Ne demek istiyorsun, 
nasıl meçhul?» sesleri.) Bu şu: Anlaşma yolları
mızı kapatmış olursunuz. Evet meçhulden mak
sadım o. (A. P. sıralarından, «Meçhul değil) ses
leri.) Meçhul, meçhul. 

Arkadaşlar, bir partiyi, birden çok partiyi 
Meclisin Başkanlık Divanında temsil ettirmemek 
için bu derece gayret sarf ederseniz ben her tür
lü mânayı vermekte kendimi serbest addederim. 
(A. P. si sıralarından, gürültüler.) 

Varılmış daha bâzı anlaşmalar var, bunları 
da diğer partili arkadaşlarım söyliyeceği için ben 
hepsine temas etmiyeceğim. Netice şu: 

Arkadaşlar, Anayasanın 84 ncü maddesine gö
re, Başkanlık Divanında her partiye temsil hak
kını tanımanız gerekmektedir. 84 ncü maddenin 
mânası, ruhu budur. Bunu oy çoğunluğu ile hal
ledelim derseniz ve oy çoğunluğuyla Meclisin 
ilk günü Anayasanın 84 ncü maddesini ihlâl et
miş olursunuz. Bunu size hatırlatmakla iktifa 
ediyorum. Hürmetlerimle. (Orta ve sağ sıralar
dan, alkışlar.) 

BAŞEAN — Cumhuriyet Halik Partisi Gru-
pu adına Sayın Turhan Feyzioğlu. 

C. H. P. GRUPU ADINA TURHAN FEY
ZİOĞLU (Kayseri) — Sayın arkadaşlarım, ev
velâ dün radyoya akseden (bir haberle ilgili ola
rak bir 'açıklama yapmak istiyorum. 

Adalet Partisi Grupu adına hareket ©den 
Sayın Talât Asal'm müracaatı ile bütün siyasi 
partilerin dün Mecliste Başkanlık Divanı konu
sunu görüşmek üzere bir toplantıya davet edil
dikleri, fakat bu toplantıya bâzı partilerin ka-
ftıldıkLarı, O. H. P. Millet Partisi ve O. K. M. 
Partisinin katılmadığı yayılmıştır. Aslında rad
yoya ne suretle aksettiğini bilmediğimiz bu ha
ber gerçeğe uygun değildir ve zannediyorum ki 
Sayın Asal arkadaşımım biraz evvel tavzih et
mek istediğim bir nokta var diye Başkandan izin 
almak üstemesi de bu tavzihi yapmak içindi. Ar
kadaşımdan yine de bu gerçeği buradan bu fcürr 
süden ıtavzih etmesini bekliyorum ve müteşekkir 
olacağım. 
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Sayın arkadaşlarım aslında 'belki bir irtilbat 
noksanlığı yüzünden ne Cumhuriyet Halk Par
tisi 'sorumlu idarecileri, ne Millet Partisi Grupu 
idarecileri ve ne de Cumhuriyetçi Köylü Millet 
Partisi idarecileri böyle bir 'toplantıdan haber
dar edilmemişlerdir. 

Radyo, (bir /gün evvel Cumartesi günü akşa
mı Meclîs Başkanlığından verilmiş resımî bir ha
ber yayınlamıştır. Meclis Başkanlığından veril
miş olan resmî haber şu idi : Bütün siyasi parti 
gruplarının temsillcilerıi (bugün 1 Kasım Pazar
tesi günü saat 13,00 te Başkan Ferrnh Bozbey-
li'nin başkanlığı altında toplanarak bu konuyu 
görüşeceklerdir. 'Bizim (bildiğimiz yegâne (haber 
budur. Radyodan daha evvel yapılan davet bu
dur ve Crupumruza yazı ile tebliğ edilmiş olan 
davet budur. Bunun dışında her hangi bir da-
vettten haberdar 'olimadık. Yalnız Akşam öazete-
sinde dün sabah, iböyle bir toplantının yapılaca
ğını görünce Meclis Santralini bulmak suretiyle 
Sayın Başkanın Iburada olup olmadığını 'sordum; 
(bulunmadığı cevabını aldım, bunu takiben Meclis 
Umumi Kâtibi Mehmet Ali Oker Beyin bulunup 
bulunmadığını sordum, bulunmadığı cevabını al
dım. Kanunlar Müdürlünü ısordum, (bulunmadığı 
cevabım aldım. Bir toplantıdan haberdar olup, 
olmadıklarını ısordum, hayır cevabını aldım. Hat
tâ Polis Memuru Orhan Garipoğlu, bir özel iş 
içim bana bırakılmış (bir nıekttdbu vermek üzere 
beni aradığı zaman, kendisine (böyle bir toplantı 
okup olmadığını ısordum, beş dakika sonra ken
disinden aldığım telefon haberi şu oldu: Böyle 
bir toplantı fbâizı arkadaşların iştiraki ile. yapıl
mış ve şimdi de dağılmak üzere olduklarını öğ
rendim. Hususi (bir toplantıymış teşrifimize lü
zum yoktur efendim dediler. Esasen resmî bir 
davet de almamış olduğumuz için, toplantının 
da dağıldığı (haberini (bu polis memuru bildir
diği için, toplantıya katılmak imkânı olmadı. 

Bu hususun tavzihinde fayda görüyorum. 
Çünikü partilerarası bir anlaşmaya varmak için 
yapılacak olan (her toplantıya yalnız katılmak 
değil, aynı zamanda bütün iyi niyetlerimizi kat
mak, yapıcı zihniyetimizi katmak ^basındayız 
bu ve benzeri prıoJblemleri (biran evvel eözebil-
mıek için. 

Bugün Sayın Bozbeyli'min Başkanlığında bir 
toplantı daha yaptık. Sayın Başkanımızın da 
sarf ettiği iyi niyetli gayretlerine rağmen, maa
lesef bir anlaşmaya varmak imkânı olamadı. 

Huzurunuzda müsaade ederseniz (hangi noktaya 
kadar ilerlediğimizi, hangi noktalarda görüş bir
liğine vardığımızı ve hangi noktalarda ayrıldı
ğımızı da arz edeceğim. 

Yalnız bugün yapılan toplantının hangi nok
taya gelip düğümlendiğini arz etmeden evvel 
Sayın Asal arkadaşımın bir sözüne cevap ver
mek isterim: Arkadaşımız biraz evvel demokrasim 
lerde oydan üstün bir kuvvet bilmiyoruz dedi
ler. Sayın arkadaşlarım, demokrasilerde oydan 
parmak hesabından üstün (bir kuvvet vardır. O 
da Anayasadır... (C. H. P. sıralarından alkış
lar) yazılı ve teamüli Anayasa kurallarıdır. 
Bu Anayasada milletin ouyuyla kabul edilmiş
tir. Milletin oyuna dayanır ve (bu Anayasa belli 
•usuller içinde ve (belli bir oy çoğunluğuyla de
ğiştirilmedikçe riayeti mecburidir. Binaenaleyh 
sadece 'çoğunlukta olmak, sadece rakam olarak 
veya oy oranı olarak çoğunlukta olmak Anaya
sanın her 'hangi bir hükmünden kıyısından, kö
şesinden, metninden, ruhundan ayrılmak için bir 
sebep teşkil edemez. (A. P. si sıralarından ma
hiyeti anlaşılmıyan gürültüler.) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz. 
TURHAN FEYZIOĞLU (Devamla) — Ana

yasa değişikliği yapılmamıştır ve Anayasa yü
rürlükte olduğu müddetçe, Anayasanın ruhuna 
'uygun hareket etmek mecburiyetinden bahsedil
mektedir. Burada hiç kimse, «2/3 çoğunluğu el
de eden bir grup Anayasayı değiştiremez», de
medi. «Mecliste 239 sandalyeye sahibolsa da, 
her grup Anayasa teamülüne ve yazılı met
nine uymaya mecburdur» dendi. Benim bildiğim 

, bütün arkadaşlarımın 'Söyledikleri bu. Bu görü
şü teyiden arz ediyorum. 

Sayın arkadaşlarım, partilerarası anlayış ko
nusunda da, Sayın Asal'la bir noktada görüş 
ayrılığımız varsa bunu. açıklamak ve ortadan 
kaldırılmasını istedim. Arkadaşımız derler ki, 
Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü partilerarası 
anlayıştan bahsetti, Anayasadan bahsetmedi ve 
meseleyi bir Anayasa meselesi olarak görmedi 
ve göstermedi. Arkadaşlar benim partilerarası 
anlayıştan bahsettiğim doğrudur. Partilerarası 
bir anlaşma lüzumundan bahsettiğim doğru
dur. Geçmiş yıllarda da daima bu meselenin 
partilerarası bir anlaşma ile çözülmüş olduğu
na örnekler vermek suretiyle izah ettiğim doğ
rudur. Fakat partilerarası anlayışa Anayasaya 
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saygı, birbirlerine zıt şeyler değildir. Birisinin 
olduğu yerde diğeri olmaz diye bir kural yok
tur. Hem Anayasaya saygı, .hem partilcrarası 
anlayış ve centilmence davranış pekâlâ bağda
şabilir. Ve biz geçen dcfaki konuşmamızda da 
hem Anayasadan bahsettik, hem partilerarası 
anlayıştan bahsettik. Konuşmamın yazılı ola
rak, Cumhuriyet Halk Partisinin görüşünü be
lirten kısmı Anayasanın 84 ııcü maddesinden 
bahsederek başlıyor idi. İlk cümlesini tekrar et
mek isterim : «Başkanlık Divanında bütün si
yasi partilerin temsili esası ile Anayasanın 84 
ııcü maddesinde yer alan kuvvet ölçüsüne say
gı gösterilmesi esası mutlaka bağdaştırılmalı-
dır» demiştin. Sayın arkadaşlarım, bu noktayı 
biraz daha açıklamak isterim; bir taraf Ana
yasadaki kuvvet ölçüsünü önplâna alarak, 
kuvvet oranına nazaran biz 240 iz, iki yüz otuz-
dokıız buna nazaran biz yedi üyeliğe sahibol-
mak durumundayız. Üst tarafına karışma. Ni
hayet bir idareci üyelik alır ve bu idareci üye
lik karşılığında bir başkan vekilliği verebiliriz 
Millet Partisine ama, bunu bir cemilekârlık ola
rak yapabiliriz. Ancak hak olarak vermeyiz ve 
yedi rakamını muhafaza ederiz, diyorlar. Talât 
Asal arkadaşımızın biraz evci belirttiği görüş 
budur. Ve bundan bir saat evvel Sayın Başkan 
Bozbeyli nezdinde ısrarla belirttikleri görüş de 
budur. Sayın arkadaşlarım, Anayasanın 84 ncü 
maddesinde kuvvet ölçüsünden bahsedildiği 
doğrudur. Yalnız Anayasamızın 84 ncü madde
sinin bir de ruhu ve amacı var; Bütün siyasi 
parti gruplarının Başkanlık Divanına katılma
larım sağlamak için, fakat bu sağlanışı da kuv
vet ölçüsüne saygı göstererek yapmak için vü
cuda getirilmiş bir maddedir. Yani iki esas var
dır. Biz C. Halk Partisi olarak bu iki esası bağ
daştıralım, diyoruz. «Bağdaştırma» deyimini 
kullanmamız bundan ötürüdür. 

Şimdi geçmiş yıllarda 84 ncü madde yürür
lükte idi. Geçmiş yıllarda da bu Mecliste 13 ra
kamı ile karşılaştırıldığı zaman yani Meclisimiz 
450 kişi değil de 13 kişi olsaydı acaba bu oran
lara göre parti grupları kaçar sandalye ile tem
sil edilirdi, diye bir orantı kurmak suretiyle 
hesaplar yapılmış ve bu hesaplar sonucunda ya
rımdan az kesirle temsil edilen partilere Baş
kanlık Divanında yer verilmiştir. Bu yıl yapıl
mak istenen şu : C. II. P. sinin 3,87 olan ora
nını 4 sayıp dört yer verelim diyorlar. Adalet 
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Partisinin milletvekili 239 olarak nazara alınır
sa, 6,90 olan oranını yedi tama iblâğ edelim, 
tatn sayalım ve yedi sandalye verelim. Millet 
Partisinin 0,89 ve Yeni Türkiye Partisinin de 
0,54 olan oranlarını da tama iblâğ edelim. Bu
na karşılık diğer iki partinin 0,40 ve 0,31 olan 
oranları yok farz edilerek sıfır sayarak onlara 
da Başkanlık Divanında hiç sandalye vermiye-
lim. 

Sayın arkadaşlarım, Talât Asal arkadaşımız 
bu dağıtım tarzının Meclisin eski Başkanı Sa
yın Puad Sirmen'in imzası ile gruplara verildi
ğini söylediler. Elimde gruplara gönderilen bu 
dağıtış cetvellerini gösteren yazının resmî nüs
hası vardır. Yazının altındaki imza Sayın Fuad 
Sirmen'in değildir, yazının altındaki imza Sa
yın Ferruh Bozbeyli'nindir, Bunu da bir ger
çeğin zabıtlara tescili bakımından arz ediyo
rum. Sayın Sirmen'den sordum, böyle bir yazı 
imzalamadıklarım söylediler. Resmî vesika bu
radadır. Bir grupa Sayın Bozbeyli'nin imzası 
ile, bir başka grupa Sayın Sirmen'in imzası ile 
yazı gönderilmiş olacağına ihtimal vermiyo
rum. Öyle sanıyorum ki, Sayın Bozbeyli bizim 
grupumuza kendi imzası ile bir tebligat yapar
ken, diğer gruplara da gene muhterem imzaları 
ile tebligat yapmayı ihmal etmemişlerdir. Bu 
itibarla dosyalarına bakarlarsa Sayın Bozbey
li'nin imzası ile bu yazıyı almış olduklarını gö
receklerdir. 

Şimdi sayın arkadaşlarım, C. Halk Partisi 
meseleye hangi açıdan bakıyor? Evvelâ bir 
partinin daha çok sandalye sahibi olması açı
sından bakmıyoruz. Çünkü böyle bir açıdan 
baksaydık Sayın Bozbeyli'nin yazısiyle bize bil
dirilmiş olan ve şimdi Sayın Asal tarafından 
savunulan görüş yani, C. Halk Partisine dört 
sandalye verilmesi görüşü bizim oranımıza gö
re elde edebileceğimiz âzami sandalyeyi bize 
vermiştir der ve susardık. Ama durum böyle 
değildir. Biz dört sandalye aldığımız ve Adalet 
Partisi 7 sandalye aldığı zaman Başkanlık Di
vanında geriye sadece 2 sandalye kalmaktadır. 
Ve 4 partiden ikisi temsil edilmekte, ikisi de 
temsileisiz kalmaktadır. Buna bir hal çaresi bul
mak üzere C. II. P. konuyu soğukkanlılıkla ve 
partilerarası anlayış çerçevesi içinde Anayasa
nın 84 ncü maddesindeki iki esası bağdaştırma 
çabası içinde şu tarzda halledilebileceğini yük-
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sek huzurlarınızda arz etmişti. Hal tarzı ola
rak; Adalet Partisine 6, Cumhuriyet Halk Par
tisine 3 sandalye verilmesi ve geriye kalan 4 
sandalyenin de birer sandalye hesabı ile 4 gru-
pa dağıtılmasını çok daha uygun, âdil ve haklı 
bir hal tarzı olarak gördüğümüzü arz etmiştik. 
Bu görüşümüzü sadece birtakım iyi temennile
re değil, fakat yazılı bir hukuk alanı olduğu, 
kadar geleneksel bir hukuk alanı, teamüle 

önem veren bir hukuk, alanı saydığımız Anayasa 
geleneklerine de uygun olacağını arz etmiştik. 

Anayasalar bütün ihtimalleri düşünemezler 
arkadaşlar. Anayasalar genel metinlerdir, kısa 
metinlerdir. Ve Anayasadaki oran sözü veya 
kuvvet ölçüsü sözü, seçmenlerin grupları Mec
lise gönderilirken matematik olarak her grupa 
tamsayılar isabet etmesine imkân verecek tarz
da oy vermelerini de emretmez. Demektir ki, 
siyasi parti grupları burada teşekkül ettiği za
man, kuvvet ölçüsüne göre Başkanlık Divanın
da temsil, dediğimiz şeyi ister' istemez bir ölçü
de yumuşatmaya mecbursunuz, bir ölçüde ma
tematik kesinlikten uzaklaşmaya' mecbursunuz, 
çünkü 13 rakamı çok büyük bir tesadüfle an
cak beş, altı grap arasında tamsayılar ile bölü
nebilir. Daima küsurlar olacaktır. Ne Anaya
samızda, ne de İçtüzüğümüzde kusurlu olanla
rın tama yakın olanı tama iblâğ olunur, yarım
dan az olanlar da çok farz edilir, diye bir kural 
mevcut değildir. Aksine geçmiş yılların gele
neklerinde, bunun tam tersine, bütün gruplara 
temsil, hakkı veren bir başka gelenek uygulan
mıştır. Meselâ arkadaşlarım, 1964 yılında Millet 
Partisi 13 üyeye sahipti. Millet Partisi geçen 
yıl 13 üyeye sahibolarak 0,37 oranı ile temsil 
ediliyordu. 0,37 ye, yarımdan az olan küsurlar
dır diyerek yok farz edilir kuralını uygulasay-
dtk, sıfır saymak ve Millet Partisine Başkanlık 
Divanında yer vermemek ieabederdi. Ama bu 
Meclisin geleneği dört yıldan beri kurulmuştur 
ki, oranı 0,37 olmasına rağmen bir sandalye 
Millet Partisine verilmiştir. 

Şimdi bir başka mukayeseyi yapalım, bu 
yıl Meclisimizde 15 üye il'e temsil edilen bir 
grup ve 11 üye ile temsil edilen bir başka grup 
vardır. Geçen yıl 13 üyeli bir grupa, Başkanlık 
Divanında bir sandalye verildiği zaman bu du
rum Anayasayı ihlâl etmiyordu da, yani yarım
dan az olan küsurlar tama iblâğ olunamaz sıfır 
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farz edilir, diye bir kural uygulanmıyordu da, 
neden bugün geçen yılki 13 rakamının daha 
üstünde bir rakamla burada bulunan bir1 par
tiye ve ona çok yakın bir rakamla 11 rakamiylc 
burada bulunan bir partiye sandalye verildiği 
zaman Anayasa ihlâl edilmiş gibi bir tavrın 
içine giriliyor. 

Sayın arkadaşlarım, aslında Anayasa gele
neklerimiz yalnız 1964 te değil, ondan evvel de 
0,50 nin altındaki gruplara da bir sandalye ve
rilmesi şeklinde uygulanmış ve böyle tatbik 
edilmiş, böyle tc'scil edilmiştir. 1962 yılında Mil
let Partisinin oranı 0,46 idi. 1962 de bu 0,46 
oran bir sayılmış ve bir sandalye verilmiştir. 

O halde Halk Partisinin teklif ettiği hal tar
zı şuna müncer olmaktadır. Biz diyoruz ki, 
Adalet Partisinin küsurunu büyültüp tam saya
cak yerde ve Halk Partisinin küsurunu büyül
tüp tam sayacak yerde, küçük partilerin yarım
dan az da olsa küsurlarını bir sandalye vermek 
için geçmiş yıllarda olduğu gibi kâfi görelim. 
Yani bir başka deyimle, C. H. P. ve A. P. nin 
küsurlarını tama iblâğ ettiğimiz zaman ne ya
pıyoruz arkadaşlar? Küçük partilerin mev-
cudolan sandalyelerini yok farz edip ve sanki 
onların bugünkü oranları 0,40 oranı ve 0,31 
oranı mevcut değilmiş gibi bunu sıfır farz ede
rek diğer partilerin daha büyük oranlarını buna 
ekliyoruz. 

Bir başka tefsir tarzı şu olabilir : Küçük 
partilerin oranlarını sıfır farz edip büyüklere 
ekliyeceğimiz yerde Anayasanın 84 ncü madde
sinin ruhuna ve geleneklerimize daha uygun 
bir tefsire gitmek suretiyle, büyük partilerin 
oranlarını yok farz edelim ve bunu küçük par
tilere cklemlyelim. Yani küçük partilerden alıp 
büyük partilere verecek yerde büyük iki parti
den alalım ve bunu küçük partiler oranlarına 
eklemek suretiyle onlara Divanda temsil imkâ
nını verelim. Acaba bunu Anayasa ruhuna ve 
partilerarasi anlayışa daha uygun olduğunu ar
kadaşlarımız kabul1 etmezler mi diye bir sual 
ortaya atıyoruz ve bunun cevabının müspet 
olmasını bütün kalbimizle temenni ediyoruz. 
Aksi takdirde yeni Anayasanın yürürlüğe giri
şinden beri ilk defa olarak Başkanlık Divanı 
teşkilinde partilerarası ittifaka varılmamış ola
cak, beş yıldan beri ilk defa olarak, Başkanlık 
Divanının teşkili bütün partilerin üstünde oy 
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birliği ile tam bir centilmenlik, tam bir Anayasa 
saygısı, tam bir görüş birliği ile toplandıkları 
bir mevzu olmaktan çıkacak ve Meclisimizin 
daha i'lk gününde ilk hukukî tasarruflarının 
birinde partiler arasında derin ve lüzumsuz bir 
görüş ayrılığı doğmuş bulunacaktır. 

Sayın arkadaşlarım; bir başka matematik 
misal vererek yeniden arkadaşlarımı ikna etme
ye çalışacağım : Geçen yıl Cumhuriyetçi' Köylü 
Millet Partisinin 20 üyesi vardır. 20 üyesi olan 
bir grup bir başkanvekilliği aldı. Bu yıl 19 
üyesi olan Y. T. P. var. Geçen yıl 20 üye, bir 
başkanveki'lllği almaya kâfi geliyor ve bu hu
sus Adalet Partililer dâhil olmak üzere, hiç 
kimse tarafından Anayasaya aykırı bir imtiyaz 
gibi görünmüyordu da, bu yıl 19 üyelik bir 
başkanvekilliği verilmesi için neden kâfi görül
müyor? Biz diyoruz ki, Başkanlığı Adalet Par
tisi aldığına göre ve geçen yıl 20 üyesi olan bir 
başka grupa da bir başkanvekilliği verilebildi
ğine göre, bu yıl da 20 üyeye çok yakın olan ve 
19 üyesi bulunan bir grupa bir başkanvekilliği 
ve bir de Millet Partisine bir başkanvekilliği 
verilmelidir. Bu suretle Meclise fiilen riyaset 
etme imkânına, Adalet Partili Sayın Başkanı
mızın yanında, sırası ile üç partiye mensup ar
kadaşlarımız da malik olmalıdırlar. C. H. P. ile 
A. P. arasındaki oran bizim teklifimize göre 3/6 
oranı olacaktır. 3/6 oranı sayın arkadaşlarım 
yarı yarıyadır, tam yarı yarıya. C. H. P. nin 
sayısı 134 ve A. P. nin sayısı C. H. P. sayısı
nın iki misli olan 268 değildir, ^arkadaşlarım. 
Sadece 239 olduğuna göre, biz üçe razı olduğu
muz zaman, Adalet Partisinin altıya razı olma
sı, Anayasanın kuvvet ölçüsü prensibinden 
fazla uzaklaşmak olmaz. Çünkü, 6 rakamı üçün 
iki misli, fakat A. P. nin üye sayısı bizim sa
yımızın iki misli değildir. Bu itibarla aslında 
A. P. altıya ve C. H. P. üçe inmek suretiyle 
boşalan dört sandalye diğer gruplara birer he
sabiyle dağıtıldığı zaman Adalet Partisi, Halk 
Partisine nazaran eksik temsil edildiğini iddia 
edemez. Hem Adalet Partisi, hem Cumhuriyet 
Halk Partisi küsurlarını kullanmamışlar buna 
karşılık diğer küsurlar tama iblâğ edilmek su
retiyle küçük grupların hepsine temsil hakkı 
verilmiş olur. Bu da geçmiş yılların gelenekle
rine uygundur. 

Sayın arkadaşlarım, bugün yapılmış olan 
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toplantıda muhtelif partilere mensup arkadaş
larımız çeşitli görüşler ileri sürdükten sonra 
bir anlaşma gayreti içinde toplanmaya uğraş
tık. Neticede şimdi sayacağım beş siyasi parti, 
yani sırasiyle Cumhuriyet Halk Partisi, Millet 
Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Türkiye îşçi Par
tisi ve Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi, yani 
Meclisimizin, Adalet Partisi dışında kalan beş 
siyasi partisi şimdi arz edeceğim dağıtım tarzı 
üzerinde görüş birliğine varabildi. Hemen be
lirtmeliyim ki, buna nazaran ideal hal tarzı te
lâkki ettikleri başka görüşleri savunanlar oldu, 
fakat bu ideal hal tarzlarından bir görüş birli
ğine varabilmek maksadiyle taraflar birbirine 
yaklaşmak suretiyle şu noktada toplanabildik : 
Adalet Partisine bir başkan iki idareci üye, üç 
kâtip, C. H. P. ne bir başkanvekili, bir idareci 
üye, bir kâtip, Millet Partisine bir başkanve
killiği, Y. T. P. ne bir başkanvekilliği, T. î. P. ne 
bir kâtip, C. K. M. P. ne bir kâtip. Bu, yukar
da Sayın Bozbeyli nezdinde yaptığımız toplan
tıda beş siyasi partinin icabında kabul edebi
leceğimiz bir görüş tarzıdır diye yanaştıkları 
bir görüş oldu ve biraz sonra sonuçlandı. Yük
sek Başkanlığa da be'ş siyasi parti tarafından, 
şimdi arz ettiğimiz esaslar dâhilinde, Başkanlık 
Divanı konusunun halli için önergeler verile
cektir. Bu suretle muhalefete mensubolan beş 
siyasi parti birbirlerine yaklaşmak suretiyle 
Başkanlık Divanının teşekkül tarzında, kurulu
şunda, ortak bir görüş etrafında toplanmaya 
gayret etmişlerdir. Geriye Adalet Partisinin de 
bir adım atıp bu görüşe katılmak suretiyle Mec
lisin oy birliğiyle Başkanlık Divanı konusunu 
geçen yıllarda olduğu gibi, halletmesi kalmış
tır. 

Bu görüş üzerinde Adalet Partisiyle görüş 
birliğine varamadığımızı gördüğü zaman, Sa
yın Başkanımız Bozbeyli bir başka teklif yap
mışlardır. Sayın Bozbeyli, tarafları bağdaştır
mak ve bütün grupların görüş birliğini sağla
mak amaciyle şu teklifi ileri sürdüler : Adalet 
Partisine bir başkan, bir başkanvekili, bir ida
reci üye, üç kâtip, toplam olarak altı kişi, Cum
huriyet Halk Partisine bir başkanvekili, bir 
idareci üye, bir kâtip, Millet Partisine bir baş
kanvekili, Yeni Türkiye Partisine bir idareci 
üye, Türkye îşçi Partisine bir kâtip, Cumhuri
yetçi Köylü Millet Partisine bir kâtiplik. 
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Sayın Bozbeyli'nin tarafları buluşturmak 
amaciyle ortaya attığı teklif, gruplara düşen 
sayı bakımından beş muhalefet partisinin ortak 
görüşüne tamamiyle uygundu. Yani, altı, üç, 
bir, bir, bir ve bir tarzındaki dağılım, beş par
tinin birleştiği görüş tarzı, Sayın Bozbeyli'nin 
de katılma'lariyl'e, Sayın Başkanın da buna ya
kın bir görüş ileri süirmesiyle daha da kuvvet 
kazanmış oluyordu. Sayın Bozbeyli'nin beş 
partinin ortak görüşünden ayrıldığı nokta; 
başkanvekilliği ile idareci üyeliğin Y. T. P. ile 
Adalet Partisi arasında yer değiştirtmekten iba
retti. Bu görüşün Adalet Partisi tarafından ka
bul edilmesi halinde bunu dahi sempati ile, an
layışla karşılamaya hazır olduklarını ve beş 
partinin belki bu görüş etrafında da, Adalet 
Partisi bunu kabul ettiği takdirde yani Sayın 
Başkanın ortaya attıkları teklif etrafında da 
birleşmelerinin mümkün olacağı ifade edilmiş 
olmasına rağmen, Sayın Başkanın ve beş mu
halefet partisinin ısrarları karşısında Adalet 
Partisi yedi rakamında ısrar ettiği içindir k i ; 
huzurunuza bir kere daha anlaşmaya varama
mış olarak gelmiş bulunuyoruz. 

işin bu safhasından sonra Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupunun yapabileceği tek temenni, 
şundan ibarettir; gecen defa yaptığım temenni 
ile sözlerimi bitiriyorum : 3963, 1962, 1963 ve 
1964 yıllarında buna benzer ve bundan çok da
ha çetin meseleler Anayasaya saygı ruhu için
de, partilerarası anlayış ruhu içinde çözülmüş
tür. Sayın Odyakmaz, büyük bir kadirşinaslık
la bu noktayı biraz evvel izah ettiler. Dört yıl 
bu Meclise hâkim olan anlayışın bu yıl da hâ
kim olması için Adalet Partisi Grupunun bir 
adım atmasını ve müşterek teklife katılmak su
retiyle bu dâvanın halline yardımcı olmasını 
istiyoruz. Aksi halde Anayasanın 84 ncü mad
desinin iki esasından birisine sımsıkı sarılmak 
yüzünden bâzı grupların Başkanlık Divanında 
temsil edilmemesi yani Anayasanın ruhundan 
doğan bir başka esasın ihmal edilmesi ve Baş
kanlık Divanı konusunun bir anlayış ve Ana
yasaya saygı ruhu içinde değil, parmak hesa
biyle halledilmesi gibi iyi olmıyan bir duruma 
sürüklenmiş olacağız. 

Saygılar sunarım arkadaşlarım, teşekkür 
ederim (Ortadan ve sağdan, alkışlar) 
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BA^ŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, konu 
etrafında şimdiye kadar 12 üye grupları adına 
konuşmuşlardır, iki tane kifayet önergesi var
dır. Kifayet önergesini okutup oylarınıza sun
madan evvel bir hususu tavzih etmek istiyo
rum : 

Gruplara Riyaset Divanında partilerin ka
çar üye ile iştirak edecekleri ve Riyaset Diva
nında hangi görevi almaları lâzımgelcliği konu
sunda iki tezkere intikal etmiştir. Bunlardan 
birisi, benim Yüksek Meclisçe Başkan seçilmem 
tarihinden evveline aittir. Bü önergede, bu ya
zıda Adalet Partisinin 7, Cumhuriyet Halk Par
tisinin 4, Yeni Türkiye Partisinin 1 ve M. P. 
nin 1 üye ile temsil edilecekleri yazılıdır. 

İkinci önerge benim tarafımdan verilmiştir. 
Altında benim imzam vardır. Bu, 7, 4, 1, 1 esası 
benim tarafımdan da aynen kabul edilmiştir. 
Ve görevlerin ne suretle tevzi edileceği de ora
da ifade edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi verilmiş olan 
kifayet önergelerini okutuyorum. 

tLHAMt ERTEM (Edirne) — Aleyhinde 
söz istiyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Mevzu üzerinde kâfi görüşme yapılmış ve 

durum aydınlığa kavuşmuştur. 
Müzakerenin kifayetinin oya konulmasını. 

teklif ederim. 
Bolu 

Ahmet Çakmak 

Sayın Meclis Başkanlığına 
Konu aydınlanmıştır. Müzakerenin yeterli

ğini ve seçime geçilmesini arz ve teklif ederim. 
Ankara 

Ali Rıza Çetincr 

BAŞKAN — Önergeler aleyhinde Sayın Er
tem, buyurun efendim. 

İLHAMI ERTEM (Edirne1) — Muhterem 
arkadaşlarım, Büyük Mecliste altı grup vardır. 
Bunlardan bir tanesi iktidar grupudur, beş ta
nesi de muhalefet gruplarını temsil etmektedir
ler. Görüşmeler tabiî olarak bir iktidar grupu 
karşısında beş muhalefet grupunun noktai na
zarlarını ortaya sermesi suretiyle cereyan et
mektedir. Binaenaleyh, Adalet Partisi mesele
leri bütün vuzuhu ile efkârı umumiyeye akset-
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tirmek imkânını bulamamakta, buna karşılık 
beş parti grupu konuşmalar suretiyle meseleleri 
bir istikamete doğru sevk etmektedir. Beş grup 
aynı istikamette olduklarına, görüş birliğine 
vardıklarına göre, bunların karşısında Adalet 
Partisi görüşleri kâfi açıklıkla efkârı umumi-
yeyi tenvir edici tarzda Yüksek Meclise akset-
tirilmemiştir. 

Biraz evvel Sayın Turhan Feyzioğlu'nun 
bahsettiği hususlara karşı ileri sürülecek mese
leler vardır. Buradaki aded meseleleri Cumhu
riyet Halk Partisinin belirttiği gibi, Adalet 
Partisi için bir aded fedakârlığından ibaret de
ğildir. Burada Meclis çalışmalarında bir ekse
riyet durumu vardır. 

BAŞKAN — Esasa girmeyin efendim. 
ÎLHAMÎ ERTEM (Devamla) — Başüstüne 

Sayın Başkanım. 
Bütün bunların anlaşılabilmesi için, karşı 

muhalefetin geniş ve etraflı şekilde muhtelif 
sözcüler ağzından ileri sürdükleri noktai nazar
larına karşı Adalet Partisinin de görüşünü da
ha açıklıkla belirmesi meselenin esasında yatan 
ananoktalara dcğini'lmesine ihtiyaç vardır, yok
sa reylerle mesele halledilirse efkârı umumiye 
karanlıkta kalacaktır, görüşler bütün açıklığı 
ile umumi efkâra arz edilmek imkânını bula-
mıyacaktır. Bu bakımdan meselenin büyük 
ehemmiyet taşımasına ve bâzı muhalefet grup 
sözcülerinin çok ileri fikirler ileri sürmeleri 
karşısında meselenin daha konuşulmasına ve 
tavzihine ihtiyacolduğu kanaatindeyim. Hür
metlerimle. (Soldan, «önergelerimizi geri alıyo
ruz» sesleri) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir 
takrir muamele görmeye başladığı andan itiba
ren Meclisin malı olmuştur. Takrirlerin geri 
alınması imkânı takrirleri verenlere ait değil
dir. Şimdi okunmuş ve aleyhinde mütalâa sa
hibi arkadaşımız tarafından da mütalâa beyan 
edilmiş olan kifayet önergesini oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. Müzakerelere devam ediyoruz. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Edirne) — Söz is
tiyorum efendim. Şahsım adına. 

BAŞKAN — Şimdi grup adına Sayın Talât 
Asal, .buyurun efendim. 

A.P. GRUPU ADINA TALÂT ASAL (Zon
guldak) — Ivsa bir maruzatta bulunacağım, 

muhterem arkadaşlarım. Evvelâ şu hususu 
tesbit edeyim; bir anlaşma zemini bulabilmek 
maksadiyle grupumuz diğer partilerin sayın 
grup temsilcilerini Pa/.ar günü saat 11.00 de 
toplantıya davet etmiştir, filhakika bu böy
ledir. Bendeniz, grupum adına, Türkiye İşçi 
Partisi mensupları ve Yeni Türkiye Partisinin 
temsilcisi de teşrif etmişler, gelmişlerdir. An
cak tetkikimiz şunu göstermiştir ki, Cum
huriyet Halk-Partisi sayın grupuna C.K.M.P. 
sayın grupunun yetkililerine tebligat yapıla
mamıştır. Ve M.P. sayın grupuna da tebligat 
yapılamamıştır. Gelmeyişlerinin sebebinin bu 
olduğu anlaşılmıştır. Sayın Feyzioğlu'nun bu
yurdukları doğrudur. Tcvzih ederim. 

Aziz arkadaşlar; bir kere C.K.M.P. sayın 
sözcüsünün mütalâaları, benim ilk Parlamentonun, 
Meclisin açıldığı gün diye âdeta altını çize 
çize söylediğim mütalâaları iyi anlatamamış ol
mamdan ileri gelmektedir. Demek ki üzerin
de ısrarla durmama rağmen iyi kelâm edeme
dim, iyi izahlarda bulunamadım ki, muhterem 
arkadaşım o .istikamette mütalâa dermeyan bu
yurdular. Bendeniz tekrar tesbit etmek isterim, 
«ilk açıldığı gün» temasını galiba sarahatle 
işleyemedim, ondan dolayı bu tarzda mütalâa
da bulundular. 

Biz Anayasanın 84 ncü maddesini nasıl an
ladığımızı izah ettik sevgili arkadaşlarım. 
84 ncü maddeden ne anlıyoruz, ortaya koyduk. 
Bunda illâ tahakküm riimiyeti, Anayasaya ay
kırı bir davranış kastı aramak kadar gayrihu-
kukî ve bizce, af buyursunlar, gayrimantıkî 
bir haleti ruhiye olamaz. Evvelâ bu nevi mu
amelelerde kasıt unsurunu göz önünde bulun
durmak lâzım gelir. Bit bizim inancımız, bu bi
zim mütalâamız. Bu mütalânm acısında, şimdi 
getirtmek imkânına hemen sahibolamadım 
Cumhuriyet Senatosunda, geçen tatbikat muva
cehesinde üniversitenin mütalâası da var. 
Bunları da tabet t iğ i takdirde burada tahlil 
edeceğiz. Şimdi bizim Adalet Partisi grupu ola
rak inancımız, 84 ncü maddeyi anlayışımız bu 
olduğu zaman, ithama mâruz bırakılmanın 
mânası yoktur. «Siz 84 ncü maddeyi böyle an
lıyorsunuz, Anayasayı ihlâl ediyorsunuz, Ana
yasa dışı davranışta bulunuyorsunuz» demek 
ne kadar doğru değilse, bizim mütalâamız mu
vacehesinde de o tarzda beyanda bulunmak 
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zanmmca anlayış zemird yaratmak için çaba 
sarf ettiğimiz şu saatlerde doğru olmaz sevgili 
arkadaşlarım. Bendeniz, oy ile şunu kasdettim, 
oyla iradeyi kasdettim, oyla millî iradeyi 
kasdettim. Şüphesiz, o\dan üstün belirli sınır
lar içerisinde Anayasa ^ardır. Yani Anayasaya 
aykırı harekette bulunma halini bu mânada, bu 
istikamette alıp tahlile tabi tutmak imkânı 
yoktur. Ama (oy) kelimesini kullandığım mâ-
ııasiyle tekrar edeceğim : Millî iradenin hakimi
yeti de herşeyin üzerindedir, bana da inanıyo
ruz. (A.P. sıralarından alkışlar.) 

Mumtcrcm arkadaşım Feyzioğiu şüphesiz 
benden daha ?yi bilirler ve kendileri ifade bu
yurdular: Anayasa Milletin iradesine iktiran 
etmiştir, Millet kabul etmiştir. Nesi ile kabul 
etmiştir? Oyuyla kabul etmiştir, yani iradesi ile 
kabul etmiştir. O halde Anayasayı meydana ge
tiren de oydur. Anayasayı meydana getiren de 
millet iradesidir. Bu r.;anada söyledim, tavzih 
ederim, iyi anlatamamışsam. Sayın Feyzioğlun-
dan özür dilerim. Ama grupumuzun inancı; 
Anayasa Hudutları içinde, daima ve daima 
kanunların hudutları içinde millî iradenin ha
kimiyetidir. Buna inanıyoruz, bunu savunuyo
ruz, sevgili arkadaşlarım. Hürmetlerimle. (A.P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Söz sırası şahsı adına Sayın 
M. Ali Arsan'indir. Buyurunuz Sayın Arsan: 

MEHMET ALI ARSAN (Çankırı) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; 

Anayasanın 84 ncü maddesi birinci fıkrasın
da aynen şöyle der : 

«Meclislerin Başkanlık Divanları, o meclis-, 
teki siyasi parti gruplarının kuvvetleri ölçüsün
de Divana katılmalarını sağlıyaeak şekilde ku
rulur.» 

1961 Anayasasının getirdiği bu yeni hüküm 
Türkiye'de demokratik hukuk devletinin ger
çek anlamiyle yerleşmesini sağlamak amacını 
gütmüştür. 1924 Anayasası o zamanın icapla
rına göre tedvin edilmiş bulunduğundan böyle 
bir hükmü içine almamıştı. Nitekim, 1946 da 
başlıyan çok partili hayatımızla 1924 Anaya
sasının bu eksikliği kendiliğinden ortaya çık
mıştır. Gerek, 1946 - 1950 gerek, 1950 - 1960 
devreleri arasında görev yapan Meclisler Baş
kanlık Divanlarını münhasıran çoğunluk partile
rinden kurmuşlardır. Bunun nasıl berbat bir 

1 . 11 . 1965 0 : 1 

tatbikata sebebolduğunu ve ne derece acı neti
celer doğurduğunu burada sizlere hatırlatmayı 
fazla bulurum. Ama şurasını da işaret etmekte 
fayda vardır ki, şayet 1960 Meclisinin Başkan
lık Divanı tarafsız ve Meclisteki partileri tem
sil eder nitelikte olsa idi, muhakkak ki, parlâ
mento hâkimiyeti gerçek anlamiyle kurulur ve 
belki de ihtilâl olmazdı. İşte, bu acı tatbikat 
1961 Anayasasının yapılışında bilhassa dikkate 
alınmıştır. 

1961 Anayasasının getirdiği demokratik hu
kuk devleti anlayışı içinde hazırlanan Seçim 
Kanunu nispî temsil sistemini kurmak suretiy
le parlâmentoda her görüşün temsil edilmesine 
imkân vermiş ve milletlerin hayatlarında dai
ma acı sonuçlar doğurmuş bulunan mutlak ço
ğunluk esasına bir son vermiştir. 

Sistem, bu olduğuna ve yukarda okuduğum 
Anayasa hükmü de bu şekilde bulunduğuna gö
re, Meclisin içinde olduğu gibi Başkanlık Diva
nında da çeşitli fikirlerin temsil edilmesi zaru
ri olmuştur. 

Anayasanın 84 ncü maddesi gayet kesindir. 
Bu madde «Başkanlık Divanının o meclisteki 
siyasi parti gruplarının» demek suretiyle, par
lâmento içinde bulunan bütün grupların baş
kanlık Divanında yer alacağını esasen kabul 
etmiştir. Şayet, Anayasa başka bir amacı gütse 
idi. Mutlak ki bu cümle çok daha değişik ya
zılması icabederdi, Anayasanın müzakere zabıt
ları esaslı surette incelenirse bu konuda gerçek 
aydınlığa kavuşulacaktır. Ayrıca, bir örnek ola
rak şunu da verelim ki, Cumhuriyet Senatosu
nun geçen Başkanlık Divanı seçimlerinde Tabiî 
senatörlerden bir kısmı aralarında Millî Birlik 
Grupunu teşkil ettikleri için Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlık Divanında derhal temsil ettiril
mişlerdir. Gene, Millet Meclisinin birinci dev
resinde Başkanlık Divanları gözden geçirilirse 
bunda grupa sahip bütün partilerin yer aldığı 
açıkça görülecektir. 

Sayın Milletvekilleri; 
v Müsaadenizle, şimdi sözü biraz evvel konu

şan Adalet Partisinin Sayın Genel Başkan Yar
dımcısı Talât Asal'a bırakıyorum. 

Sayın Asal, birinci devrenin Başkanlık Di
vanı seçimlerinde Yeni Türkiye Partisi Grupu 
adına yaptıkları konuşmalarda bugün karşı bu-
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lundukları fikri bizden çok daha iyi ifade et
mişlerdir. Millet Meclisi tutanaklarının 26 .10 . 
1961 gününe ait 5 nci sayfasında Sayın Asal 
aynen şöyle buyuruyorlardı : 

«Yalnız bir arkadaşımızın da sarih şekilde 
ifade ettiği gibi, işaret etmekte fayda mülâhaza 
ederim : 84 ncü madde metnindeki (Partilerin 
kuvvet ölçüleri) meselesinde çoğunluk sayısı 
değil, şahıslar sayısı esastır. Bu itibarla en az 
mebus çıkaran bir siyasi partinin de bir Mec
liste temsili imkânı vardır. Ve 84 ncü madde
nin umumi mahiyetinden bu anlaşılır. Bu se
beple meseleyi de 84 ncü maddeyi bu anlayış 
içinde mütalâa buyurmak icabeder zanmnda-
yım.» 

Fikir değiştirmenin parti değiştirmek kadar 
kolay olmadığını takdir ettiğini sandığım, Ada
let Partisinin Sayın Genel Başkan Yardımcısı 
ümidederim ki, biraz evvel konuştuğu gibi şim
di kalkıp eski söylediklerinde bir değişiklik 
olmadığını ifade etmek nezaketini gösterecek
lerdir. 

Arkadaşlar, biz dün böyle, bugün işimize ge
liyor diye şöyle konuşacak insanlar değiliz. 
Menfaatleri yönünde fikir değiştirenlerin mil
lete fayda getirmiyeceğine kaaniim. (Soldan, 
gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar yerinizden müda
hale etmeyin. Kürsüden konuşma usulü caridir. 

MEHMET ALİ ARSAN (Devamla) — Ve 
Millet Partisinin bir üyesi olarak daima doğru
nun yanında olmak ve inandığı fikre her şeye 
rağmen ihanet etmemektir. Türk siyasi tarihi 
fikirlerine ihanet edenlerin nasıl felâkete uğra
dığının binlerce örneği ile doludur. 

Şimdi, Adalet Partisinin muhterem Grupu-
nu Anayasa içine davet ediyorum. İyi duygu
larla başlıyan ve bu şekilde gelişmesini temen
ni ettiğimiz Millet Meclisinin ikinci devresinin 
daha ilk gününden Anayasayı çiğniyen bir top
luluk haline getirmeyin. Anayasanın ihlâlinin 
nasıl sonuçlar verdiğini sizler, herkesten iyi bi
lirsiniz. Tarihi bütün fenalıklariyle illâ bir te
kerrür kabul ediyorsanız Allah Milleti korusun 
demekten başka bir çaremiz yok. Ama, dikkat 
edin ki, atacağınız her yanlış adım sizden çok 
bu aziz millete zarar verecektir. 

BAŞKAN — Sayın hatip usul hakkında ve 
sadet içinde lütfen müdahale etmeyiniz arka
daşlar. 

MEHMET ALÎ ARSAN (Devamla) — Sa
det içindeyim Sayın Başkan, yıllarca çile çek
miş, ıstırap içinde kıvranmış bir milletin, hisle
riyle hareket edilen toplulukların mantık ve 
hukuk dışı kararlarına tahammülü yoktur. Bu 
meyanda Millet Partisi Grupu şu inançta han
gi fikre sahibolursa olsun, hangi inançta bulu
nursa bulunsun, Millet Meclisinin mukaddes 
çatısı altında görev yapan bütün parti grupları 
Anayasanın 84 ncü maddesine göre Başkanlık 
Divanında temsil edileceklerdir. Aksi takdirde 
sizleri tarihî sorumluluğunuzla başbaşa bırakıp 
Anayasa dışı kurulan bir Divanda görev almı-
yacağmı efkârı umumiye önünde. 

Şimdi Sayın Adalet Partisi Grup Sözcüsü
nün burada izah ettiiğ fikirler çerçevesinde 
diğer partilerden gelen fikirleri bir nezaket, 
centilmenlik anlaşması olarak beyan buyurduk
ları zaman Adalet Partisi yetkililerinin diğer 
partilileri, bu anlaşmaya centilmenlik anlaş
masına davet ettikleri Pazar günkü radyo hi
tabından ve burada Cumhuriyet Halk Partisi 
Grup Sözcüsü tarafından izah edildiği zaman, 
diğer partilerin bu fikrine Adalet Partili arka
daşların da hürmet etmeleri bir vakıadır. 

Şimdi Anayasanın 84 ncü maddesinde kuv
vetler ölçüsü diye kabul ettiği kuvvetin ne ol
duğunu ilk defa tesbit etmemiz lâzımdır. Bu 
meyanda kuvveti Anayasamızın 84 ncü madde
si bir birim olarak kabul etmiştir. Bu birim de 
yine Anayasa ve kanunlar çerçevesinde 10 ki
şilik grupu olan partiler için kabul edilmiştir. 
Yoksa Anayasanın 84 ncü maddesine göre se
kiz kişilik mebusu olan bir partinin Başkanlık 
Divanında görev alacağını emretmemiştir. Ama 
84 ncü maddedeki grup kelâmiyle ve burada 
esasen kuvvet ölçüsünü bir kabul edip grup ke
limesini koyduğuna göre bir esası üzerinden on 
kişilik bir grupa sahibolan bir siyasi partinin 
Başkanlık Divanında görev alacağına kaaniiz. 
Esasen izah ettiğim gibi 27 Mayıs Anayasası
nın getirdiği yeniliklerden birisi de Başkanlık 
Divanında, Meclislerde ve seçim sistemlerimiz
de Türkiye'de bulunan her türlü fikir cereyan
larının temsil edilmesi esasına ve esprisine da-
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yanmaktaydı. Bu görüşten ayrıldığımız zaman 
tarihi ille tekerrürleriyle tekrarlamak azminde 
olunan ve Anayasanın 84 ncü maddesinin ru
huna * aykırı adım atmanın bu milleti kötü ve 
meçhul istikametlere götüreceğini Sayın Ada
let Partisi Grupuna bir kere daha hatırlatırım. 
Hürmetlerimle. (A. P. sıralarından gürültüler; 
soldan, alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası şahsı adına Sayın 
Hilmi İşgüzar'mdır. Yoklar mı efendim?.. Sa
yın İşgüzar yoklar. 

Sayın Reşat Özarda. 
REŞi^T ÖZARDA (Aydın) — Sayın Baş

kan, muhterem milletvekilleri; Meclisimiz yeni 
seçimden sonra üç celsesini Riyaset Divanının 
ne şekilde kurulacağı mevzuunda açılan müza
kerelerle geçirmiş bulunmaktadır. 

Burada çeşitli fikirler ileri sürülmüştür. Bâ
zı hatip arkadaşlarımız Adalet Partisine pek hak
sız ve insafsız hücum ve isnatlarda bulunarak 
burada rey çokluğuna dayanmak suretiyle bir 
hâkimiyet kurmak iddiasında olduğumuzu ileri 
sürdüler. 

Muhterem arkadaşlarım, Adalet Partisi böy
le bir anlayışın içinde bulunmuş olsaydı, Mecli
sin ilk günkü toplantısında, kendi kuvvet oranı
nı tesbit eder, adaylarını tesbit eder ve uzun 
boylu müzakerelere - madem ki, oy çokluğuna 
sahiptir - meydan vermeden, mahal vermeden ki
fayeti müzakere takriri ile işi halledip Başkan
lık Divanını seçme yoluna giderdi. Adalet Parti
sinin üç celsedir devam eden müzakerelerde bü
yük bir sabırla, kendi hakkına inanmış insanla
rın emniyet ve huzuru içinde müzakerelere devam 
etmesi gösteriyor ki, Adalet Partisi mutlaka ben 
rey çoğunluğuna sahibim, onun için her meseleyi 
istediğim gibi halledebilirim gibi bir havanın 
içinde değildir. Bu bakımdan yapılan hücum 
ve isnatlar cidden yakışıksızdır. Bundan dolayı 
üzüntülerimi ifade ederim. 

Muhterem arkadaşlar, ilk birinci ve ikinci mü
zakere günlerinde mesele daha ziyade Anayasa
nın 84 ncü maddesinde verilmiş olan hakların, ne 
şekilde kullanılacağı mevzuundan uzaklaşılmış ve 
âdeta Meclis içi huzurlu çalışmayı sağlamak ba
kımından partilerarası anlaşmalarla, bâzı siyasi 
partilerin diğer siyasi partiler lehine kendi hak
larından feragat etmeleri konusu ele alınmış bu
lunuyordu. Çok temenni ederdik ki, müzakere
ler başladığı o güzel hava içinde devam etsin. Öy

le olsaydı bugüne kadar mutlaka bu sahada çok 
mesafe katedilir ve belki bir anlaşma zemini de 
hazırlanmış bulunurdu. Ancak bir taraftan böy
le karşılıklı anlaşmalarla bir uzlaşma yolu bulun
ma çabasına gidilirken diğer taraftan .her tâvizi 
kabul etmeyip daha fazlasını istemek ve bunu 
Anayasanın kendilerine verdiği mutlak bir hak 
olup âdeta bizi ekseriyetin ekalliyete hükmetme
si, ekseriyetin ekalliyeti zorla istediği yola getir
mesi şeklinde yaptıkları isnatların tam zıddına 
olarak ekalliyetin yani azlığın çokluğa tahakküm 
etmesi gibi bir havanın içerisine girmiş oldukla
rından dolayıdır ki, artık burada karşılıklı tâviz 
fedakârlık ve feragat meselesi değil, doğrudan 
doğruya her siyasi partiye Anayasanın verdiği 
hakkın ne olduğunu tesbit etmek ve o hakkı her 
partinin kendisinin kullanması yolunu arayıp 
bulmak, çarelerini aramak mecburiyetindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, burada bâzı parti 
grup temsilcilerinin üzerinde en çok durdukları 
nokta Anayasanın 84 ncü maddesinin Mecliste 
grupu olan her siyasi partiye Riyaset Divanında 
temsil yetkisini vermiş olmasını savunmaları ve 
bu sağlanmadığı takdirde Anayasamızın çiğnen
miş olacağı tehdidini savurmalarıdır. Muhterem 
arkadaşlarım burada Anayasa çiğnendi, çiğnene-
cek gibi feryatların koparılması cidden hazindir, 
acıdır. Bu Mecliste, burada Anayasa çiğnenmez, 
çiğnenemez. Burada Anayasa hükümleri tatbik 
edilir, yerine getirilir. Anayasaya aykırı bir ka
rar verildiği, Anayasaya aykırı bir icraat yapıl
dığı zehabında olan kimseler bunun kanuni yolla
rını aramak suretiyle bu hususu tetkik etmek yet
kisine sahip bulunan Anayasa Mahkemesine git
me imkânlarını her zaman bulurlar. Nitekim ge
çen sene Senatoda Başkanlık Divanı seçiminde 
husule gelen bir hâdise halen Anayasa Mahkeme
sinde tetkik mevzuudur. Bu bakımdan burada 
ilk günden efkârı umumiyeye karşı feryat ve fi
gan ederek «Adalet Partisi Anayasayı çiğniyor» 
gibi ithamlar savurmak cidden acıdır, üzücüdür. 
Anayasa siyasi partilere Riyaset Divanında tem
sil edilme hakkını bahşetmiş. Ama dememiş ki; 
Meclislerin Başkanlık Divanları o Meclisteki si
yasi parti gruplarının iştirakiyle kurulur... Mec
listeki Başkanlık Divanları o Meclisteki siyasi 
parti gruplarının kuvvetleri ölçüsünde Divana 
katılmalarını sağlıyacak şekilde kurulur, demiş. 

Şimdi bâzı parti gruplarının kendilerine de 
mutlak surette Riyaset Divanında temsilci veril-
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mesi hakkını Anayasanın bu hükmüne dayandı
rırken Meselâ bunun için Adalet Partisine, Mec
lisin yarıdan fazla reyine sahibolan Adalet Parti
sine, bu Divanda yarıdan fazla oranda bir üye
lik verme hakkını da bu maddenin tanıdığını ni
çin kabul etmiyorlar? Bunu bulsunlar, bu çözüm 
yolunu bulsunlar, alt tarafını halletmek müm
kündür. Madem ki, her siyasi partinin Divanda 
temsili, fakat aynı zamanda kuvvetler nisbetine 
riayet mecburiyeti 84 ncü maddenin âmir hük
mü iktizasındandır. Başkanı tarafsız telâkki et
tiğimiz takdirde Başkanın dışında kalan 12 kişi
lik Riyaset Divanı üyelerinden altısından bir faz
la yedisini, hattâ altısını Adalet Partisine ver
mek suretiyle bu kuvvet oranını, nisbetini kabul 
etsinler, geri kalanını da istedikleri gibi araların
da hallü fasletmekte kendileri tamamen serbestir-
ler. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasa her 10 mil
letvekilline sahibolan partiye bir 'grup kur
ana hakkı vermiştir. Ama hiçbir zaman Mecliste 
•grupu 'olan her siyasi partiye mutlak surette Ri
yaset Divanında temsil •edilir diye bir hüküm 
getirmemiştir. Bugün Riyaset Divanı reisle bera
ber 13 kişiden müteşekkildir. Şayet bugünkü se
çim sistemine göre partilerin artması neticesin 
de yarın bu Meclise 10 ar milletvekili olan 15 
siyasi parti gelse ve bunlar birer siyasi grup 
teşkil etseler 13 kişilik Riyaset Divanını 15 si
yasi parti arasında ne suretle taksim edeceksi
niz? C. H. P. 11 hatibi arkadaşlarımız iyi niyetle 
kendi haklarından feragat edip bir kâtipliği di-
eğer bir parti lehine verelim diyarlar. Fakat görü
yoruz ki; bu defa muhatap tuttukları siyasi par
tinin sözcüsü buraya .geliyor Kâtiplik veya İda
re Amirliği değil, Riyaset Divanında bir Reis-
vekilliği istemeye kalkıyor. Binaenaleyh bu ta 
vizleri vermeye kalktıkça bunların, arkası gel
mez ve yarın Meclis Reisi bir tek olmaz her si
yasi parti iigrupunun bir meclis reisi olsun diye 
bir iddia da ortaya atılabilir. 

Bize bu ilk günlerde yapılan konuşmalar şu
nu ıgöstermiştir ki; buradan yapılan konuşmalar 
Anayasanın getirdiği hakların müdafaası ve ko
runmasından ziyade âdeta 'memleket efkârı 
umumiyesinde bambaşka bir hava yaratmak ve 
bu Mecliste ilk günden Anayasayı çiğnemeye 
kalkışan kimseler varmış gibi bir hava yarat
maktır. 

Muhterem arkadaşlar, sözlerime son verirken 
Anayasanın maksat, mâna ve ruhuna tam uy
gun bir şekilde bu meseleyi halletmek mecburi
yetindeyiz. Bu da şudur: Her siyasi partiye Ana
yasanın 84 ncü maddesi Mecliste bugün mevcu-
dolan, kuvvetleri nisbetirlde Riyasette temsil 
edilmek 'hakkını vermiştit*. Millet Meclisinde 
rey çoğunluğuna sahibolaH bir partiyi bâzı de
magojik yollarla ve iddialarla Riyaset Divanın
da rey ekalliyetine düşürmeye kalkışmak çabası 
açıkça meydandadır. Muhterem arkadaşlar, bu 
yoldan vazgeçelim. Anayasanın 84 ncü maddesi 
sarihtir. Her parti kendisinin hakkı olan yeri 
ve adedi almak suretiyle biran evvel bu mesele 
halledilsin. Hürmetlerimle. (A. Partisi sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Coşkun Kırca? Sayın 
Kırca buradalar mı? (Yok sesleri) Yoklar. 

Sayın Emin Paksüt 
EMÎN PAKSÜT (Ankara) — Muhterem ar

kadaşlarım; Meclisin geçen oturumunda konuş
malar sırasında Anayasa çalışmalarından Mec
lisin ilk Celsesinde yapmış Olduğumuz konuş
malardan bahsedilirken benim de bir mütalâam 
kürsüye getirildi. Konunun aydınlanmasına yar
dımcı olacağı inancıyla slöz istedim. 

•Söz sırası bana 'gelinceye kadar pek çok de
ğerli Ihâtip arkadaş konuştu. Siyasi parti grup
ları adına zaman 'zaman polemiğe kaçan konuş
maların dışında konunun Anayasa ve İçtüzük 
bakımından nasıl halledilmesine dair birbirine 
yaklaşan ve birbirinden uzaklaşan mütalâaları 
dinledik. 

Anayasanın sözü edilen 84 ncü maddesini 
Kurucu Mecliste bir komisyon halinde yazan 
heyetin bir üyesi ve onun ikinci başkanı Anaya
sanın ıgeçici 3 ncü maddesinin doğrudan doğru
ya yazanı sıfatiyle meseleyi hukuk açısından 
huzurunuzda tahlil etmeye çalışacağım. 

Evvelâ bütün değerli arkadaşlammdan Özür 
dilerim, sözlerim arasında kendilerini teyideltti-
ğim, kendilerinden uzaklaştığım notlara olacak
tır. 

Evvelâ şu anda Meclis olarak bir Başkanlık 
Divanı seçimi yapacağız. Başkanlık Divanı se
çimini yaparken 'asıl ihlâl etmemekle mükellef 
olduğumuz hüküm Anayasa maddesidir. Ama 
Meclisin toplanmıası, Meclis çalışmalarının dü
zenlenmesi, bu Anayasanın gene bir maddesi 
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olan, üçüncü ^maddesiyle içtüzüğe atıf yapılmak 
suretiyle ifade edilmiştir. Ne diyor Anayasamı
zın geçici üçüncü maddesi: (Meclis kendisinin 
toplanması ve çalışması için - dikkatinizi çeke
rim - İçtüzük yapılıncaya kadar kendi içtüzüğü
nü yapıncaya kadar,! 27 Ekim 1957 den önce 
mer'i olan içtüzüğü uygular.) O halde bir ko
nuyu kesin olarak reddedelim. Bâzı .arkadaşla
rım, bâzı grup sözcüsü arkadaşlarımı kendi tez
lerini savunmak 'için bugünkü içtüzük âdeta, yü
rürlükte değilmiş gilbi, tamamen boşlukta imişiz 
gilbi bir ifade kullandılar, 'doğru değildir. Ana
yasanın geçici 3 ncü maddesine göre bizim eli
mizde bir İçtüzük vardır ve bundan dört sene 
evvel Meclise ^gelindiği andan itibaren uygula
dık, bugün de yeni tçtüzüvğü yapıncaya kadar 
onu uyigulıy&cağrz. 

Şimdi, o halde o içtüzük ve bu Anayasa ne
rede birbirini tadil eder nerede birbirine uygun
dur? Demin arz ettim, bizim Anayasamızın 8 nci 
ımaddesi Anayasa kurallarının üstünlüğünden 
balıseder. Ve Anayasa kurallarının üstünlüğü. 
dolaylısı ile Anayasa maddelerine bizzat yasama 
organı da uymakla mükelleftir der. 

Şimdi demek ki, biz 84 ncü maddenin em
rettiği şekilde bir Başkanlık Divanı kuracağız,, 
ama bunu tamamiyle kendi takdirimilze göre de
ğil, içtüzüğün gösterdiği tarzda kuracağız, iç
tüzüğün beşinci maddesi Başkanlık Divanını 
13 kişi olarak tesbit etmiştir. Anayasanın 84 ncü 
maddesine göre teşkil edeceğimiz Başkanlık Di
vanını kurarken 13 kişilik Başkanlık Divanı ile 
imukayyediz şu anda. Anayasa Başkanlık Diva
nında, 84 ncü maddede sadece Başkanın seçimi 
ile Başkan ve BaşkanvekiMerinin görevinin öne
mi dolayıisiyle tabi oldukları hukukî rejimle il
gili birtakım kaideler getirmiştir. Ama Başkan
lık Divanı seçimi içtüzüğe tabi olduğundan bu
na göre Başkanlık Divanını seçeceğiz. 

Şu anda bir Reis, 3 Re'isvekili, 4 Kâtip, 3 ida
re Âmiri seçebiliriz. Beş kâtip seçelim, 3 tane 
Meclis Başkanı seçelim, Meclisi temsil etsinler. 
Bunlar (mümkün değildir. 

Anayasanın geçici üçüncü madesi muvacehe
sinde İçtüzüğün bu kaydı ile bağlıyız. Peki 
efendim, orada bir yıl için seçilir deniyor, Ana
yasanın 84 ncü maddesinde ise Meclis Başkanı 
iki yıl için seçilir diyor. Buna ne buyuracak
sınız? Anayasa öyle dediği için ve Anayasanın 
sekizinci maddesine göre Anayasada üstün ol-
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duğu için o noktadan iki sene için seçiyoruz 
Başkanımızı ama, 15 kişiden teşekkül eder, 
Başkanlık Divanı, Meclisin tadirinc göre, ser
bestçe tâyin ve tanzim olunur lalan diye bir 
hüküm olsa :di, Anayasada o zaman 13 ncü 
maddeden de uzaklaşabilirdik. 

Burada hemen bir noktayı açıklamak iste
rim. Bu İçtüzük geçici madde ile geçici olarak 
yürürlüktedir. Anayasa kuralları üzerinde 
Anayasayı ihlâl bakımından çok sert konuşma
lara mahal olmadığı inancındayım. Bir anla
yış gösterilmesi 1:1 zım ama, bu inançta deği
lim. Hergün horan Mecliste Anayasa ihlâl edi
liyor, Anayasa çiğneniyor tarzındaki konuş
malarla bu Meclise fayda gelmez. (A.P. sıra
larından alkışlar). Arkadaşlar biz bir İçtüzük 
yapacağız, bu meclis bir İçtikük yapacaktır. 
Bu İçtüzüğü yaparken Anayasanın emrettiği 
istikamette bir İçtüzük yapacağız. Demokratik 
bir Meclis çalışmasına imkân verecek bir İç
tüzük yapacağız. Bn İçtüzüğü yaparken grup
lar arasında farklılıklar ayrılıklar olabilir. Peki 
herhangi bir parti grupu veya Mecliste temsil
cisi olan bir parti veya Anayasanın 149 ncu 
maddesinde iptal dâvası açma yetkisi tanın
mış olan merciler yapılan İçtiküğün bir veya 
birkaç maddesinin Anayasaya aykırı olduğu
nu mütalâa ederse hal mercii yok mu bu mem
lekette? Şükürler olsun bunun hal mercii vardır. 
Yeni yapacağımız İçtüzükte eğer birtakım gö
rüş ayrılıkları olursa bu görüş ayrılıkları Ana
yasaya aykırılık iddiası mahiyetinde olursa hiç 
telaş edilmesin bu görüşte olan merciler Ana
yasamızın 147 ve 149 ncu maddelerinin ışığı 
altında ve 44 sayılı Kanunun gösterdiği prose
dür içinde o İçtüzüğün Anayasaya aykırı olan 
madesinin iptalini isterler, meseleyi hallederler. 
Buna benzer Anayasaya aykırı fikirlerin mü
nakaşası yapılmıştır. Hepinizce görülüyor ve 
millet de görüyor ki, iptal de edilmiştir. 

Turhan Bilgin arkadaşım rahat (itsin söz is
tedi, söz almasına dâhi lüzum yok, çünkü ben 
onun da namına konuşuyorum dolayısiyle... 

Şimdi mesele şu, değerli arkadaşlarım .- Ana
yasanın geçici 3 ncü maddesine göre yürürlük
te olan ve dört yıl müddetle tatbik ettiğimiz 
içtüzük gereğince biz 84 ncü maddeyi uygu
layacağız. Bundan evvelki Parlâmentoda olan 
arkadaşlarıma hatırlatırım, öteki arkadaşlarım 
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da uzaktan takibetmişl erdir. Anayasa aynı Ana
yasa, İçtüzük aynı İçtüzük, Başkanlık Divanı 
aynı Başkanlık Divanı, ne var arada fark? 
Ha geçen sefer dört parti vardı, şimdi altı 
parti var. Başka bir değişiklik yok. Partilerin 
milletten aldıkları oylar dolayısiyle Parlâmen
todaki bir arkadaşımın Müftüoğlu'nun söyle
diği Parlâmentoda şu anda işgal ettikleri san
dalye sayısında bâzı farklar. Bunun dışında 
bir fark var mı? Bunun dışında fark yok. 
Anayasa aynı Anayasa. İçtüzük aynı İçtüzük 
Başkanlık Divanı aynı Başkanlık Divanı siya
si parti grupları aynı parti grupları. Şimdi bir 
noktayı arkadaşlarım konuşurken ters bir in
tiba oluyor. Biz bugünkü Sayın Başkanımızı 
seçerken bir yönül rahatlığiyle seçtik. Adalet 
Partili olanlar da olmıyanlar dn ona rey ver
di. Neden? Bundan evvelki Meclis idaresinde 
bize bir güven verdi, onun için. Şimdi bu baş
kan için böyledir de Başkanvekilleri için böyle 
değildir derseniz olmaz. Burada Halk Partisin
den bir Başkanvekili çıkar da celseyi idare 
ederse Halk Partisinin lehine,davranacak Ada
let Partisini karşısına alacak diye düşünüyor
sak kendi seçtiğimiz Başkanlık Divanına şim
diden güven duymuyoruz demektir. 

Adalet Partisinden gelecek Başkanvekili 
idare edecek, Halk Partisinden bir arkadaşın 
hakkını teslim edecek, yersiz bir müdahalede 
bulunan Adalet Partiliyi susturacak, böyle ola
cak bu iş. Bir başka arkadaş başka gruptan 
Başkanvekili olduğu zaman kendisini grupu 
dolayısiyle vazifeli telâkki etmiyecek. Muhte
rem arkadaşlarım, Başkanlık Divanı, Meclisin 
Başkanlık Divanıdır. Ne Adalet Partisinin Baş
kanlık Divanı olacak, ne Halk Partisinin, ne 
de diğer parti gruplarının. O halde gelin her 
vakit söylediğim bir noktayı beraberce düşü
nelim Yasama Organı olarak. Mühim olan me
sele güven duygusunun celbolunmasıdır, emni
yet, emniyet! Sadece Başkanın tarafsız olması 
da yetmez. Tarafsız olduğu inancının masun 
kalması lâzım. Bu Meclisin Başkanlık divanla
rının tarafsız davranmadığı eskiden beri, - şu 
devir, bu devir değil - görülmüş, onun milletin 
vicdanında bir tortusu husule gelmiş, 27 Mayıs
tan sonra demokratik Anayasayı yapalım di
yenler, millet adına hareket edenler, seçimler 
sonrasında Parlâmentoda şu veya bu ekseriyeti 

almasını hesaba katmamışlar. Ya? Bir tarafsız 
Başkanlık Divanı olsun, bunun çaresini bula
lım demişler. Bu tarafsız Başkanlık Divanını 
sağlamak için tedbir diye bir şeyler düşündük
lerini de buraya Anayasa maddesi halinde ge
tirmişler. Nedir o? Şimdi 84 ncü maddeyi lüt
fen -böyle anlayın. Mühim olan orada filân par
tinin ekseriyeti alması. Ne çıkar? Farz edelim 
ki, yedi tane Adalet Partili var. Yedi tane 
Adalet Partili Meclisin tümünü, milletin tümü
nü ilgilendiren bir konuda hasis parti menfaati 
uğruna Adalet Partisi istikametinde reyini kul
lanacaktır diye düşünüyor muyuz ki, yedi tane 
olsun diye onun üzerinde ısrar edelim? Hayır. 
Başkan, Birinci Başkan dâhil, Başkanlık Diva
nı yanında vazıyed edeceğimiz ve büyük vebal 
yükliyeceğimiz arkadaşlarımız, şu vakit öğün--
düğümüz millî hâkimiyetin tecelligâhı olan bu 
Mecliste sahiden millî irade mi, yoksa partile
rin menfaat iradeleri mi hâkim oluyor, bunun 
tefrikini yapmaya yardım edecektir. Mesele 
burada. O halde Anayasayla sınırlı olarak mese
leyi düşünelim. Bu Anayasa şöyle yazıyor : 
Mecliste altı tane parti grupu bulunursa, altı 
parti grupunun altısı da temsil edilir, demiyor. 
Doğru. Çünkü bu Anayasa Mecliste altı tane 
parti grupu mu bulunacak, 3 tane parti grupu 
mu bulunacak, hattâ iki tane parti grupu mu 
bulunacak, bunu tanzim etmemiş. Bizim hukuk 
düzenimiz çok partili Meclisli sistem. Doğru. 
Birden fazla parti olacağı şart. Kaç tane parti 
olacağı belli değil. Anayasanın 56 ncı madde
sinde, iktidarda olsunlar, muhalefette olsunlar, 
siyasi partilerin demokratik siyasi hayatın vaz
geçilmez unsurları olduğu yazılı. Ama Anaya
sayı yaparken, Anayasa Komisyonunda çalışan
lar, dikkat ediniz, seçim sistemini dahi Ana
yasa maddesi haline getirmemişler. Binaena
leyh, kaç tane parti gelir? Üç mü, dört mü, ye
di mi belli değil. 

Yalnız Anayasa bir şeye dikkat etmiş arka
daşlarım. Bilhassa değerli Adalet Partili arka
daşlarımın dikkatini bu noktaya toplamak isti
yorum. Millet seçip gönderdi mi 10 tane mil
letvekilini, onlar da bir araya geldi mi grup 
olur, bir grupun bütün haklarına sahibolur. 
İşte bu Anayasada ifade edilmiştir. Siyasi parti 
grupu oldu. Bu muhtelif vesilelerle söylenebi
lecek bir şeydir. 
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Arkadaşlarıma şunu hatırlatırım. Seçim sis
temi tanzim edilmemiş olduğu için Anayasada, 
bir siyasi parti grupu olmak, hattâ hattâ Mec
liste bir tek temsilci bulundurmak, mühim iş 
sayılmıştır Anayasada, çok mühim sayılmıştır. 
Meselâ Mecliste bir tek temsilcisi olan siyasi 
parti Anayasa Mahkemesinde iptal dâvası aça
bilir. Bir siyasi parti grupu iptal dâvası açabi
lir veya Mecliste temsilcisi yoksa, düşünün, şim
di bugünkü seçim sistemi ile pek düşünülmesi 
güçtür ama, son genel seçimde, oyların yüzde 
onunu alan parti Anayasa Mahkemesinde iptal 
dâvası açabilir. Demek ki bu Anayasa, bu Mec
lise milletin seçip gönderdiği insanlar bir siya
si parti safında on kişi olarak grup oldular mı, 
buna Anayasa değer veriyor. Yani deminden 
benim sevgili arkadaşım Asal'm söylediği gibi, 
millî hâkimiyet inancı içinde, gönül isterdi ki, 
yüzde altmışla değil de, yüzde yüzü beyaz oy
la keşke referandum da kabul edilse idi, ama işte 
beyaz oy verenler hiç değilse, bu millî hâkimi
yeti böylece sağlamışlar. İşte şimdi o beyaz oy
larla bütün milletin malı olan, (Kırmızı oy ve
renlerin de aynı derecede hakkı. Kırmızı oy ver
di diye Anayasadan faydalanmıyacak değil, on
ların da hakkı.) bu Anayasaya göre Meclise 
gelmiş olan siyasi partiler nasıl görüşe sahibo-
lurlarsa olsunlar, onların millet önünde muha
sebesini yaparız, burada fikir münakaşası ya
parız. Ama siyasi parti grupu olarak birtakım 
haklara sahiptir. Evvelâ hareket noktası bu. 

Şimdi bütün siyasi partiler dememiş. Ar
kadaşlar; eski bir tabir kullanacağım. «Mutlak 
ıtlâkı üzere carî olur» derdi eski hukukçular. 
Yani bir şey açıktan ifade edilirse, bütünü ile 
mâna ifade eder. Şimdi Anayasanın 84 ncü mad
desinde, «Meclislerin Başkanlık Divanları, o 
Meclisdeki siyasi parti gruplarını, kuvvetleri 
ölçüsünde Divana katılmalarını sağlıyacak şe
kilde kurulur.» Şimdi bu yazıldığı zaman İçtü
zük yok, İçtüzüğün nasıl tanzim edileceği ifa
de ediliyor burada. Divana katılmalarını sağ
lıyacak şekilde. Hani hiç miletvekili çıkara
mamış olan yeni seçim sisteminde, bir milletve
killiği alsın da ondan sonra taksim edelim fikri 
var ya, Divana iştiraki, katılmayı sağlamanın, 
asgari ölçüsünü - arkadaşlarım bir başka for
mül varsa söylesinler - bir kişi ile temsil edil
mek. Bir kişi olmadı mı Divana katılma sağlan

mış olmaz. Başkanlık Divanı kurulurken, Ana
yasayı hareket noktası alarak, işte buradan 
bağlıyacaksınız. Divana iştiraklerini sağlıyacak 
şekilde bir Divan kur. Birinci hareket noktası 
bu. İkinci hareket noktası, 13 kişi ve kuvvet öl
çüsü... Ama biri vermeksizin, bir siyasi parti 
grupuımn Divana iştirak ettiği anlaşılamaz. O 
bir kişi gitsin de körü körüne orada, en haklı 
Divan meselelerinde, kendi partisinin görüşünü 
müstemirren müdafaa etsin diye değil arkadaş
lar. Bütün Meclisin namına hareket edecek 
olan Divana yapıcı bir fikir götürsün diye. 
Divanın bir isabetli görüşünü, kendi parti gru-
puna izah etsin diye. Yoksa oraya seçtiğimiz ar
kadaşlar kendi partilerinin robotları, kendile
rini oraya parti adına seçtik diye, partinin 
tabiî olmıyacaklardır. Olursa bu Anayasanın 
bütün esprisi kaybolur ve kendi hürmet ettiği
miz, etmek mecburiyetinde olduğumuz Baş
kanlık Divanını şimdiden biz şaibe altına geti
ririz. Oraya hangi partiden girerse, nasıl olsa 
o partiyi tutacaktır dediğimiz andan itibaren, 
milletin kötülemesine lüzum yok, Parlâmento 
mensupları kendi kendilerine Divanı şaibe al
tına sokmuşlardır. Bırakın bunu, Divanı bun
dan tenzih edelim ve münezzeh olacaktır diye 
ben inanıyorum; tarafsız, bütün mânası ile ta
rafsız ve bütün partilere karşı tarafsız, bir 
Başkanlık Divanını meydana getirmenin çare
sini bulalım. Başkanda başladığımız isabetli 
yolda devam edelim. 

Şimdi garip telakki ettiğim ve öyle tavsife 
mecbur olduğum fikirler ortaya atılmış oldu
ğu için böyle konuşuyorum. Arkadaşlarım, bi
rinci Başkan Adalet Partisindcndi, 6,93 oranı 
7 demektir, onun için 2 Başkanvekilliği daha 
bizden çıksın. E., niye aşağıdan başlamıyorsu
nuz, 2 kâtiplik bizden başlasın, 3 kâtiplik, 
4 kâtiplik, hattâ birinci Başkan, zait altı 
kâtip. Hayır, Başkanvekilliğinden bağlıyalım. 
Oldu olacak birinci Başkandan başlıyalım, ikin
ci Başkanlık üçüncü Başkanlık, dördüncü Baş
kanlık neyse. Birinci Başkanlıktan sonra 3 
tane Başkanvekili etti 4 İdareci Üye, etti 
7. Kâtipler de başkasının olsun... Bu iyi bir 
hal tarzı değil. Böyle bir şey akla dahi geti
rilmemek lâzımdır. Bir kere kabul etmek lâ-
zımgelir. Bütün arkadaşlarımız muhteremdir. 
Buraya kâtip seçtiğimiz arkadaşın dört sene 
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sonra Meclis Reisi olmıyacağmı da kimse bil
miyor. Yani bu Ferruh Bozbeyli de müstesna ve 
isabetli bir tecellisini buldu. Ama bugün kâtip 
diye seçeceğimiz arkadaşlar da, yarın belki bir 
iki sene sonra, Meclisin dirayetli bir Reisvekili 
belki dört sene sonra Meclis Reisidir. Demok
rasinin böyle fazileti var. 

Şimdi böyle olduğuna göre, değerli arka
daşlarım, kâtip, İdareci Üye ve Başkanvekilliği 
meselesinde, bir başka anlayış getirelim. 

Ben size soruyorum. Bu meclisin müzake
relerini idare ederken, muhtelif partilere men
sup Başkanvekilleri, toplantıları idare ederse 
mi, içte ve dışta Meclisin Başkanlığının taraf
sız olduğu kanaati yaygın olur, yoksa Başkan
vekilleri hep bir partiden olduğu zaman mı? 
Hep bir partiden olduğu zaman, ben eminim yi
ne tarafsız hareket edeceklerdir, etmeye ça
lışacaklardır, vazifeleri odur ama, mücerret ay
nı partiden olmuş olmanın verdiği sıkıntı için
de bütün gayretlerine rağmen ve bazen beşe
rî olan bâzı, tereddütler, zaıflarla Meclisin 
Başkanlık Divanının tarafsız hareket etmediği 
ihtimalini, yahut intibaını yaratacaklardır. Bi
naenaleyh, bilhassa büyük grupun böyle bir ih
timali derpiş ederek, «mühim olan mesele be
nim partime mensup iki kişiye makam tevzi et
mek değildir. Ben parti olarak hizmet anlayışı 
içindeyim. Ne olacak Başkanvekili olmuş olma
mış?» diyebilmek faziletini göstermesini bekle
mek hakkımızdır ve bunu bundan evvelki devrede 
göstermiş olan partiler de vardır. 

Şimdi böyle olunca Adalet Partili arkadaşla
rım, konuyu Riyaset Divanına ekseriyetin gitti
ği, geldiği gibi bir anlayış içinde mütalâa etme
sinler. Riyaset Divanında ekseriyetle halledilme
si icabeden meselelerimiz yoktur. Riyaset Diva
nında akılla, memleket sevgisi ile, Anayasaya bağ
lılıkla, rejime sahibolmakla ilgili çalışmalarımız 
olacaktır, önümüzde çok çok işler var. 

O halde bu münakaşaları yeter sayınız. Bu
gün için aşırı telâkki edilen iddialardan müteka-
bilen vaz geçiniz. Şu anda Türkiye işçi Partisi
nin değerli grupu kendi anlayışına göre ben bir 
Başkanvekilliği isterim dediği anda, ölçüyü kaçır
mıştır. Hakkı olmıyan şeyi istediği zahirdir. Ni
tekim memnuniyetle öğreniyorum ki, konuşma
lar sırasında bunun lüzumsuzluğuna kendileri de 
kanaat getirmişler ve vazgeçmişlerdir. Ama bu 

demek değildir ki, yarın İçtüzük yapılırken, İş
çi Partisi ve diğer parti grupu, efendim biz de 
Başkanvekilliklerinin sayısını beşe çıkaralım, al
tıya çıkaralım, işte bize de bir Başkanvekilliği ve
rilsin diyebilir. Aksi hal Anayasaya aykırıdır 
diye iddia edebilir. Görüşlerimizi savunuruz, 
tüzük bir muayyen şekilde çıkar, Anayasayı Tü
züğün ihlâl ettiği inancında olanlar da Anayasa 
Mahkemesine gider. O halde bu konularda bir 
trajik bir üslûba da lüzum olmadığı inancında
yım. Şimdi değerli arkadaşlarımdan ricam, mü
him olan mesele, meşruiyet inancının, doğruluk, 
haklılık inancının ayakta kalmasıdır. Hukuk böy
lesine bir inançlar sisteminden ibarettir, değerli 
arkadaşlarım. Bu inançlar za'fa uğradığı, ne za
man uğradığı, nasıl uğradığı zaten belli olmaz, iş
te yıkılır gider. 

Ben bu kürsüden bundan evvelki devrelerde 
de çok konuştum. Millî hâkimiyet inancı bile 
böyledir. Bu memleket altı asır Padişahla 
idare edildi. Nasıl idare edildi, Padişahla ida
re edilir mi? Millî hâkimiyet neredeydi? Altı asır 
idare edildi. Yalnız Şark ve geri olduğu için 
değil, Hitler kendi iradesine koskoca Almanya-
yı tabi kıldı, Mussolini hakeza. Yani milletler top
luluklar birtakım dalâletlerin içine sürüklenebi
lir. Biz bunlardan münezzehiz Allah'a şükür. Acı 
tatlı birtakım hâtıralardan sonra şu günlere gel
dik. Geldiğimiz şu safhanın değerini ve kıymeti
ni hep beraber idrak edelim. Bu 2 tane divan 
üyeliği almaktan filân çok üstün bir şeydir, de
ğerli arkadaşlarım. Siz eğer bu Meclisin altı ta
ne partisini Divana iştirak ettirmezseniz, siz ne 
derseniz deyiniz, Divanın birtakım parti grupla
rına hak tanıması lâzımgeldiği inancını silemez
siniz, o inanç vardır. Hukuk, her zaman söyle
diğim gibi, bu inanca dayanır. Bunu verdiniz, 
kuvvet oranları ne olacaktır? Kuvvet oranları bu
nu verdikten sonra yine mahfuz kalır. Demin 
Feyzioğlu arkadaşımız çok haklı olarak söyledi. 
Bu oranlan, bu kuvvet ölçülerini miligramla ölç
meye, santimetreyle ölçmeye imkân yoktur. İşte 
dedi, C. H. P. sine üç kişi düşer. Adalet Partisi
ne ise, Adalet Partili olmak bakımından söylü
yorum, sadece mânasını, altı kişi düşer. Ne olur 
düşerse? Demek ki, yarı yarıya olur, C. H. P. si
nin 134 üne mukabil Adalet Partisinin 268 kişi
lik grupu var mıdır? Yok. Demek ki, Adalet Par
tisi C. H. P. siyle ölçüldüğü zaman kuvvet oranı 
bakımından hakkından fazlasını almış gibi olur. 

-^63 — 



M. Meclisi B : 4 1 . 11 . 1965 O : 1 

Canım efendim, bunu beşe indirdiği zaman da 
bir başka istikamette olduğuna göre isteseniz de 
istemeseniz de bunu bir anlayışla mütalâa etme
ye mecbursunuz. Hukukun bütün kaideleri de
ğerli arkadaşlarım, iyi niyetten tecridedilerek an
laşılamaz. Bunu da şu maksatla, söylüyorum, 
centilmenlik bir kusurmuş gibi görülmesin, en 
sert münakaşaları yaptığımız zaman dahi iktidar 
ve muhalefet olarak bütün siyasi hayatımızı bu 
centilmenliğe bağlamaya mecburuz... Koalisyon
lar kurulduğu zamanlarda da Koalisyonlar içi ve 
dışı olarak da buna mecburuz. Ne hususi hukuk
ta, ve ne de âmme hukukunda iyi niyetten tec-
ridedilen hukuk kaidesi yaşamaz. Her hukuk kai
desi iyi niyetle tatbik edildiği zaman bir mâna 
ifade eder. Onun için benim, özel bir takrir ver
meme lüzum olmadığı kanaatindeyim. Çok iyi ça
lışılmış, çok iyi gayretler sarf edilmiş bu safha
da basit mülâhazaları, kürsüde üstün polemik 
yapma kabiliyeti gösterme yarışmasını, terk ede
rek Meclisin sahibi olduğumuzu hep beraber is
pat edelim. Çok çok teşekkür ederim arkadaşla
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bir kifayet takriri vardır, oku
tuyorum. 

Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Tartışmaların yeterli

ğinin oya konmasını arz ederim. 
Konya 

Nazif Kurucu 

BAŞKAN — Okunmuş olan önergeyi oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; Başkanlık Divanında 
görevlerin ve yerlerin ne suretle tanzim .edile
ceği ile ilgili müzakereler bitmiş oldu. Bu ara
da Başkanlığa intikal etmiş iki önerge vardır. 
Bunlardan birisinde, Riyaset Divanının teşek
külünde; A. P. nin, 1 Başkan 2 İdareci Üye, 
3 Kâtip ki, ceman 6 üye ile; C. H. P. nin 1 Baş-
kanvekili, 1 İdareci Üye, 1 Kâtip ki, toplam ola
rak 3 üye ile; M. P. nin, 1 Başkanvekili; Y. T. 
P. nin, 1 Başkanvkili. T. 1. P. nin 1 Kâtip, 
C. K. M. P. sinin de 1 Kâtiple temsil edilmesi 
şekli teklif edilmektedir. 

Diğer önergede ise, adedlerinde bir değişik
lik olmamakla beraber, yani Adalet Partisi 6, 
C. H. P. si 3, ve diğer partilerin de birer üye 
ile temsil edilmesi şekli teklif edilmektedir. 

Yalnız Adalet Partisinin 1 Başkan, 1 Başkan
vekili, 1 İdareci Üye, 3 Kâtip; C. H. P. sinin 1 
Başkanvekili, 1 İdareci Üye, 1 Kâtip; Millet 
Partisinin 1 Başkanvekili; Yeni Türkiye Par
tisi, T. 1. P. ve C. K. M. P. sinin de 1 kâtiple 
temsili teklif edilmektedir. Bunun' dışında Ri
yasete intikal etmiş başka önerge yoktur. Şimdi 
bunları sırasiylc okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Başkanlık Divanında, Anayasanın 84 ncü 

maddesinin amacına uygun olarak bütün siyasi 
parti gruplarının temsiline imkân vermek; 

Yine aynı maddede yer alan kuvvet ölçüsü 
esası ile yukardaki esası en iyi şekilde bağdaş
tırmak ; 

Geçen yıllarda yerleşmiş olan geleneklere 
uygun bir davranışı hâkim kılmak üzere, Baş
kanlık Divanmdaki yerlerin aşağıdaki tarzda 
dağılmasını arz ve teklif ederiz: 

A. P. : 1 Başkan, 2 İdareci Üye, 3 Kâtip. 
C. H. P. : 1 Başkanvekili, 1 İdareci Üye, 1 

Kâtip. 
M. P. : 1 Başkanvekili 
Y. T. P. : 1 Başkanvekili 
T. 1. P. : 1 Kâtip 
C. K. M. P. : 1 Kâtip 
C. II. P. Grup Y. T. P. Grup 

Başkanvekili Başkanvekili 
Kayseri Nafiz Giray 

Turhan Feyzioğlu 
C. K. M. P. Grupu adına' 

Muzaffer Özdağ 
T. I. P. Grup Başkanvekili 

İzmir 
(Başkanvekilliği hususundaki görüşünüzü 

prensip itibariyle muhafaza etmek 
kaydı ile) 

Cemal Hakkı Selek 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Millet Meclisi Başkanlık Divanının aşağıda

ki şekilde kurulmasını arz ve teklif ederiz. 
C. K. M. P. Grup Bşk. Y. 

Kastamonu 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

A. P. ; 1 Başkan 
1 Başkanvekili 
1 İdareci Üye 
3 Kâtip 
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c. 

M. 
Y. 
T. 
C. 

H. P. 

P. 
T. P. 
1. P. 
K. M. P. 

: 1 Başkanvekili 
1 İdareci Üye 
1 Kâtip 

: 1 Başkanvekili 
: 1 İdareci Üye 
: 1 Kâtip 
: 1 Kâtip 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; şimdi 
bu takrirlerden evvelâ 5 grup temsilcisinin im
zalamış olduğu... 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Takririmiz vardı efendim, aynı mahiyette okun
madı. 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan sizin imzanız
la bir takrir daha verilmiş. Fakat bu takririn 
metni, daha evvel diğer grupların da müştere
ken imzaladıkları metnin aynıdır. Hattâ karbon 
kâğıdı ile beraber yazılmıştır. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Verdiğimiz takrir okunmadı, okunması ve zap
ta geçmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — İsminiz okunmadı değil mi 
efendim ? 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — Evet Millet Partisi Grupu adı
na da Grup Başkanvekili İsmail Hakkı Akdo-
ğan'm da imzası vardır müşterek takrirde. 

Bu arada bir takrir daha gönderilmiştir. Sa
yın Muhiddin Güven'in, Adalet Partisi Grupu 
adına göndermiş olduğu takrirdir. Sayın Güven 
yalnız sizin takririniz noksandır. Bu şekliyle 
ben oya arz edemiyeceğim. Çünkü bu takriri
nizde sadece, Adalet Partisinin Riyaset Diva
nında hangi görevleri alabileceğini tasrih etmiş
siniz. Bir Başkanvekili, bir idare âmiri, 3 
kâtip, 6 diyorsunuz. 

Halbuki bütün Riyaset Divanının sureti teş
kilini Meclis kararı ile halletmek durumunda
yız. Yani diğer partilerin oranı nasıl halledile
cektir? 

Şimdi bu verdiğiniz ifadeye göre 1 Başkan
vekili, 2 İdare Âmiri, 3 Kâtip diyorsunuz. 

MUHİDDİN GÜVEN (İstanbul) — Değişti
reyim efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, biraz çabuk 
olarak ve bütün partilere tevziini ne suretle 
Anayasa bakımından uygun görüyorsunuz, ta
mamını yazınız. 

Yüksek Başkanlığa 
Riyaset Divanında aşağıdaki bölümün oy

lanmasını arz ederim. Uşak 
Mehmet Fahri Uğrasızoğlu 

A. P. : 1 Başkan 
1 Başkanvekili 
2 İdareci Üye 
3 Kâtip 

C. H. P. : 1 Başkanvekili 
1 İdareci Üye 
2 Kâtip 

M. P. : 1 Başkanvekili 
Y. T. P. : 1 Kâtip 
BAŞKAN — Muhiddin Güven'in takririni 

okutuyorum. 
Takririniz tamam mı Sayın Güven? Lütfen 

efendim. 
MUHİDDİN GÜVEN (İstanbul) — Tamam 

efendim. 

BAŞKAN — Sayın Güven, daha evvel ver
miş olduğunuz ve okunmamış olan önergenizi 
geri alıyor sunuz değil mi efendim? 

MUHİDDİN GÜVEN (İstanbul) — Geri alı
yorum efendim. 

BAŞKAN — Geriverilmiştir. Yeni gönderi
len önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Riyaset Divanının aşağıdaki şekilde teşkili

ni arz ve teklif ederim. 
A. P. Grupu Adına 

istanbul 
Muhiddin Güven 

A. P. 

C. H. P. 

M. P. 
Y. T. P. 

: 1 Başkan 
1 Başkanvekili 
2 İdareci Üye 
3 Kâtip 

7 kişi 
: 1 Başkanvekili 

1 İdareci Üye 
2 Kâtip 

: 1 Başkanvekili 
: 1 Kâtip 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ve
rilmiş olan takrirlerin sırası şudur : C. H. P., 
C. K. M. P., T. 1. P., M. P. ve Y. T. P. grupları 
tarafından müştereken imza edilen takrir ki... 
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İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Efendim, biz takririmizi ayrı olarak vermiştik. 
Siz yine birlikte okuyorsunuz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir 
karbon kâğıdı ile suret çıkarılarak yazılmış, 
mânası, medlulü, muhtevası ve her şeyiyle bir
birine benzeyen 2 kâğıt. Birisinde 4 gru-
pun imzası, birisinde de M. P. si Grupunun im
zası vardır. Biz Riyaset olarak buna sizin de 
iştirak ettiğiniz mânasını çıkardık. Yani siz de, 
şu yukardaki metinle, şu 4 grup temsilcisi ile 
müşterek görüş sahibi olduğunuz mânasını çı
kardık. Ama siz... 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Görüş aynı, fakat takrir ayrı. 

AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Sayın 
Başkan; önce prensibi halledelim. Benim de bir 
takririm var. 

BAŞKAN — Sizin takririniz intikal etme
miştir Sayın Tahtakılıç. 

AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Evve
lâ hepsinin iştiraki lâzımdır. 

BAŞKAN — Sizin bir takririniz Riyasete 
intikal etmedi Sayın Tahtakılıç. Yalnız şu ifade 
ettiğiniz husus, grup başkanlarının dördünün 
müştereken, Millet Partisinin de münferiden 
vermiş olduğu takririn metninde mündemiçtir. 
Evvelâ onu oya sunacağıma göre, dediğiniz hu
sus peşinen bir karara bağlanacak demektir. 

AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Evve
lâ prensip meselesinin oya konması lâzımdır, 

BAŞKAN — Sayın Tahtakılıç, bize bir 
önergeniz intikal etmedi, şu önergeyi sunarken 
sizin prensip dediğiniz husus da Heyeti Umu-
miyenin oyuna sunulmuş olacaktır. 

AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Öner
ge verdim efendim, oradadır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, önce 
bu önergeyi oyunuza sunacağım. İkinci olarak 
Sayın İsmail Hakkı Yılanlıoğlu tarafından ve
rilmiş olan ve aded itibariyle okuduğum ve bi
rinci defa oya sunacağım takrirden bir farkı 
olmamakla beraber, Adalet Partisi bakımından 
2 İdareci Üye yerine, 1 Başkanvekilliğini tek
lif eden takrir oyunuza sunulacaktır. Üçüncü 
takrirle, dördüncü takrir birbirinin aynıdır. 
Yani Sayın Fahri Uğrasızoğlu tarafından veril
miş olan takrir ile, Adalet Partisi Grupu adına 
verilmiş olan takrir birbirinin aynıdır. Bunlar 
müştereken oya sunulacaktır. 

1 . 11 . 1965 O .: 1 

Bu arada Sayın Reşat Özarda tarafından 
verilmiş olan takrir de Adalet Partisi Grupu 
adına verilen takririn aynı olduğu için bunlar 
da birlikte oyunuza sunulacaktır. 

Şimdi birinci ve ikinci takriri yeniden oku
tup oyunuza sunacağım. 

(Dört Grup adına verilen önerge tekrar 
okundu.) 

Yüksek Başkanlığa 
Başkanlık Divanında, Anayasanın 84 ncü 

maddesinin amacına uygun olarak bütün siyasi 
parti gruplarının temsiline imkân vermek; 

Yine aynı maddede yer alan kuvvet ölçüsü 
esası ile yukarıdaki esası en iyi şekilde bağdaş
tırmak ; 

Geçen yıllarda yerleşmiş olan geleneklere 
uygun bir davranışı hâkim kılmak üzere, Baş
kanlık Divanmdaki yerlerin aşağıdaki tarzda 
dağılmasını arz ve teklif ederiz : 

A. P. : 1 Başkan, 2 İdareci Üye, 3 Kâtip. C. 
H. P. : 1 Başkanvekili, 1 İdareci Üye, 1 Kâtip. 
M. P. : 1 Başkanvekili. Y. T. P. : 1 Başkanveki
li. T. İ. P. : 1 Kâtip. C. K. M. P. : 1 Kâtip. 

M. P. Grupu Adına 
Grup Başkanvekili 

Yozgat 
İsmail Hakkı Akdoğan 

BAŞKAN — Bu önergeyi oylarınıza suna
cağım. Daha evvel şayet arkadaşlarımız arasın
da Cumhuriyet Senatosu üyesi olup da ön sıra
larda oturan kimseler varsa bu arkadaşlarımı
zın Millet Meclisinde kendilerine ayrılmış olan 
yöre gitmelerini rica edeceğim. Ondan sonra 
takrirleri oya sunacağız. 

Okunan takrirlerin ikisini birden oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Muh
terem arkadaşlarım, sayımın sıhhati yönünden 
Riyasette ittifak hâsıl olmamıştır. Bu sebeple 
arkadaşlarımın ayağa kalkmaları suretiyle sa
yım yenilenecektir. Okunmuş olan Önergeleri 
kabul edenler, lütfen ayağa kalksınlar... Ka
bul etmiyenler, lütfen ayağa kalksınlar... 133 e 
karşı 1.81 oyla önerge reddedilmiştir. 

İkinci önergeyi tekrar okutup oylarınıza su
nacağım. 

(C. K. M. P. Grup Başkanvekili yerine İs
mail Hakkı Yılanlıoğlu'mm önergesi tekrar 
okundu.) 
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BAŞKAN — Bu önergenin biraz evvel Yük
sek Meclisinizce reddedilen önergeden farkı, sa
dece A. P. ne 1 Başkanvekilliği ve 1 İda
reci Üyelik vermek, Y. T. P. ne de öbür tak
rirlerden farklı olarak Başkanvekilliği yerine 
İdareci Üyelik verilmesi suretiyle bir fark var
dır. Şimdi bunu oyunuza sunuyorum. Önerge
yi kabul edenler... («Anlaşılmadı» sesleri.) An-
laşılmadıysa tekrar ifade edeyim. Bu önergeye 
göre Adalet Partisi 1 Başkan, 1 Başkanve-
kili, 1 İdareci Üye, 3 Kâtip ile temsil edile
cektir. Toplam olarak 6 üyedir. C. II. P. 1 
Başkanvekili, 1 İdareci Üye, 1 Kâtiple tem
sil edilecektir. Cem'an 3 kişidir. Millet Partisi 
1 Başkanvekili, Y. T. P. 1 idareci Üye, T. 1. 
P. 1 Kâtip, C. K. M. P. de 1 Kâtiple temsil 
edilecektir. 

Şimdi bu önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Önergeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
önerge kabul edilmemiştir. 

ıŞimdi Adalet Partisi Grupu adına verilmiş 
olan bir önerge, Paihri Uğrasızoğlu arkadaşımız 
tarafından verilmiş olan bir önerge ve Aydın 
Milletvekili Reşalt özarda tarafından verilmiş 
olan üçüncü önerge de aynı mahiyettedir. Ve 
mahiyeti itibariyle 1 Başkan, 1 Başkanvekili 
2 idareci üye, 3 kâtip cem'an 7 üye Adalet 
Partisine; 1 Başkanvekili, 1 İdare Âmiri, 2 
kâtip cem'an 4 üye C. H. P. ne; 1 Başkanvekili 
Millet Partisine 1 kâtip Y. T. P. sine verilmesi 
şeklindediır. Bunu oyunuza sunacağım. Yalnız, 
arkadaşlarımız tarafından verilmiş ve bu takrir
lerin ,açık oya sunulmasını istiyen bir önerge 
vardır. 

Bu önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Mühiddin Güvenin önergesinin açık oya kon-

ımasını arz ve teklif ederiz. 
Muğla Denizli 

Turan Şahin Hüdai Oral 
Ankara izmir 

llyas Seçkin Şeref Bakşık 
Zonguldak İstanbul 

[Bülent Ecevilt Orhan Birgit 
Trabzon İzmir 

Ahmet Şener Arif Erunıga 
Yozgat Zonguldak 

Celâl Sungur Kenan Esengin 

İzmir 
Mustafa Uyar 

Kars 
Osman Yeltekin 

İzmir 
Lebit Yurdoğlu 

İzmir 
Şevket Adalan 

Bursa 
Sadrettin Çanga 

BAŞKAN — önerge 15 imza ile verilmiştir. 
Verilen takrir gereğince, bu üç önerge, mahi
yetleri de aynı olduğu için, birlikte açık oya su
nulacaktır. 

'Kutu kürsüye konacaktır. İsmi okunan sa
yın üyeler kürsüye ıgelerek oylarını kullanacak
lardır. 

Başkanlıkça bütün üyelere isimleri yazılı oy 
puslaları dağıtılmıştır. Yanlarında oy puslası 
buılunmıyan sayın üyeler beyaz bir kâğıt üzeri
ne adını, soyadını, seçim çevresini ve kullandı
ğı oyun mahiyetini yani kabul, ret, çekimser ola
rak yazması icabetmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, açık oyun ikinci dev
rede ilk tatbikatı olması bakımından içtüzüğü
müzün açık oyu tarif eden 137 nci maddesini 
okuyorum: 

«Açık oy şu suretle istihsal olunur : 
iptida, mebusların davetine mahsus çıngırak 

üç dakika müddetle çalınır. 
Her mebusun üzerinde, ismi yazılı beyaz, 

kırmızı ve yeşil renkli rey varakaları bulunur. 
Beyaz varaka kabulü, kırmızı reddi, yeşil is-

tinkâfı muibazammmdır. 

Reye başlanmadan evvel reis, reylerin neleri 
tazammun edeceğini kısaca söyliyebilir. 

Reye müracaattan evvel mebuslar reylerinin 
ıgayet veciz bir surette eslbabı mucizelerini kür
süden söylemek isterlerse, reis lehte ve aleyhte 
yalnız birer ızata ruhsat verebilir. 

Sonra kâtiplerden biri mebusların intihap 
dairelerine göre, hece harfleri tertibi üzere isim
lerini okumaya baslar...» 

Muhterem arkadaşlarım, yanlarında B.aşkan-
lıkça dağıtılmış olan matlbu oy puslası bulunımı-
yan arkadaşlarımız beyaz bir kâğıdın üzerine 
isimlerini, soy isimlerini kabul, ret, veya çekin-
ser oy ifadelerini yazarak kutuya atabilirler. 
Adana seçim bölgesinden başlanacaktır. 

(Adana seçim bölgesi Milletvekillerinden baş
lanılarak isimler okunmak suretiiıyle oylama ya
pıldı.) 

— &l — 
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—• Açık oy talelbiınde bulunan arkadaşların da 
oylamaya katılmaları lâzımdır... 

(Oylar kullanıldı.) 

(BAŞKAN — Oylarını kullanjmıyan .arkadaş
larımız var mı? Oylama işlemi bitmiştir... 

(Oyların tasnifi yapıldı.) 

BAŞKAN — Açık oylarınıza sunulmuş olan 
takririn oylama sonucunu okuyorum. Oylamaya 
194 üye katılmış ve 194 üye de kalbul oyu kul
lanmışlardır. 

1 . 11 . 1965 O : 1 
CELÂL SUNGUB (Yozgat) — Benimki ret 

oyudur 'efendim. 
BAŞKAN — Bu 'arada bâzı arkadaşlarımırt 

açık oylama talefbinde bulunan üyelerin de nisa
ba dâJlıil edilmesi yolundaki sözleri vardır. Böy
le olsa dahi Meclisimizde nisap yoktur. Bu se
beple birleşime devam edemiyeceğiz. Normal ola
rak bu takrirler yeniden oylanacaktır. 

3 Kasıma Oarşamfba günü saat 15,00 t e top
lanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 18,25 

» > • • - « 

4. — SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 

—• Ankara Hacılar Bucağı Bdediye Başkanı 
Hamdi Baktır'dan, 

— Şükrü, öoşkrıınıtürk'ten, 

— Sakarya Karasu Kuzulluk mahallesinden 
M êhmet Ali ıSert'ten, 

— Garibi Almanya AUbart Beyer 6209 Ha™' 

sen Ü. A. A. R. Balın hof ,Str. 40 ta Arif Kara'-
dan ve 

— îstanlbul - Kadıköy Yeldeğiraneni Yurttaş 
Sokak No. 29 da Süleyman Safori Mükân'dan ge
len ve Millet Meclisinin yeni dönemine başlama
sı dolayısiyle, telbrik ve (başarı dileyen mektup 
ve telgraflar. 
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Başkanlık Divanının kuruluşu hakkında Adalet Part isi grupu adına İstanbul Milletvekili Muhiddin 
Güven'in önergesine verilen oyların sonucu 

(Yeter sayı yoktur.) 

ADANA 
(Sabahattin Baybora 
İbrahim Tekin 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
AFYON KAEAHÎSAR 
Osman Attilla 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Ali İhsan Ulubahşi 

AMASYA 
Ali Celâlettin Topala 

ANKARA 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım öoşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
H. Turgut Toker 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDI^ 
Sinan Bosna 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler 4 94 

Kabul edenler : 4 93 
Reddedenler : / 

Çekkıserler : o 
Oya katılmıyanlar : 255 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
Reşat özarda 
Kemal Ziya öztürk 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yüeetürk 

BİLECİK 
Şadı Binay 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Ahımet Çakmak 
Halil İbrahim Cop 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Nilüfeı1 Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
ö. Doğan öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
İhsan .Akhun 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçübaşı 

DENİZLÎ 
Fuat Avcı! 
Mehmet Salih Baydil 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Nazmı özoğul 

ELÂZIĞ 
ömeı* Eken 
Samet Güldoğan 
Kemi Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinç'ek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kâmil Oeak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Ali* Köymen 

GÜMÜŞANE 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Talât Köseoğlu 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 
Ali Esa tBiro l 
Nurettin Bulak 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
O. Seyfi O r t a . 
Oaman özer 
Kaya özdeımir 
İ. Hakkı Tekinel 
O. Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 

— 69 — 



M. Meclisi B : 4 1 . 11 . 1965 O : 1 

Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan Gürsaaı 
'Settar îksel 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Albbas Ali Çetin 
Celâl Nuri Koç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabrı Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlıı 
A. Atıf Hacıpaşaıoğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat Â'li Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagüın 
Arif Hikmet Güner 
(M. Orhan Türkban 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
Sedat Akay 

Şevket Ustaoğlu 
KONYA 

Selçuk Aytan 
Bahri Dağıdaış 
M. Ziyaett'in Izerdem 
Mehmet Necati Kalaycı 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
A. Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
önol Sakar 
Nahit Yenişeh'rlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
izzet Oktay 

MUŞ 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Hamdi Maden 
Sadi Pehlivanoğlu 

RlZEl 
Erol Yılmaz Akçal 
Isımail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Şerafettin Paker 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Melâhat Gedik 
Süreyya Uluçay 
Şevki Yücel 

SİİRT 
AbdülhaMm Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Tevfik Koraltan 

Seyf 1 Kurtbek 
Gültekin Sakarya 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Ilyas Demir 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdarlıoğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedirettin Karaerkck 

TRABZON 
A. Ilışan Birincioğlu 
Ekrem Dikmen 
Osman Turan 
Ömer Usta 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Kinyas Kartal' 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Ta1 ât Asal 
Cahit Karakaş 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Surogun 

/ Reddeden] 

YOZGAT 
OeJ âl Su'nıgıiT 

[Oya katîlmtyanlar] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahimoğiu 
Ahmet Topaloğlu 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Akalın 
Murat öner 
Muzaffer özdağ 

AĞRI 
Abdüljbâri Akdoğan 

Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Nevzat Şener 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Orhan Alp 
Hüseyin Balan 

Osman Bölükbaşı 
I. iSıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Ilyas Seçkin 
Hasan Tez 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
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ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Hasan Fehmi Boztepe 
Raf et Eker 

ARTVİN 
Turgut Altunfcaya 

AYDIfl 
Mustafa Şükrü Koç 
Mustafa Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Enver GüreM 
Fennî Islimyeli 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 

BİLECİK! 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BlNGÖIİ 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİSİ 
Zarife Koçak 

BOLU 
Kemal Demir 
Hasan özcan 
Hami 'Tezkan 

BURDUK 
Fethi Çelikba<3 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Barla» Küntay 
İbrahim öktem 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 
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DİYARBAKIR 
Aydın Turgut Artuç 
Yusuf Azizoğlu 
Metin Cizreli 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai Iskenderoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
Türkân Seekin 

ELÂZIĞ 
Nuılettin Ardıçoğlu 
Kemal S artır 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Nihat Diler , 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 
Seyfi öztürk 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlıı 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Kudret Bosuter 
M. Kemal Çilesiz 
1. Etem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
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Reşat Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Argun 
Süleyman Demire! 

İÇEL 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğlu 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Ali Fuat Başgil 
Suphi Baykanı 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
Tekin Erer 
Orhan Ertoanh 
Orhan Eyüboğlu 
Coşkun Kırca 
Abdurrahmaın 'Şeref Lâç 
Ilhami Sancar 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
Cemal Hakkı Selek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Gölo 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekkı 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
Âdil Toközlü 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turan Feyzioğlu 
Cengiz Nayman 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
ismail Arar 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Hasan Dinçer 
ihsan. Kabadayı 
ismet Kapısız 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Nazdf Kurucu 
Seyit Faruk önder 
Fakih özfakih 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 
Kemal Kaçar 
I. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
ismet inönü 

MANİSA 
Sami Binicioğlu 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hacı Ahmet özsoy 
Vefi'k Pirinçcioğlu 
Hüseyin Yağcıoğlu 

MARDİN 
ibrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
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Seyfi Güneştan 
Nazmi Oğuz 
Fuat Ulug 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 
îlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytag 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHÎK 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NÎĞDB 
Mehmet Altınsoy 
Oğuzdemir Tüzün 
Ruhi Soyer 

ORDU; 
Raif Aybar 
Feridun Cemal Erbin 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 
Kemal Şensoy 

RÎZH 
Mazhar Basa 

SAKARYA 
Ekrem Alioan 
Muslihiddin Gürer 
Hayrettin Uysal • 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
îlyas Kılıç 
Selâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Bahattiın Uzunoğlu 

SİİRT 
Misbah Ongan 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Cemil Karahan 
Niyazi özgüç-

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 

Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kafoibay 
Kâzım Kangal 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Palaoğlu 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
İrfan Solmazer 
Osman Saraç 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Selâhattin Güven 
Hamdı Orhon 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

Hasan Ünlü 
URFA 

Atalay Akan 
Halil Balkıs 
Behice Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erd'nç 
Muhlis Görentaş 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmlı 
Nuri Kodamanoğlu 
Neşet Tanridağ 

ZONGULDAK 
S. Efeme! Çertiner 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Kâmil Kırıkoğlu 

[Açık üyelikler) 

Hatay 1 



Millet Meclisi 
GÜNDEMI 
4. BİRLEŞİM 

1 . 11 . 1905 Pazartesi 

'Saat: 15,00 

1. — Başkanlık Divanı seçimi (Başkanvekil-
leri, idareci Üyeler ve Kâtipler) 
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