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1. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — 6368 sayılı Kanunla onaylanan Millet

lerarası Sağlık Tüzüğünün' bâzı hükümlerini 
değiştiren 12 Mayıs 1965 tarihli ek tüzüğün 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında ka
nun tasarısı. (1/260) (Dışişleri ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım komisyonlarına) 

2. —• Nükleer enerji sahasında hukukî mesu
liyete dair Sözleşmeyi tadil eden ek protokolün 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında ka
nım tasarısı (1/261) (Dışişleri Komisyonuna) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Sos
yalist Cumhuriyeti arasında 30 Temmuz 1966 
tarihinde İstanbul'da imzalanan (İlim ve Sanat 
Münasebetleri Anlaşması) nm onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı (1/262) 
(Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonlarına) 

4. — Tekel Genel Müdürlüğü döner serma
yesinin (1 750 000 000) liraya çıkarılması hak
kında, kanun tasarısı. (1/263) (Gümrük ve Te
kel ve Plân komisyonlarına) 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ma
caristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
hava ulaştırmasına dair 28 Haziran 1966 tarihli 
Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı (1/264) (Ulaştırma ve 
Dışişleri kom isyonl arma) 

6. — Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Ka
nununun 34 ncü maddesinin (d) bendinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı (1/265) (Millî 
Savunma Komisyonuna) 

7. — Konut kanunu tasarısı (1/266) (Ada
let, Ticaret, İçişleri, Maliye, İmar ve İskân ve 
Plân komisyonlarına) 

Teklifler 
8. — Balıkesir Milletvekili Adnan Akın'm, 

Cumhurbaşkanlığı yapmış olanların ölümü ha
linde gömülecekleri mahal hakkında kanun tek
lifi (2/357) (İçişleri Komisyonuna) 

9. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar
san'm, 1580 sayılı Belediyeler Kanununun 108 nci 
maddesine fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/358) (İçişleri Komisyonuna) 

10. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nm, Hınıs - Varto ve Karlıova ilçelerinin 
yeniden kurulması hakkında kanun teklifi 
(2/359) (İçişleri ve Plân komisyonlarına) 

11. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, Ali 
Osman Çavuş Yavuz'a vatani hizmet tertibin
den aylık bağlanması hakkında kanun teklifi 
(2/360) (Maliye ve Plân komisyonlarına) 

12. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, Devlet mühendislik ve mi
marlık akademileri kanunu teklifi (2/361) 
(Millî Eğitim ve Plân komiayonlarına) 

13. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu 
ile Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, Tütün ve 
tütün tekeli kanunu teklifi (2/362) (Ticaret, 
Adalet, Gümrük ve Tekel, Tarım ve Plân ko
misyonlarına) 

Tezkereler 
14. — Bingöl Milletvekili Cemal Yavuz'un 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi. (3/447) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

15. — Çanakkale Milletvekili Cihad*Baban'-
m yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi. (3/448) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekekep Karma 
Komisyona) 

16. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi. (3/449) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

17. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi. (3/450) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

18. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi. (3/451) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

19. — İstanbul Milletvekili Abdur rahman 
Şeref Lâç ile Antalya Milletvekili Osman Yük-
sel'in yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/452) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyona) 
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20. — İzmir Milletvekili Zeki Efcoğlu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi. (3/453) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
nu sy ona) 

21. — Malatya Milletvekili Hanıit Eendoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/454) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyona) 

22. — Manisa Milletvekili Muammer Dirik'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi. (3/455) (Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyona) 

BAŞKAN — Hayırlı, başarılı ve verimli ol
ması temennisiyle İkinci toplantı yılının Birinci 

2. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Eski Cumhurbaşkanı Sayın Cemal Gür
sel için mânevi huzurunda bir dakikalık saygı 
duruşu 

BAŞKAN — Eski Cumhurbaşkanı Sayın Ce
mal Gürsel'in mânevi huzurunda sizleri bir da
kika ihtiram sükûtuna davet ediyorum. 

(Bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.) 

2. — Başkanın, İkinci toplantı yılında Yüksek 
Meclisçe karara bağlanması gereken konular ile 
Cumhurbaşkanlığınca tekrar müzakeresi istenen 
kanunlar hakkında açıklaması 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gün
demimizin Başkanlık Divanı sunuşlarının birinci 
sırasında Başkanlık Divanı seçimleri vardır. Bu 

23. -— Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin 
1965 malî yılı hesap ve işlemlerinin sunulduğuna 
dair Başbakanlık tezkeresi. (3/456) (Kamu İk
tisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonuna) 

24. —• Aksaray Azmi Millî T. A. Şirketinin 
1965 yılı bilançosu kâr ve zarar hesaplarının su
nulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi. (3/463) 
('Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyo
nuna ) 

25. — Niğde'nin Çiftlik bucağı Duvarlı kö
yünden Döndü ve M. Kaya'dan doğma 1937 do
ğumlu Er Muzaffer Cullas'm ölüm eczasına çar
pılmasına dair Başbakanlık tezkeresi. (3/457) 
(Adalet (Komisyonuna) 

Birleşimini açıyorum. Çoğunluğumuz vardır, gö
rüşmelere başlıyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

konuya geçmeden önce Yüksek Heyetinize Baş
kanlık olarak bir sunuşumuz vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu İkinci içtima yı
lında Yüce Meclisinizee karara bağlanması lâ
zım gelen ve bütün Meclisçe ve onu terkibedeıı 
bütün gruplarca müşterek bir ehemmiyet atfe
dildiğine inandığımız hususlar şunlardır : 

Birincisi; Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Komisyonu rapora. Bu rapor 1959 - 1963 
yıllarına aittir, bilanço, kâr ve zarar hesapla-
riyle ilgilidir. Cumhuriyet Senatosundan geçmiş 
olup Meclisimize intikal etmiştir. Meclisimizde 
bu yıl tamamlanması icabetmektedir. 

İkinci iş, 1967 yılı bütçe kanunu tasarısıdır. 

B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Ferruh Bozbeyli * 

KÂTİPLER : Önol Sakar (Manisa), Sadi Binay (Bilecik) 
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Üçüncü işimiz, Millet Meclisi İçtüzüğüdür. j 
Bu konuda siyasi partiler temsilcilerinin işti

rakiyle bir önkomisyon teşekkül etmiş, bu ko
misyon ilk toplantısını 15 Ekim 1966 tarihinde -
yapmış ve 7 Kası'm 1966 günü tekrar toplanma 
kararı vermiştir. 

Dördüncü işimiz; İkinci Beş Yıllık Plândır. 
Bu hususun 1967 yılı Haziranı sonuna kadar 
bitmesi lâzımgelmektedir. 

Beşinci sırada, Cumhurbaşkanınca tekrar 
müzakeresi istenen kanunlar vardır. Bunlar da 
sırasiyle şunlardır : I 

Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle I 
alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair 
Kanun, 

İş Kanunu, 
Deniz İş Kanunu, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 
Sayıştay kanunu teklifi, 
Yeniden kurulacak vakıflar hakkında Ka

nun, 

Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâzr madde
lerinde değişiklik yapılması hakkında Kanun, 

Hendök kazası Kemaliye mahallesi nüfusun
da kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu Faik özer'-
in bakiye cezasının affı ile ilgili Kanun, 

Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kal- I 
dinim ası ve İ l 4 ncü maddesinin değiştirilmesi 
ne dair kanun teklifi, 

Alman uyruklu Wilfried Herbrecht'in geri 
kalan cezasının affına ait Kantin, 

5965 sayılı Kanuna bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifi, 

7126 sayıh Sivil Savunma Kanununa iki mad
de eklenmesine dair Kanun, 

Bunlar Cumhurbaşkanınca yeniden görüşül
mek üzere Meclisimize gönderilmiş olan kanun
lardır. 

Bundan ayrı, bugün Başkanlıkça havalesi 
yapılmış ve komisyonlarca tetkik edilmek üzere 
hazır bulunan 133 tasarı, 299 teklif ve 237 tez
kere vardır. 

Bunların içeniısinde ehemımiiyetli .gördüğümüz 
bâzılarını sayıyoruz : 

Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşlet
mesi kuruluşu haJbkmda kamun tasarısı, 

Genel nüfus yazımı hakkında Nüfus Kanu
nu, 

Türk Silâhlı Kuvvetleri iaşe Kanunu, 
Çocuk mahkemelerinin kuruluş, ,görev ve yar

gılama usulleri hakkındaki, kanun tasarısı, 
Silâhlı Kuvvetler Yüksek Kurulunun kuru

luş ve görevlerine ait kanun tasarısı, 

T. B. M. M. üyelerinin seçimlerinde uygula
nacak hükümler hakkında Kanun, 

Genel Muhasebe Kanunu, 
Cezaların infazı sırasında ve infazdan sonra

ki korunmaya ait Kanun, 
Seyahat acentaları Kanunu, 
Millî parklar Kanunu, 
Rıhtım Resmi Kanunu, 
Özel Yatırımlar Bankası Kanunu, 
Belediye cezaları Kanunu, 

-Devlet ihale Kanunu, 
Kooperatifler Kanunu, 
Arsa Ofisi Kanunu, 

Denizde can ve mal koruma hakkında kanun 
tasarısı, 

Serbest mâlî müşvairlik Kanunu, 
Türk Fartmakopesi hakkında Kanun, 
Telsiz Kanunu, 
8u ürünleri Kanunu, 
Gümrük Kanunu, 
Tütün ve tütün tekeli Kanunu, 
Toprak ve su kaynaklarını geliştirme birlik

leri Kanunu, 
Türkiye İnşaat ve Tesisat Mütaahh itleri Oda

ları Birliği Kanunu, 
Turizm İşletmeleri Kurumu Kanunu, 
Millî savunma yükümlülüğü Kanunu, 
Tasarruf bonoları ihracı hakkında Kanun, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı kuru

luş ve görevleri hakkında Kanun, 
Emlâk Vergisi Kanunu, 
Maaş ve ücretlere geçici zam uygulanmasına 

dair Kanun, 
Belediye gelirleri Kanunu, 
Serbest liman ve bölge Kanunu. 

Muhterem arkadaşlarım; gerek Cumhurbaş
kanınca tekrar görüşülmesi istenen ve gerekse bi
raz evvel ifade ettiğimiz tasarı ve teklifler ara
sında önemli gördüğümüz bâzı tasarı ve teklif
lerin isimlerini Yüksek Heyetinize arz etmiş bu
lunuyorum. Yüce Meelisimiz bu devre bütün bu 
konulan ve bütün parti gruplarının ortak bir 
ehemmiyet atfederek çıkarılmasını zaruri telâkki 
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ettikleri bu hususları biran evvel bitirmek için, 
bunların bitirilmelerini geciktirici her türlü ha
reketler karşısında tedbir alacaklarını üımidedi-
yoraz. 

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

BAŞKAN — Şimdi Başkanlık Divanı seçimi
ne geçiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Başkanlık Divanının 
aded ve görev yerleri bakımından ne suretle teş
kil edileceği hususunda grup temsilcileriyle iki 
defa toplantı yaptık. Bu iki toplantıda da bir 
ımutabafcat hâsıl olamadı. Grup temsilcilerinin 
ifade ettikleri görümleri şöyledir : 

Millet Partisi, Yeni Türkiye Partisi ve Tür
kiye işçi Pariisi, Anayasanın 84 ncü maddesinde 
ifade edilen hiükmıü; her grupun behemahal bir 
üye ile Riyaıset Divanında temsili, ondan sonra 
geriye kalan kısımların bir oranla gruplar ara
sında tevzii lâzıımgelir tezini savunmuşlardır. 

Adalet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupları da grupların kuvvetleri oranımda Diva
na katılmalarını sağlıyacak şekilde kurulur hük-
ımünü, kuvvetleri oranında katılma temin edilme
lidir, Anayasanın mânası budur, şeklinde ifade 
etmişlerdir. 

Ayrıca gruplar, «Bütün grupların Divanda 
temsilini ve kuvvet oranlarını da nazarı itibara 
alarak uzlaştırıcı bir hal çaresi bulmak lâzım-
geldiği» temennisinde de bulunmuşlardır. 

Bu duruma göre görev yerleri bakımından yi
ne gruplar arasında bir mutabakat hâsıl olmamış, 
gerek görev yerleri ve gerek aded bakımından 
Riyaset Divanının sureti teşekkülü gruplararası 
görüşmelerimizde bir mutabakata bağlanamamış
tır. Biz Başkanlık olarak, nihai hükmün Yüce 
Meclisinizce verilmesini esas tutarak huzurunuza 
bir görrüşle geldik. Bu görüşümüz şimdiye kadar 
beş içtima yılında Meclis Başkanlık Divanlarının 
teşkilinde tetkik edilegelen usullerden mülhem
dir. Şimdiye kadar Başkanlık Divanlarının su
reti teşkilinde beş içtima yılında aded yönünden 
şu esas göz önünde tutulmuşur: 

450 kişilik bir Mecliste bilfarz 100 üye ile 
temsil edilen bir partinin, temsil oramı ne olma
lıdır'? Partilerin kuvvetleri oranı esas alınmış, 
bu orandan çıkan neticeler büyükten küçüğe 

doğru sıralanmış ve adedler de buna göre dağı
tılmıştır. 

Anayasamızın hükmü aynen: «Meclislerin 
Başkanlık Divanları o Meclisteki siyasi parti 
gruplarının kuvvetleri ölçüsünde Divana katıl
malarını sağlıyacak şekilde kurulur.» şeklinde
dir. Bu hüküm, Divana katılması lâzımgelen 
grupların aded yönlünden nasıl müşahhas bir du
rum ifade etmek istediği hakkında bir vuzuh ge
tirmekle beraber, görev yerlerinin tevzii hakkın
da bir vuzuh getirmemektedir. Sadece; «O mec
listeki siyasi parti gruplarının kuvvetleri ölçü
sünde Divana katılmalarını sağlıyacak şekilde ku
rulur.» denmiştir. Böylelikle oran, aded yönün
den demin ifade ettiğim «şekilde bir netice ver
mekle beraber, görev yerlerinin tevzii hususu bu 
mdadeyle aydınlık şekilde değildir. Bu hususu 
da şimdiye kadar ki tatbikatı esas alarak ve bü
tün gruplar arasında görüşmelerde telif kâr bir 
yol olduğuna kaani olduğumuz bir şekil olarak 
şimdi Yüksek Heyetinize Başkanlığın görüşü ola
rak arz edeceğiz. Nihai karar Yüce Meclisindir. 
Karar verildikten sonra sayın gruplar kendileri
ne düşen yerler için namzetlerini gösterirler ve 
ondan sonra seçimlere geçeriz. Başkanlığın bu 
telifkâr görüşü şudur : 

Adalet Partisi: 1 Başkan, 1 Başkanvekali, 
1 İdareci Üye ve 4 kâtiplikle ceman 7 üyelik
tir; 

C. H. P. 1 Başkanvekili, 1 İdareci Üye, 2 kâ
tiplikle ceman 4 üyeliktir. 

Millet Partisi 1 Üyelikle, Yeni Türkiye Par
tisi 1 Üyelikle, Millet Partisi 1 Başkanvekilliği, 
Yeni Türkiye Partisi 1 İdareci Üyelikle temsil 
edilecektir. 

Şimdi, bu konuda görüşleri birbirinden farklı 
olan gruplara söz vereceğim ve müzakere açaca
ğım. Konu, kifayet kararı verilinceye kadar ko
nuşulacaktır. Müzakerenin sonunda her grup ken
di görüşünü sarih bir önerge ile Riyasete bildirir
se aykırılık derecesine göre bu önergeler oyları
nıza sunulacaktır. 

Söz istiyen gruplar ve milletvekilleri lütfen 
işaret buyursunlar. 

ALİ KARAHAN (Hakkâri) — Grup adına 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Grupu 
adına Ali Karahan, buyurun efendim. 
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Y. T. P. GRUPU ADİNA ALİ KARAHAN 
(Hakkâri) — Çok sayın milletvekilleri; yeni ça
lışma yılımızın mesai itibariyle Türk Milletine1 

hayırlı olmasını temenni ettikten S'onra bu mev
zuda Yeni Türkiye Partisinin görüşlerini akset
tirmeye çal iş a cağımı. 

Yeni Türkiye Partisi olarak geleneklerin, 
Anayasanın gösterdiği yolda teessüsünden s'on
ra fuzuli münakaşaların Meclisleri işigal etıncıme-
sini temenni ederdik. Fakat görülüyor ki, geçen 
seneki zabıtların tetkikinden öğrendiğimize gö
re, cereyan eden münakaşalar bu sene da aynı 
'mevzu üzerinde aynı ölücü, bat tâ aynı ifade
lerle tekrar edileceğe benzemektedir. Gruplar 
arasındaki görüşmeye iştirak eden bir arkada
şınız olarak, Anayasanın anlaşılmasında Adalet 
Partisinin temsilcileri ile Cumhuriyet Halk 
Partisi temsilcileri bizimle beraıber değiM erdir. 
Biz, Anayasaaıın bu mevzuda yani Riyaset Diva
nının teşekkülü mevzuunda sarih ve âmir hük
mü olan, Parlâmento grupu 'bulunan partilerin 
iştirakiyle Riyaset Divanı teşekkül eder şeklin
deki vazıh ifadeyi Anayasanın âmir hükmü ka
bul etmemize rağmen bu ilci büyük parti yani 
C. H. P. ile A. P. evvelâ oran sonra temsil gibi 
bir yola sapmak suretiyle /bizce Anayasanın 
84 ııcü ni'adde'sine sarih ifadesini bulan hükme 
aykırı bir yol tutmuş görünmektedirler. Hafızaı 
beşer her ne kadar nisyan ise... (Gülüşmeler.)) 
NJsyan ile doludur ise, diyecektik, (Gülüşmeler) 
Yazı mahkûm, söz hürdür. Kurucu Mecliste 
Anayasa tedvin edilirken bu mevzu Meclis Baş
kanı ile komisyon sözcüsü arasında nîünakaşıa 
edilmiştir, komisyon sözcüsünün veHdiği nihai 
cevap da şudur: İçtüzüklere istikamet vermesi 
bakımından da bunların Anayasaya konulma
sında mutlak bir zaruret gürdük. Şimdiye ka
dar, bütün siyasi partilerin iştirak ettiği bir 
başkanlık divanı 'bizde yoktur. İlk (defti böyle 
bir başkanlık divanını hu Anayasayla getir
mekteyiz. Bu suretle gelecek parlâmentolara ışık 
tutmaya lüzum gördük, deme'k suretiyle geçmiş 
devre tatbikatından birtakım aksaklıkların Ri
yaset Divanına gölge düşürünce hareketlerin 
parlömantelerde yarattığı şüpheyi izale edici 
katı ifadeyle, heyanla Anayasa Komisyonu söz-
ıcüsü Riyasete cevap vermiş bulunmaktadır. Ya
ni bunun her hangi bir şekilde tevile ve tefsire 
imkân vermeyen gerek dibace gerek eshabı mu
cibe ve gerekse Anayasa metnini diğer partile

rin bu şekilde anlamasında Yeni 'Türkiye Parti
si beraber olmadı ve geçen sene yapılan bu mü
nakaşalarda beraher olmadığı gibi olmamakta 
ela devam edecektir. Biz bunu An'ayasanm met
nine bir saygı olarak kabul etmekteyiz ve bu 
zihniyetimizde sonuna kadar da devam edece
ğiz. 

Muhterem arkadaşlar; geçen senenin zabıt
larına müracaatta fayda ğörmekteyiz. «Başkan
lık Divanında temsil edilmelerinin Anayasanın 
84 ncü maddesinin ruhuna daha uygun olacağı 
gerekçesiyle partilerarası bir anlayış ile Millet 
Partisi lâyık olduğu yeri bulmuştur.» Bu söz 
ele Sayın C. H. P. sözcüsü Turhan Feyzioğlu'-
nıındur. Ve yine Turhan Feyzioğlu'ından misâl
ler veriyorum: 

«Anayasanın 84 ncü maddesine dayanılarak 
geçen yıllarda kurulmuş güzel geleneğin», dik
kat edin «mütemadiyen Anayasaniin 84 ncü mad
desi bizim geleneklerimizin temel taşı olmakta
dır. Bu taşı sarstığırnıiz zaman inhidamın, bu
gün hafif görenlere yarın ne yolda 'olacağı belli 
olmıyan meçhul zir zemin hazırlamış oluruz.. 
Güzel geleneklerin bu yıl da 'devamını sağla
mak Meclisin çalışmalarına huzur içinde baş
layıp, selâmetle devamını münfkün kılmak için 
kendisine ayrıldığı bildirilen dört yerden biri
sini C. H. P. fedakârdık yapmak suretiyle h'aş-
ka bir partiye verecektir» demiş ve alkışlanmış
tır. 

Muhterem arkadaşlar her rre kadar Adalet 
Partisi temsilcileri açıkça fikirlerini beyan ct-
medilerse do aded üstünlüğü mefhumuna ta
kılmak suretiyle mutlaka Divanda üstün
lüğü yani aded üstünlüğünü sağlamak gibi 
bizce yanlış bir yola sapmışlardır. Biz ev
velâ, Anayasa hükmünün âmir unsurlarını 
tatbik edeceğiz sonra adedler kâfi gel
mezse, onların teklif Dİarak getirdiği İçtü
zükte tadilât yapmak suretiyle, bu orana 
grupların iştirakini değil, adedini çoğalt
maya çalışacağız. Halbuki bu iki büyük parti 
evvelâ İçtüzüğü tadil edelim, Divanda üye 
adedini çoğaltalım, oran uisbetini yükselte
lim ondan sonra parti gruplarının iştirak
lerini sağ'lıyabm gibi, müstakbele matuf, âtisi 
meşkûk hangi neticeye ne zamanda müncer 
olacağı belli olmıyan bir istikâmette birleşmiş 
gö rülmcktedi rle r. 
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Şimdi, Kurucu Meclisin yüzde 70 jni teş
kil eden Cumhuriyet Halk Partisi ve komis
yonun o zamanki sözcüsü profesör arkada
şımız, bütün partilerin temsil edilmesi şartı
nı Türkiye'de teamül olarak yaratmak z*orun-
luğunu bu suale verdiği cevapla vuzuha ka
vuştururken ve geçen sene Sayın Feyzioğlu 
da zabıtlara geçen ifadesiyle, Anayasanın 
84 ncü (maddesinin ruhuna uygun bir teamü
lün tesisini şükranla kaydederken, 1963 se
nesinde dağılan C. K. M. P. yerine Mecliste 
teşekkül eden Millet Partisi grupuna ertesi 
sene Divanda hemen bir kâtiplik vermek 
suretiyle 84 ncü maddenin Anayasaya uygun 
şekilde tatbikini mümkün kılan Parlâment'O-
nun, birdenbire iki büyük grupun aksi is
tikamette birleşmesi garaip bir zihniyetin ga
rip neticesinden başka bir şey değildir ar
kadaşlar. 

Y. T. P. si 27 Mayıs sonrası Anayasasına 
sonuna kadar hürmetkar kalmak, onun ge
tirdiği müesseselerin müdafaasını deruhde et
mek, Türkiye'de Anayasa nizamının muhafa
zasına Parlâmentoda gayret etmek kararın
dadır.' Bu sebeple zaman zaman sözcüleri ta
rafından tekrar edilen, «asgari» müşterek
lerde birleşelim.» ifadeleri Anayasanın anlayı
şında eğer bir vuzuha ermez ve herkes Ana
yasayı kendisine doğru her parti tefsir eder
se, Anayasanın açık metnine aykırı hare
ketler bir gün memleketin başına başka türlü 
tefsirlerle, başka badireler getirebilir ka
naatinde olduğumuz içindir ki, statükonun 
muhafazasında, geleneklerin ihtiramla hürmet 
görmesinde, Anayasanın sarih metninde ifa
desini bulan 84 ncü maddeye göre bir Kiyaset 
Divanının kurulmasında Yeni Türkiye Par
tisi kararlıdır ve bu fikrinde musirdir. 
Mâruzâtımız bundan ibarettir, Yüksel*.: He
yetinize arz etmekle hürmetlerimi bildiririm 
efendim. (Y. T. P. sıralarından alkışlar'.) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
pu adma Sayın Coşkun Kırca. 

C. H. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIR
CA (istanbul) — Pek muhterem arkadaşla
rım ; sözlerime başlarken hemen şunu ifade 
edeyim ki Cumhuriyet Halk Partisi Grupu-
tıun, gerek Sayın Başkanımızın Başkanlığı 
altında yapılan gruplararası toplantıda sa

vunduğu görüşler, gerek şimdi burada, bu 
kürsüden, savunacağı görüşler ile geçen yıl 
hemen şu sıralarda grupumuz adına konuşan 
Grup Başkanvekilimiz Sayın Feyzioğlu tara
fından savunulan prensipler arasında hiçbir 
fark mevcut değildir. Biz Cumhuriyet Halk 
Partisi grupu olarak Anayasanın 84 ncü 
maddesini geçen yılda, daha evvelki yıllar
da da ve bu yılda şöyle anlamaktayız. Ana
yasanın 84 ncü maddesi iki esas ihtiva et
mektedir. Bu esaslardan birisi siyasi parti 
gruplarının Millet Meclisi Başkanlık Divanın
da temsilinin sağlanması gerektiği esasıdır. 

İkinci esas ise, bu temsilin grupların Mil
let Meclisinin noksanları çıktıktan sonra üye 
tamsayısı içindeki kuvvet oranlarına uygun 
olması zaruretidir. Biz Sayın Karahan'ın 
grupu adına burada ifade buyurdukları gibi, 
evevlâ oran sonra temsil ediniyoruz. Ama ev
velâ temsil sonra oran da demiyoruz. Biz hem 
temsil, hem de kuvvet oranı ölçüsünde tem
sil diyoruz. Bu iki esasın birbiriyle bağ-
daştırılmasmm bugün pekâlâ mümkün ol
duğunu ve bu imkânın araştırılması, açılması 
ve gerçekleştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ge
çen yıi, muhterem arkadaşlarım hepiniz hatırlı-
yacaksrnuz, Millet Meclisi Genel Kurulu seçim
lerden sonra ilk toplantısını yaptığı vakit Mec
lisimizde altı siyasi parti grupu mevcut idi. 
Adalet Partisi Grupu, C. H. P. Grupu, M. P. 
Grupu, Y. T. P. Grupu, C. K. M. P. Grupu ve 
T. 1. P. Grupu... O zaman her ikisini de aynı 
derecede önemli telâkki ettiğimiz şu iki esası 
bağdaştırmak için Yüce Meclis bütün grupların 
mutabakatı ve ittifakiyle nasıl bir hal çaresi 
bulmuştur ? Şöyle bir hal çaresi bulmuştu : Muh
terem iktidar partisi grupu ile anamuhalefet 
partisi grupu kendiliklerime isabet eden birer 
kâtiplikten vazgeçmişler ve bunu bir hak ola
rak kuvvet oranları ölçüsü esasını ihlâl etmek
sizin sırf bu esas dikkate alındığı takdirde Di
vanda temsil edilemiyece'k olan Cumhuriyetçi 
Köylü Millet Partisi ve Türkiye işçi Partisi 
gruplarına verilmesini kabul etmişler ve bu hu
sus bir Meclis kararı haline gelmiş, böylelikle 
tatbik edilmişti. Ne olmuştu bu suretle1? Hem 
Anayasanın 84 ncü maddesinde yazılı olan bü
tün grupların temsilini mümkün mertebe sağla
ma esas, gerçekleşmiş oluyordu, hem de kuv
vet oranları bakımından yine Anaj^asanın 84 
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ncü maddesinde yer alan hükme bir aykırılık 
söz konusu olmuyor idi. Bugünkü müşkülümüz 
nedir 1 Bugünkü müşkülümüz maalesef muhte
rem C. K. M. P. nin üye sayısının şu anda bir 
grup teşkil etmelerine imkân vermeyisin den 
doğmaktadır. Eğer Saym C. K. M. P. si şu an
da Meclisimizde bir grupa sahibolabilse idi, ben 
hiç şüphe etmiyorum ki, tıpkı' anamuhalefet 
partisi gibi muhterem iktidar partisi de geçen 
soneki ani aş m an m aynını gerçekleştirmek yolu
na gitmekte beis görmiyecek idi. Her hal ve kâr
da bizim taralımızdan, eğer geçen sene durum 
aynı şekilde tecelli etmiş bulunsaydı, bugün bi
zim bakımımızdan hiçbir mesele yoktur. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; durum böy
le olduğuna göre Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
punun meseleyi halletmek için yani hem bütün 
grupların Başkanlık Divanında temsilini sağla
mak, hem de bunun kuvvet oranı ölçüsünde ol
masını sağlamak bakımından iki esası bağdaş
tırarak, bu esaslardan birini diğerine tercih ede
rek değil, her iki esasa da aynı derecede önem 
verip bunları bağdaştırarak yaptığı teklif şu
dur : Esasen geçen yıl çalışmalarımız göstermiş
tir ki, Divan kâtiplikleri sayısı Meclisimizin çok 
artmış olan iş hacmına ve çok geç saatlere ka
dar uzanan çalışma zamanına uygun düşmemek
tedir. Divan, kâtiplerimizin üzerinde ağır bir 
yük vardır. Binaenaleyh, hemen hemen zannım-
ca başka mcmlcketlerdekinin aksine çok düşük 
sayıda olan Divan kâtipliklerimizin adedini 
dört aded artırmak suretiyle, öyle sanıyoruz ki, 
gruplararası her han'gi bir ihtilâf konusu yarat
maksızın ve aynı zamanda Anayasanın 84 ncü 
maddesinde yer alan her iki esası da; temsil esa
sını da, grup oranı esasını da aynı ölçüde bağ
daştıran bir hal çaresine varmak imkânı mev
cuttur. 

Muhterem •arkadaşlarım, şu hususu da gru-
pum adına Yüksek Heyetinize bilhassa arz et
mek isterim ki, Divan üyeliklerinin, ezcümle 
Baskanvekilliklerinin bölüşülmesinde grupumuz, 
Sayın Başkanımız Bozbeyli'nin teklifinin tama-
miyle uygun olduğu kanısındadır. Bundan önce
ki yıllarda uyguladığımız teamüllere göre tak
sim yapıldığı vakit, Sayın Millet Partisi Grupu-
na bir Başkanvekilliğinin düşmesinin bu tea
müllerin âmir neticesi olduğu sonucuna varma
mak mümkün değildir. Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupu, Sayın Başkanımız Bozbeyli'nin de 

belirtildiği veçhile, geçen yılki uzlaşmamıza ve 
bundan önceki yıllardaki teamüllere uygun olan 
bu hususun gerçekleşmesi için elinden gelen her 
gayreti sarf edecektir. 

Muhterem arkadaşlar, bu konuda bugün her 
hangi bir oylamaya girişilmeden önce öyle sanı
yoruz ki, oylamayı yarına tehir etmek suretiyle 
gruplararası müzakerelere devam etmek ve 
gruplar-arası müzakereler sonucunda mümkün 
olduğu takdirde şöyle bir protokolle huzurunu
za gelmek en doğru yol olacaktır. 

1. Divanın üye sayısı, kâtip adedi dört ar
tırılmak suretiyle 17 ye çıkarılmalıdır. Bu ko
nuda bütüri gruplar bir İçtüzük teklifi altına 
imza koyacaklarını taahhüdetmelidirler. 

2. Bu hususun gerçekleşmesine değin 13 Di
van üyesi üzerinden yapılacak seçimlerin geçici 
nitelikte olacağı kabul edilmeli ve bu geçici ni
telikteki Divan se'çimi içerisinde muhtelif Divan 
üyeliklerinin gruplararası taksiminde de Saym 
Başkanımız Bozbeyli'nin teklifi kabul edilmeli
dir. Eğer böyle bir protokolle huzurunuza gele
cek olursak ve bu protokolün oylanması müm
kün olur ise o zaman zannediyorum ki, aslında 
pek o kadar farklı ve değişik olmıyan hukukî 
kanaatler aynı yolda biri eşebilir ve meseleleri
mizi suhuletle halletmek imkânına malik olabi
liriz. Tekrar arz edeyim ki, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupunun görüşlerinde hiçbir değişiklik 
yoktur. Maksadımız bütün gruplarını Başkanlık 
Divanında temsilinin sağlanmasıdır'. Bunu sağ
larken kuvvet oranları ölçüsüne dikkat edilme
sini mümkün kılacak bir yol önümüzde açıktır, 
bu yola gitmek mümkündür. Bunun için müza
kereler devam, etmeli ve seçimle ilgili oylamalar 
yarına tehir edilmelidir. Hepinizi hürmetle se-
Ianılarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN— Başka söz istiyen?.. 
Kemal Bağcıoğlu Adalet Partisi Grupu adı

na, buyurun. 
A. P. GRUPU ADINA KEMAL BAĞCI

OĞLU (Ankara) — Muhteerm Başkan, kıymetli 
arkadaşlarım; 

Geçen senenin başında bahis mevzuu olan ve 
Meclisin ilk açıldığı günlerde hepimizi bir hayli 
düşündüren bir konu, bu sene Meclis çalışmala
rına başlamadan önce yine bahis mevzuu olmak
tadır. Ve ikinci senenin başında çözülmesi lü
zumlu birinci mühim mesele olarak karşımızda, 
önümüzde durmaktadır. 
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Muhterem arkadaşlarım; meseleyi basite ir
ca etmek suretiyle daha salim bir yol bulmak ve 
hepimizin kabul edebileceği hukuk nosyonuna 
uygun, parlömanter faaliyetlere uygun bir çö-
-züm yolu budmak zor bir iş değildir. Bize bu 
mevzuda ışık tutacak kaynaklar vardır. Bize bu 
kaynaklardan en mühimnıi Anayasamızın 84 ncü 
maddesi olmak lâzımgelir. 84 ncü madde aynen 
birinci cümlesinde; «Meclislerin Başkanlık di
vanları, o Meclisteki siyasi parti gruplarının 
kuvvetleri ölçüsünde Divana katıl m alarmı sağ-
byacak şekilde kurulur.» âmir hükmünü ihtiva 
etmektedir. Demek ki, Anayasa vâzn şöyle dü
şünmüştür; parlömanter faaliyetler başladığı za
man bu Anayasaya göre teşekkül etmiş Meclis
lerde parti grupları taaddüdedebilir. Eskiden 
olduğu gibi bir iktidar partisi, iktidar grupu, 
onun karşısında bir tek muhalefet partisi olmr-
yabilir. Muhalefet partileri iki tane, üç tane, 
dört tane, beş tane ve daha fazla aded ve sayıda 
olabilir. Hattâ iktidar koalisyon partilerinden 
teşekkül edebilir. Demek ki, Anayasa vâzn dü
şünmüş ; «Böyle muhtelif veçheleri bulunan Mec
lisler teşekkül edebilir; öyle ise, daha önceden 
tesbit edilmesi mümkün olnııyan bir teşekkül 
tarzı bahis mevzuu bulunduğuna göre; ben işin 
prensibini vaz'edeyim» demiş ve Meclislerin 
Başkanlık divanlarını, o Meclisteki siyasi parti 
gruplarıni'n kuvvetleri, ölçüsünde Divana katıl
malarını sağlıyacak şekilde kurulur,» de'mek su
retiyle meseleyi çözmüş bulunmaktadır. 

Geçen senenin başında yapılan müzakereler
de uzun uzun. dile getirildiği gi'bi, Meclis faali
yetlerinde iktidar ve muhalefetin rolleri ayrı 
ayrıdır. 

Muhterem arkadaşlar, iktidar grupu nasıl 
Hükümeti kuruyorsa, icrada iktidarda İJO, Mec-
lisde de çoğunluktadır; hem Anayasa, hem hu-
ku'k nosyonu böyle kabul etmiştir bunu, Ana
yasa vâzn da böyle düşünmüştür. İktidar gru
pu hem iktidarda bulunacak, hem de Meclisde 
Başkanlık Divanında oranı nis'betinde olmıya-
cak... Meselâ daha rijit bir misalle bunu açıklı-
yayım. A. P. iktidarda olacaktır, A. P. nden se-
'çilmiş bir Başkan bulunacak, o Başbakan bir 
Hükümet teşkil edecek. İktidar da, icrada A. P. 
Meclis faaliyetlerinde iktidar grupunun getirece
ği kanunların müzakere edileceği Parlâmento 
çalışmalarının mihenk taşı Meclislerde Adalet 
Partisi veya onun yerine iktidarda bulunan bir 

'başka parti veya Koalisyon partileri Meclis Baş
kanlık Divanında ekseriyette olmıyacak... Böy
le 'bir görüşü savunmak ve bunun arkasından 
itmek aibesle iştigal etmek demektir. Bu se
beple Anayasa vâzıı çok yerinde bir prensibi, 
84 ncü maddede vazetmektedir; kuvvetleri ora-
nmde demektedir. Kuvvetleri oranında ifadesi 
niçin cümlenin 'başıma alınmıştır? Bunun da 
uzun uzun münakaşası yapıldı geçen sene. Ben 
şimdi zamanınızı almamak için bunun tahlilini yap-
mıyacağım. Bundan kendimi çekiyorum. Yalnız ha
tırlatayım. muhterem arkadaşlarıma, hafızaları 
tazelensin diye, o zaman dendi ki, Anayasamın 
84 ncü maddesinde, Meclisteki siyasi parti grup
larının kuvvetleri ölçüsünde cümlesi başa alın
mak suretiyle Divanda temsil edilecek oJa:n par
tilerin, evvelâ kuvvetleri ölçüsünde temsilini 
Anayasa şart kılmıştır. Bunun karşısına biraz 
Önce konuşan Yeni Türkiye Partisi temsilcisi, 
grupu adına konuşan kıymetli arkadaşım Ali 
Karahan, aksi görüşü savundu. Geçen sene de 
oldu, bu görüşü savunan arkadaşlar 'bulundu. 
Peki ama, cümle bağlanır diyor, Anayasa bütün 
partileri temsil ettirmek istiyor. Evet muhterem 
arkadaşlarım 4 sene sonna 12 sene sonra, 16 sene 
sonra. 20 sene sonra Meclisimiz beş partiden de
ğil de 15 partiden teşekkül etse bir tarafta bir 
iktidar ıgrupu bulunsa, 10 ar tane, .12 şer tane, 
15 er tane milletvekili olan 10 tane muhalefet 
grupu bulunsa, biz o zaman Başkanlık Divanına 
ille ve ille siyasi partiler temsil edileceklerdir 
diye mulhakkak üye almaya mecburaıuyuz1? 
Dünyanın hiçjbir yerinde böyle bir mecburiyet 
mâkul hukııcular ve mâkul parlömanterler ta
rafından ileriye sürülmemiştir. 

Bakınız muhterem arkadaşlar, kıymeti Ali Ka-
rahatı'm ve o paralelde fikirlerini ileri süren 
arkadaşlıarımm fikirlerinin ne derece çürük 
mesciıetlere bağlandığını ıbir misalle arz etmek 
isterim. Peki arkadaşlarım, bir tane Y. T. Par
tisinden meselâ kâtip aldık. Aynı parti iddia 
edebilir, ben Başkanlık Divanını da Başkanve-
killiği de istiyorum. Baş'kanlık Divanından Baş
kan var, Başkanvekilliği var, idareci üye var; 
İdareci üyeliği de istiyorum derse, aynı fikir
den hareket ettiğimiz takdirde bütün partilere 
birer başkan, bütün partilere birer Başkaiiıvekil-
liği, bütün partilere birer idareci üye ve kâtip 
vermek gibi garip bir hal tecelli etmez mi? Bü
tün bunlar dünya parlâmentolarında konuşul-
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muştur, ingiltere Parlâmentosunda, bunun çok 
daha, meselâ Meclis müzakerelesinin kuvvetleri 
oranından Parlâmentoda bulunan parti sözcü
lerine siaıat ayırmak suretiyle müsaade vermek 
esnasının kabul edilmiş olduğu İngiltere'de me
selâ bu çözümlenmiştir. 

Şimdi biz çaksak, (Biraz mevzuun dışına gi
diyormuş gibi oluyorum ama hemen toparlayaca
ğım, ışık versin bize diye bâzı hâdiseleri aç
mak istiyorum) desek ki, «Bu Mecliste her par
tinin sözcüsü işgal ettiği sandalyenin miktarı, 
oranı nisb etinde konuşmak hakkını haizidir», 
bunu hiç biriniz kaibuıl etmiyeceksiniz. Halbuki 
ingiltere ıbunu kabul etmiş. Demek ki, demokra
sinin beşiği olarak kalbul edülen bâzı ülkelerde 
Parlâmentosunun çalışmasına vuzuh verebilmek, 
Parlâmentoyu iktidar grupunun .adetâ yardım
cısı kılabilmek ve böylece memleket sorunları 
dediğimiz meseleden çözüm yoluna ulaştırabil
mek için çalışmaları daha rahat zeminlere oturt
muşlardır, işte hareket noktamız (böyle olursa 
84 ncü maddenin ışığı altında her parti grupu
nun, eğer mümkünse, içtüzükte 13 den
miş, bu rakam 5 de 'alabilirdi, kıymet
li arkadaşlar, bu rakam 10 da olabilirdi, 
15 belki 20 de olabilir. Sayın Coşkun 
Kırca arkadaşımızın teklif ettiği gibi, 17 ye çı
karmakta belki anümklündür, ama içtüzüğü
müz bugün 13 demiş, 10 da diyebilirdi. O za
man iki tane daha. meselâ Yeni Türkiye Par
tisinden ve Türkiye İşçi Partisinden birer tem
silciyi Başkanlık Divanına almak mümkün ola
mayacaktı. 

Şimdi, bu partiler ille de ille Anayasanın 
84 ncü maddesinin cümlesinin bağlantısı «tem
sil edilirler» diyor, onun için biz de üyelik is
teriz diye iddia edemezler. Vakıa bütün bu mü
nakaşaları olumlu bir istikâmete götürmek için 
Sayın Meclis Başkanı tarafından parti temsil
cileri (bir araya getirilmek suretiyle, benden 
evvel konuşan kıymetli arkadaşlarımın da bah
setmiş olduğu gibi, 27 . 10 . .19GG tarihinde 
bir defa, 31 . 10 . 196G tarihinde bir defa, iki 
toplantı yapılmıştır, çözüm yolu bulunmak is
tenmiştir. Parlâmentonun ikinci senesinin ba
şında Parlâmentoyu sıkışıklığa mâruz bırakma
mak, hem on .çalışmalara geçebilmek için, hu
lûsu kalble samimî görüşlerin ortaya konulma
sı çabası içinde bulunulmuştur. Muhterem tem-
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silci arkadaşlarım da gelmişlerdir bu toplantı
lara, fikir ve kanaatlerini söylemişlerdir. Ama 
bir noktada riiilt bir şekilde ittifak .etmek im
kânı .olmamıştır ve arkadaşlarım, olmayacak
tır. Bu toplantılar ne kadar taaddüt eitse, tem
silcilerin fikir ve kanaatleri eğer katî ise bun
lardan geri dönmek mümkün olamaz. Ancak 
bir solüsyon (bulmak belki mümkün olabilir. 
Bu bakımdan Sayın Coşkun Kırca arkadaşı
mızın İni toplantılarda teklif etmiş olduğu, 
C. II. P. adına teklif etmiş olduğu ve şimdi 
de ıbu kürsüden dile getirdiği bir solüsyonu te
kemmül etmek ve onun üzerine eğilmek müm
kündür. 

Ama, Sayın Coşkun Kırca arkadaşımız bi
raz önce iki nokta, üzerinde durdular ve dedi
ler 'ki, «Bir protokol tanzim edilir, o proto
kole göre Başkanlık Divanının adedi .13 ten 
17 ye 'çıkarılacaktır. Tabiî M'cclisiı çalışma 
prosedürü içinde, Başkanlık divanları teşek
kül edecek, bir Başkanlık Divanı, komisyon
lar seçileclek. İçtüzüğün tadilidir bu. Muayyen 
bir prosedür takilbedilmesi lâzım. Teklifte bu
lunulacak ama- süratle, 15 gün içinde, bir ay, 
iki ay içinde, üç, ay içinde J3 rakamı, içtüzü
ğün 5 nci maddesindeki «Başkanlık Divanı 13 
kişiden kurulur» cümlesi «17 kişiden kurulur,» 
şeklinde bir tadile götürülecek; güzel! Bu 
13 den 17 ye değil de, meselâ 13 ten 15 e de 
olabilir. Ama, ben toplantılarda bulunmadım, 
toplantılarda Adalet Partisini temsil eden ar
kadaşlarımın, (bilhassa Ccıvat Yalcın arkadaşl
arım bana verdiği izahata göre; Sayın Coşkun 
Kırca arkadaş ima z, 15 değil de 17 olsun demiş
ler. Çünkü nisfhetlerin tevzii daha rahat oılu-
yor, daha kolay oluyor, demişler. Ben nisibet 
tevziini yapmadım. Mümkündür, 15 yerine 17 
de olabilir. Ancak, .mademki Parlâmentoyu 
bir sıkışıklıktan kurtarmaktır amacımız, bu
nun için İçtüzüğü tâdile kadar gidiyor maksa
dımız, öyle ise Sayın Coşkun Kırca arkadaşı-
mazın temsil ettiği parti muayyen kata görüş
leri tcrketmelidir. Yani açılkcası, İm ilâve edi
lecek iolan dört üyelik ilılç kâtipliklere ilâve 
edilir şeklinde rijit bir kanaat ileri sürülmorme-
lidir. Meselâ .biz diydbiliri'z ki, iktidar grupu-
yıız biz, bir gün çıkıyor Başfcanvekilimiz bir 
hafta biizim Meclisi yönetiyor, çünkü başkan 
muavini değildir burada oturan /at, seçtiğimiz 
zatlar, Başkan olmadığı takdirde Başkanın bü-
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tün yetkisini haiz olarak Meclisin. Başkanlık 
kürsüsüne loıturur, idare eder. Ondan sonra ikin
ci hafta; üç tane var başkanvekili; çıkıyor bir 
başka partinin temsilcisi zat idare ediyor. Bir 
hafta sonra bir II) aşk a temsilci. Şimdi denilebi
lir ki, gayet llıalisane söylüyorum, gayet sami
mi söylüyorum, hiç. bir maksat ve art düşünce 
gütmeden söylüyorum, inanınız, denilebilir k i ; 
çünkü söz almak is'tiyen arkadaşlarım var gör
düm, hemen söyliyoyim, denilebilir ki; efen
dim, oraya oturan zat artık parti hüviyeltin-
den tecerrüt etmiyecek mi, Başkanvekili ola
rak bizi yönetirken partizanlık mı yapacak? 
Hayır. Onu demek istemiyoruz. Haşa, katiyen 
ama görülmüş şeylerdir dünya parlâmentola
rında. Niçin Hükümet kuruyoruz'? Neden se
çimlerde muvaffak olmak, kazanmak istiyo
ruz'? Neden Adalet Partisi seçimi kazandım di
yor, niçin Meclise 240 kişi ile gcHyor? Kaza
nan miktar nisıbet olarak bahis mevzuu ise 
84 neü maddede orandan bahsediliyor ise ki, 
var Anayasanın tam havasına uygun, esprisine 
uygun lâfzı ile ve ruhu ile mer'idir kanunlar, 
hepsine uygun öyleyse oranı neye atıyoruz? 
Niçin Başkanlık Divanımda Başkauvekilliği mü
essesesinde Adalet Partisi ekser]yette .olma
sın? Gayet tabiîdir ki, kendi partisine mensup 
bir Başkanvekilinin Meclisi yönetmesinde, ikti
dar grupu kendi getireceği kanımı arın süratle 
geçirilmesinde, Meclis çalışmalarına istikâmet 
vermekte bir fayda umabilir. Aynı kanaati 
başka bir iktidar grupu iktidara y ekliği zaman 
hissedebilir. Bu sebeple nasıl ki, Adalet Par
tisinden birisi, bir muhterem arkadaşımız 
Başkan olmuştur. Ve hiç. bir part i ; efendim 
Başkan bitaraf hareket edecektir, niye iddia 
ediyorsunuz sizden Başkan olsu»), diye Tür
kiye İşçi Partisinden olsun, Yeni Türkiye Par
tisinden olsun, Cumıhuriyot Halk Partisinden 
olsun, diye bir fikri ileri sürem emiştir. Bunu 
bir tabiî kak olarak mütalâa etmiştir. Öyle ise 
bu esprinin altında yatan diğer etapları da 
•kabullenmek kadar tabiî bir şey yoktur. Biz 
bu sebeple diyoruz ki, eğer bir çıkış kapısı 
aranıyorsa, eğer siyasi tansiyonun yükselmesi
ni arzu etmiyor, memleket meselelerini «özüm 
noktalarına götürüp memleketin dâvalarına bi
ran evvel Meclis olarak eğilmeyi istiyorsak, 
çıkış yolu açıktır ve aşikârdır. İçtüzük tadili 
mi diyorsunuz teklif .sizden geldi, anamuhalc-

fet partisinden geldi, kabul. Adalet Partisi ola
rak bunu kalbul ediyoruz. Ama, rijit kanaatler 
ileri 'sürmeyiniz. Meselâ 13 mü divan, lö yapa
lım. 1 tane başkanvekilliklertinc ilâve edelim, 
üç mü, başkauvekilliği 4 olsun. Bir tane de 
kâtipliğe verelim. 6 mı, 7 olsam. Biraz önce muh
terem Coşkun Kırca, M,oclis faaliyetlerinin art
mış bulunduğunu, .Baş'kanılık Divanındaki ar
kadaşlarımızın da işlerinin fazlalığından bah
setti, yüklerinin ağır olduğunu, binaenaleyh bu 
arkadaşlarımızın Divandaki adedini artırmanın 
bir z,aruret olduğunu ileri sürdü. Peki, bu yük 
baş'kanvekilleri için halhis mevzuu değil mi
dir? iKaibul ediyorum. Kâtipleri iki saatte bir, 
yorulunca değiştirecekler de yerlerini veya 
iki gün, üç gün birisi çıkacak, iki üç gün bir 
'başkası çıkacak, böylece münavebe ile istira
hat etmıek imkânlarını bulacaklar da başkan -
vekillikleri için bu yok mu? Meclisimiz beiz'an 
haftada 5 - 6 gün çalışabilir. 

Geçen sene ıgördük, burada bir Bıaşkanve-
kiii bir hafta, âdeta haftanın beşinci günü, al
tıncı günü, çünkü' Meclis toplantıları normal 
olarak üç. günde olmaz; Pazartesi, Çarşamba, 
Cumadır, ama, parlâmentoların her devirde gö
rülmüştür, her memleektte görülmüştür, işlerin 
kesafetine göre çalışmaları ayarlanır. Her gün 
çalışma yapar. ı&abah, akşam çalışma yapar, 
sabahlara kadar çalışır. Burada oturan muh
terem arkadaşlar su içme imkânına maliktirler, 
sigara içmek imkânına maliktirler kahve iç
mek imkânına .maliktirler. Ama Başkanlık 
eden zat çakılır sandalyeye, saatlerce orada 
oturur. Peki aynı zaruret onun için yo'k mu
dur? Yandır. Öyleyse onun da adedini arttıra-
lım, üçten dörde çıkaralım. İşte bir çözüm yo
lu. O zaman Adalet Partisinin iktidar- olarak 
istemiş olduğu 2 Baş'kanvekjllıiği kendisine ve
rilmiş olur. Cumhuriyet Halk Partisinin de 1 
Başkanvekilllği muhafaza edilmiş olur. Millet 
Partisine de 1 Başkauvekilliği verilebilir. 

Şu halde toparlıyorum Adalet Partisinin 
görüşünü. Biz 84 neü maddenin izah ettiğim 
ve yapılan iki toplantıda, Sayın Meclis Başka
nının riyasetinde yapılan iki toplantıda, arka
daşlarımızın ifade ettiği kanaatlere uygun bir 
şekilde muhakkak oran keyfiyetini daima ve 
daima önplânda tutacağız. Mecliste sandalye 
adedine göre Başkanlık Divanı teşkil olunacak. 

11 — 
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Nitekim bu fikrimizi ispat sadedinde muhtc- I 
rem arkadaşlarıma üç tane kanundan 'bahset
mek isterim. Bu 'kanunlar çıkmıştır ive benim 
şimdi savunduğum fikirler ileri sürülerek ka
nunlaşmıştır. Ne C. II. P. milletvekilleri, ne 
de başka bir parti Anayasa Mahkemesine git-
momhtiiır. Anayasaya aykırılık falan diye id
dialarda bulunmamıştır. İktisadi Devlet Teşek
küllerinin murakabesine dair kanun bıir, Kar
ma- Dilekçe Komisyonunun teşkiline dair olan 
kanun iki, dış Devletlerle münasebetleri tan
zim eden kanun üç; üç tane kanun çıktı bu 
Meclisten. Bunlar 84 neü 'maddenin esprisine 
uygun bir şekilde partilerin oranları nisbetin-
de temsil esasları alınarak kanunlaştı. O za
man aıksi görüşü iddia eden arkadaşlarım bir 
şey söylemediler. Demek ki, espriye uygun
dur. 

Şu hl.de muhterem arkadaşlar, eğer 13 ra-
Ikammda, İçtüzüğün 5 ııel maddesindeki 13 
rakamında bir sıkışıklık olduğu iddiası üzerin
de duruluyorsa, bu rakamın artırılmayı öngö
rülüyorsa 15 veya 17 ye çıkarılmasına muarız 
değiliz. A. P. olarak bu görüşü C. II. P. den 
geldiği için değil makul bir tekıd' olduğu için 
benimsiyoruz. Yalnız, bu makııliy.'t ecasına 'di
ğer makullyet esaslarım eklemenin de bir za
ruret olduğuna kaaniiz. Şimdi bir protokol ya
pılır ve denilir ki, Divan adedi 13 tür, bir ara 
verilir, -mehil talebidir bu aynı zamanda, Coş
kun. Kırca'nın konuşmasına muvazi olarak, ya
rıda bırakılır bir gıün, bir buçuk p;'ûn, iki gün, 
bu bir kayıt değildir, yeter ki bir noktada bir
leşelim. Ali Karahan arkadaşımın"; dediği gibi; 
her zaman aynı şeyleri iddia ederiz, asgarî müş
tereklerdir 'bunlar, bini eşelim bir noktada, 
memleket meselesidir bu. Toplanalım, çıka
ralım 15 e, 17 ye. 

İkincisi; hukuk prosedürünü bulmak için 
muvakkat bir Başkanlık Divanı meçimi yapılır. 
Bu .muvakkat Başkanlık Divanında üye adedi 
15 e çıkarıldığı takdirde Adalet Partisine kaç 
üye verilecek, ekseriyet A. Pa; tisine a id olacak
tır, hu 15 te 8 olmalıdır. NasııI 13 te 7 ise Baş
kanlık Divanındaki aded ve oran öyledir. Çün
kü muhteremi arkadaşlarını, oturduğumuz şu 
sıralarda 243 tane sırayı Adalet .Partisi millet
vekilleri İşgal ediyor, 134 tanesin: Halk Par
tisi işgal ediyor, 27 tanesini Millet Partisi mil- I 
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letvckilleri işgal ediyor, 14 tanelini Türkiye 
İşçi Partisi, 18 tanesini Yeni Türkiye Partisi 
milletvekilleri işgal ediyor. Şimdi Millet Par
tisi 27 milletvekili ile bir b aşk anvekil ligine sa-
hibolduğu halde Adalet Partini, bir başkanvekilN-
ği ile niye yetinsln? Niçin yetini]meni iddia edilsin 
ve ısrar edilsin? Şu halde biz, çıkış yolu için 
İçtüzüğün 5 nci maddesinin tadiline razıyız. 
Yalnız protokolü, arz ettiğim esaslar dairesin
de bağlaruz, hepimiz imza ederiz ve seçilecek 
olan Başkanlık Divanını da 15 e göre veya 
17 ye göre haşkamvekilİlklerinin adedimi dörde 
çıkarmak suretiyle iki tanesini A. P. nin temsil
cilerinden seçeriz, İçtüzük tadil edildiği za
man ıbir tane de Millet Partisinden Başkanve-
klli olur. Bir tane de İşçi Partisinden bir kâ
tip üye olur, hattâ bu 17 ye çıkarsa iki tane 
olur. Bunlar oranlara göre .mümkündür, he
saplanır riyazi rakamlardır. İki kere iki dört 
eder, bellidir nislbetler, böylece işin içinden çı
karız. 

Şimdi arkadaşlar, sözlerimin sonunda bu 
noktaya gelmiş iken bir hususu cbıha arz etme
den geçemiyeccğinı. Adalet Partisi bu dönemin 
başında, Meclisin çalışmaya başladığı «şu gün
lerde bir sıkışıklığa uğramasına ve usuli me
seleler yüzünden saatlerin hdba olmasına razı 
değildir. Samimiyetle razı değildir, samimiyetle 
bu Meclisin hemen çalışmaya geçmesini arzu 
etmektedir. Bu sebeple getirilecek her makul 
teklifi kabule amadedir. Bunu böylece ifade 
ederek hepinize hürmet ve muhabbetlerimi 
arz edenim efendim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Tarık Ziya Etkinci, İşçi 
Partisi -adına. 

T. 1. P. GRUPU ADINA TARIK ZIYA 
EKİNCİ (Diyarbakır) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 9 Temmuz Anayasasının yürürlü
ğe girdiği tarihten bu yana geçen süre zarfında 
beşinci seferdir Millet Meclisinin Başkanlık Di
vanının teşkili meselesi müzakere edilmektedir. 
Fakat üzüntü verici bir şeydir ki, 5 yıllık tatbi
kata rağmen, kurulmuş bir geleneğe rağmen âde
ta hiç bir şey yapıılmamışcasına yeniden işin ba
şına dönülmekte ve yeniden Anayasanın 84 ncü 
maddesinin muhtevası üzerinde fikirler serd edil
mekte, ayrı görüşler ileri sürülmektedir. Arka
daşlar, Anayasanın 84 ncü maddesi açıktır. Mec
lislerin Başkanlık Divanının teşkilinde bütün si-
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yasi pari gruplarının mutlaka temsili zarureti 
şart koşulmuştur. Bunun yanında; siyasi parti 
igrupları temsil edildikten sonra kuvvetleri ora
nında mütaakıp üyelerle de temsil edilme im
kânları sağlanacaktır. Anayasanın 84 noü mad
desi iki ayrı şekilde okunduğu takdirde bu hü
küm acık olarak ortaya çıkmaktadır. «Meclisle
rin Başkanlık Divanları, o mecliseki siyasi parti 
(gruplarının kuvvetleri ölçüsünde Divana katıl
malarını sağlıyacak şekilde kurulur.» Aksi halde 
maddenin şöyle tedvin edilmesi gerekirdi; «Mec
lislerin Başkanlık Divanlarına o meclisteki si
yasi parti grupları kuvvetleri ölçüsünde katılır
lar.» «Divana katılmalarını sağlıyacak şekilde 
kurulur», denmiş olması siyasi parti gruplarının 
mutlaka Divanda temsil edilmesi esasını açıkça 
ortaya koymaktadır. 

Şimdi, Başkanlığın getirmiş olduğu teklife 
göre, Mecliste grupları mevcudolan beş siyasi 
partiden dördünün temsili öngörülmekte birisi 
yani, Türkiye İsçi Partisinin Divanda temsili 
öngörülmemektedir, yapılan hesaba göre. 

Sayın Adalet Partisi temsilcisi arkadaşları
mızla, muhterem C. H. Partisi temsilcisi arkadaş-
1 anımız bu hesabın Anayasanın ruhuna ve metni
ne uygun olduğunu beyan ederler ve derler ki, 
yapılmış olan hesaba göre Türkiye tşçi Partisi 
13 esası üzerinden Divanda temsil edilmemelidir, 
derler. Arkasından bir çözüm şekli getirirler. Biz 
bütün partilerin temsil edilmesini arzu ederiz. 
Bunun için de tüzükde bir değişiklik teklif edi
yoruz ve Divandaki üye adedini artırmak sure
tiyle Mecliste mevcudolan Türkiye İşçi Partisi 
Grupunun da temsilini sağlıyalım, derler. 

Simdi, sövle bir durum çıkıyor ortaya: Ya 
Anayasanın 84 noü maddesine uygun şekilde 
Başkanlık bir teklif getirmiştir ve doğrudur, bu
na uyulur. Veyahut da getirmiş olduğu teklif 
Anayasanın 84 ncü maddesine tetabuk etmez, bu
na uygun değildir. Bu itibarla bundan sarfı na
zar ederek maddenin ruhuna ve şekline uygun 
bir şekilde hareket etmek gerekir. Hem uygun
dur, hem değildir tarzındaki bir noktai nazar, 
tabiî ki hatalı olur, mantığa aykırıdır, eşyanın 
tabiatına aykırıdır. 

Şimdi, bir protokol ile İçtüzüğün değiştiril
mesini öngörelim teklifini getiren arkadaşlar ade
ta bir endişe içindedirler. Anayasanın 84 ncü 
maddesine göre Başkanlığın hazırlamış olduğu 
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teklif pek Anayasaya uygun değildir endişesi 
içindedirler. Aksi halde, böyle alelacele bir pro
tokolle İçtüzüğün Başkanlık Divanındaki üye 
adedine mütaallik maddesinin değiştirilmesi ko
nusunu buraya getirmeleri için bir sebep olmalı
dır. Demek ki, Anayasanın 84 ncü maddesinden 
bu arkadaşlarımızın anladığı da, mutlaka bütün 
siyasi parti gruplarının temsili esasıdır. Ve tem
sil edilmesi için bir yol buluniması zaruretiyle 
karşı karşıyadırlar. Ama muvakkaten 13 esası .üze
rine bir başkanlık divanı kuralım, bu başkanlık 
divanı muvakkat bir vazife görsün. Hemen sür
atle İçtüzüğü değiştirelim ve bütün siyasi parti
lerin temsilini sağlıyalım, derler. O halde arkadaş
larım, bu bir endişenin ifadesidir. Bu endişe de 
Anayasaya uygun bir şekilde hareket etmemiş 
olmanın endişesidir. Biz kendilerine açıkça diyo
ruz ki, endişenizde haklısınız, bu şekildeki bir 
tatbikat Anayasanın 84 noü maddesine aykırıdır. 
Anayasanın 84 noü maddesi iki şıktan müteşek
kildir; mutlaka bütün siyasi parti gruplarının 
Divanda temsil edilmesini şart koşar. Arkasından 
da siyasi parti .gruplarının kuvvet oranlarına gö
re temsil edilmesi esasını getirmiştir. Buna da 
riayet edilmesi lâzımgelir. Yalnız Başkanlığın 
yaptığı hesapta ve getirdiği teklifte ki, bunu Sa
yın C. H. P. Grupu Sözcüleri ile Sayın Adalet 
Partisi Grupu sözcüleri uygun mütalâa etmişler
dir, bir yanlış hareket noktası vardır. Başkanlık, 
Başkanlık Divanındaki bütün üyelerin birbirine 
benzer idantik, aynı fonksiyona sahip üyeler ol
duğu kanaatiyle hareket etmiştir. Ve 13 ü, Mec
liste bulunan siyasi parti gruplarının kuvvetine 
göre bir orantı kurmak suretiyle dağıtmış, yap
tığı bu hesaba göre de, Adalet Partisine 7, Cum
huriyet Halk Partisine 4, Yeni Türkiye Partisi
ne 1, Millet Partisine 1 üyelik düşmüş, Türkiye 
tşçi Partisine hiç üyelik düşmemiştir. 

Halbuki Başkanlık Divanı, biraz evvel bura
da konuşan Sayın Adalet Partisi Sözcüsü arka
daşımızın temas etiği gilbi, Meclisin diğer faali
yetleri ile ilgili heyetler ve komisyonlar gibi de
ğildir. Yani yabancı memleketlere giden bir he
yetle veyahut da Meclisin her hangi bir komis
yonu ile Başkanlık Divanını mukayese edeme
yiz. 

Başkanlık Divanı içindeki üç kademede 
bulunan arkadaşların . fonksiyonları, mesuliyet
leri ve görevleri birbirinden ayrıdır ve ağırlık-
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l an itibariyle birbirinden tamamen farklıdır. 
Bu itibarla kuvvet oranı derken bu vazifelerin, 
bu mesuliyetin, bu fonksiyonun ağırlığını göz 
önüne almak suretiyle kuvvet oranını dağıt
mak ve kuvvet oranına göre görev taksimi yap
mak gerekir. İcabında Adalet Partisine beş 
üyelik düşer ama bu beş üyelik son derece ağır
lığı olan makamlar olur. Başkanlık, Baışkanve-
killiği gibi önemli makamlar olur. Şimdi so
rarım Sayın Adalet Partisi temsilcisine; acaba 
'bir Başkanla beraber kendilerine alttı kâtiplik 
verirsek kabul buyururlar ,mı ? Gayet taJbiî hayır 
diyecekler. Yine C. H. P. temsilcisi arkadaşıma 
sorarım, kendilerine dört üyelik yerine dört 
'kâtiplik verirsek kabul ederler mi? Tabiî buna 
da hayır diyecekler. O halde Başkanlık Diva-
mndaki üyelerin görevlerinin biribirinden farklı 
olduğu veya görevler arasında farklı ağırlık
ların mevcudolduğunu kabul buyuruyorlar. 

Şimdi meseleyi bir başka cepheden ele alıyor 
arkadaşlarımız, derler ki ; Başkanlık Divanın
da bir iktidar grupunun mutlaka ekseriyette 
'Olması lâzımdır ve Başkanlık Divanında görü
şülen meseleler mütalâa edilirken iktidar gru-
pu ağırlığını hissettirmelidir., Arkadaşlarım, 
Başkanlık Divanının almış olduğu kararlar ge
nellikle Yüce Meclise niyabeten alınır ve bu 
kararların daima tashihi imkânı mevcuttur. 
Başkanlık Divanında alınmış olan karar Yüce 
Meclisin huzuruna getirildiği zaman Yüce Mec
lis bu kararlara ittıba etmeye, bunlara bağlı kal
maya mecbur değildir. Ve bunun mütaaddit de
falar tatbikatını gördük, örneğini gördük. Baş
kanlık Divanı karar aldı, karar Yüce Meclisin hu
zuruna geldi, Yüce Meclis bu kararın hilâfına ka
rarlar vermek suretiyle de tatbikata geçti. O 
halde, münhasır olarak Başkanlık Divanında 
alınacak kararların veya müzakerelerde ekseri
yet grupunun, iktidar grupunun ekseriyette ol
masını göz önüne alarak düşünmek ve bunla
rın orada her bir üyenin bir oya sahibolduğu 
noktasından hareket ederek ekseriyet grupunun 
mutlaka orada ekseriyette olmasını sağlama tezi 
yanlıştır ve pratik bir sonucu yoktur. Halbuki 
Başkanlık Divanının çeşitli kademelerinde görev 
alan arkadaşların vazifeleri göz önüne alındığı 
zaman yapılan tasarruflarda ve tatbikatlarda 
çök defa tashihi imkânsız sonuçlar doğmaktadır. 
Meselâ bir Başkan veya bir Başkanvekili celseyi 
tedvir ettiği esnada konuşan hatibin sözünü ke

sebilir ve onun tamamen tasarrufu dahilindedir. 
Bunu tashih edecek her hangi bir yer de yok, 
bir merci de mevcut değildir. Bunun yanında 
her hangi bir konuşmayı sadet dışı niteliyerek 
konuşmayı kesebilir. O halde görüyorsunuz ki, 
taskihi mümkün olmıyan fonksiyonları, vazife
leri mevcuttur, vazifelerle mücehhezdir. Bu 
itibarla Başkanlık Divanının üyeleri taksim edi
lirken, evet grupların kuvvet oranı göz önüne 
alınacak ama, bu Divanda mevcut görevlerin 
ağırlığı ve fonksiyonların yekdiğerine olan 
farkları da göz önüne almak suretiyle taksimat 
yapılması şarttır. 

Muhterem arkadaşlarımı, benden evvel ko
nuşan bâzı arkadaşlarımızın da beyan ettiği 
gibi, Anayasanın 84 neü maddesinin müzakere
sinde gerek Temsilciler Meclisinde, gerekse 
Kurucu Mecliste bu maddenin müzakeresinde 
sözcü arkadaşların gayet vazıh beyanları var
dır. Meselâ Temsilciler Meclisinde Sözcü Sa
yın Turan Güneş buyuruyorlar ki, şimdiye ka
dar bütün siyasi partilerin iştirak ettiği bir 
Başkanlık Divanı bizde yok idi. İlk defa 
böyle bir Başkanlık Divanını bu Anayasayla ge
tirmekteyiz ve buna hiçbir itiraz yapılmamıştır. 
Bütün gruplar buna katılmıştır. Yalnız acaba 
bu husus Anayasada mı tedvin edilsin yoksa 
İçtüzükte mi tedvin edilsin diye bir münakaşa 
yapılmış, neticede bu Anayasanın eski Anaya
sadaki boşluk sebebiyle daha evvelki, 27 Ma
yıstan evvelki tatbikat göz önüne alınmak su
retiyle boşlukları kapatmak için, Anayasaya 
konmasında karar kılınmıştır. Ve buna itti
fakla karar verilmiştir. Hele Kurucular Mecli
sinde ise bu hususta hiçbir itiraz vâki olmamış, 
ittifakla kabul edilmiştir. 

Arkadaşlarım, İçtüzük meselesine gelince; 
kanaatimce, ortada halen yürürlükte olan bir 
İçtüzük vardır, Anayasanın geçici üçüncü 
maddesi bu/gün elimizde olan İçtüzüğü yürür
lükte gösterir.ı Ve bu İçtüzüğün de her hangi 
bir maddesinin veya tümünün nasıl değiştirile
ceği de İçtüzüğün 232 nci maddesinde gösteril
miştir. 

Şimdi, bir protokol yapmak suretiyle Ana
yasanın 84 neü maddesinin ruhuna uygun bir 
netice istihsal etmek veya mevcut bütün grup
ları tatmin ötmek için bir netice istihsal etmek 
gayesiyle Tüzüğün bir maddesinin değiştiril-
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mesi noktai nazarına gelelim. Bunun tamamen I 
gayriciddî bir teklif olduğu kanaatindeyiz ve 
yapılacak böyle bir protokola da imza koymı- I 
yacağız. Çünkü arkadaşlarım, zaten Meclis I 
gündeminde İçtüzüğün değiştirilmesi ve İçtü- I 
züğün yapılması hususu öngörülmüştür ve 
bunun müzakeresi yapılacaktır, Heyeti Umu-
miyemize gelecektir., Kaldı ki, İçtüzüğün bir I 
maddesinin değiştirilmesi de yine 232 nci mad
dede açıkça gösterilmiştir; hangi yolla gidil- I 
mesi lâzımgeldiği. Evvelâ Anayasa Komisyo
nuna gidecek, orada uzun müzakereler yapıla
cak, arkadan Yüce Meclise gelecek ve bütün I 
kanunların taibi olduğu müzakere prosedürü- I 
ne tabi tutularak neticede tatıbik mevkiine ko- I 
nacaktır. O halde Meclis gündeminde müstace- I 
liyetle görüşülmesi gereken bir yığın hususlar 
varken, önümüzde bütçe müzakereleri varken I 
demek ki bu maddenin değiştirilmesi keyfiyeti I 
aşağı - yukarı önümüzdeki belki sene sonuna I 
veya gelecek yıl başına kadar kalacak ve yeni
den bu mesele o zaman müzakere edilecektir. 
Bu muvakkat kaydı ile teşkil etmiş oldukları I 
Başkanlık Divanı da" her halde bir yıl süreyle I 
çalışacak ve bu bir yıl içinde de, «Efendim, biz 
muvakkaten kurduk, muvakkat kurduğumuz I 
için de Anayasaya aykırı hareket etmemiş olu
yoruz, esas niyetimiz de tüzüğün Başkanlık I 
Divanının adedino ilişkin maddesini değiştir- I 
inekti ve bu maksadı tatbik mevkiine koyduk
tan sonra da Anayasa ihlâl edilmemiş olacak» 
tarzında bir müdafaa yoluna, kendi kendini I 
tatmin yoluna sapmış olacaklar.. Onun için 
önümüzde mevcudolan durum şudur; halen 
mer'î olan İçtüzüğün Başkanlık Divanı ile ilgili 
maddesi, Başkanlık Divanının 13 kişiden mü
teşekkil olduğunu söyler. Biz de bu 13 kişi 
esası üzerinde görev taksimi yapmak, Meclis
teki bütün parti gruplarının temsilini sağlıya-
cak tarzda bir seçim yapmak zorundayız. Bir I 
üçüncü şık mevcut değildir. Ve biz iddia ede
riz ki, Anayasanın 84 ncü maddesi, mutlaka 
Mecliste mevcudolan bütün siyasi parti grup
larının temsilini âmirdir. 

Şimdi, acaJba geçen yıl ve ondan evvelki yıl
larda Sayın Cumhuriyet Halk Partisi temsilci
leri neden bütün siyasi parti gruplarının tem
sili gerektiği hususunu müdafaa ettiler de ve 
bunu, hattâ bir feragat, bir lütuf veya müca-
mcle yolu ile bir anlaşma sonucu gibi formül- j 
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•lere bağlamak suretiyle kabul ettiler de bu yıl 
noktai nazarları neden değişti. Ve bu yıl ne
den derler ki ; Başkanlık Divanının hazırlamış 
olduğu teklif Anayasaya uygundur ve Başkan
lık Divanının hazırlamış olduğu teklife... 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Hayır, 
hayır. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Devamla) — Lüt
fedin'efendim. Gelir, burada söylersiniz, çok 
rica ederim. 

Acaba neden böyle derler? Şimdi bunun mü
nakaşasını yapalım- Bunun iki maksadı var
dır; birincisi, ya küçük bir hesaptır, yani 
böyle bir taksimde Halk Partisine düşecek olan 
4 üyelikten birisi T. 1. P. ne gidecek endişesi 
mevcuttur ki ve bu üyeliği kaçırmamak, Di
vanda T. 1. P. nin yerine benim üyemin bulun
ması daha scğlamdır, endişesi varittir ve bu 
enclişe ile hareket edilmiştir ve yahut da arka
daşlarım, başka bir maksat, büyük bir poli
tik maksat mevcuttur, onu da biraz sonra tah
lil edeceğim. 

Şimdi arkadaşlarım, birinci endişeleri va
rit değildir. Bir defa yapılan hesaplar açıkça 
göstermektedir ki, Başkanlık Divanında görev 
taksiminde ciddî bir şekilde hesaplar yapıldığı 
takdirde, T. 1. P. bir kâtiplikle temsil edildiği 
zaman, bu kâtiplik Halk Partisinden gitme
mektedir, Şimdi, bunu arz ediyorum ve bu yol
da Başkanlık Divanına bir takrir de vermiş 
bulunuyorum. Tabiî böyle bir hesabın sonun
da, Başkanlık Divanında mevcut 13 üyenin 7 si 
muhalefet grupunda olacak, 6 sı da iktidar 
grupunda olacak. Ama iktidar grupunun üye
lerinin ağırlığı haselbiylo Başkanı, Başkan-
vekillerij İdare Âmiri ilo temsil edilmiş ol
ması hasebiyle kendisine düşen kuvvet oranı 
rahatlıkla temsil edilmiş olacaktır. Bunun için 
teklifimiz şudur : 

Mecliste grupları mevcudolan bütün si
yasi partiler birer üyelikle temsil edilecek
lerdir. Bu bir, birinci kademe. Her siyasi 
partiye bir üyelik verilecektir. 

İkinci kademede de bir üyeden fazla tem
sil yetkisi olmıyan siyasi partiler dışındaki 
partilerarası kuvvet 'oranları göz önüne alın
mak suretiyle ve Başkanlık Divanındaki çe
şitli makamların ağırlığı da gözetilerek gö
rev taksimi yapılacaktır. 
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Bunun için evevlâ Adalet Partisine, 
C. H. P. ne, Y. T. P. ne, Millet Partisine ve 
Türkiye İşçi Partisine birer üyelik verile
cektir. Bu taksimden sonra ikinci merha
lede bir üyeden fazla üyelik alacak siyasi, 
parti]ev hangi partilerdir, C. II. P. ile, Ada
let Partisi. Şimdi kalan üyelik sekizdir. 8 
üyeliği C. II. P. ile Adalet Partisi arasında 
bölüşmek gerekiyor. Adalet Partisinin Yüce 
Meclisteki üye adedi 243 tür. Cumhuriyet 
Halk Partisinin Yüce Meclisteki üye adedi 
ise 135 tir. İkisini topladığımız takdirde 378 
yapar. Tabii, 8 üyeliği bu iki parti arasında 
taksim edeceğimize göre, diğer partilerin 
koltuklarını ve üyeliklerini nazarı itibara al-
mıyacağız. 378 esas üzerinden hcsaplıyalım. 
Cumhuriyet Halk Partisinin 378 içindeki 
yüzde oranı nedir? yüzde 35,7 dır. Adalet Par
tisinin 378 içindeki yüzde oranı nedir? Yüzde 
64,3 yapar. 8 üyeliğe taksim ederken 8 üye
lik içinde Adalet Partisinin yüzde oranı 5,44; 
Cumhuriyet Halk Partisinin yüzde oram 2,856 
yapar, bunu dağıtmak gerektiği zaman Adalet 
Partisine 5 üyelik, bir de daha evvel verilmiş 
idi, onunla birlikte 6 üyelik yapar. Cumhuri
yet Haılk Partisinıe 2,856 Pulmanı olduğu için üç 
üyelik, bir de daha evvel almıştı dört üyelik 
yapıyor. (Görüyorsunuz ki arkadaşlarım, C. II. 
P. sayın temsilcisinin endişesi eğer varit ise, 
ki varit değildir kendileri Divanda 4 üye ile 
temsil edileceklerdir ve bu açık bir hesapla 
ortaya çıkmaktadır. Verdiğim hesabın yanlış 
olduğu hususunu biraz sonra söz almak sure
tiyle de tahlil edersiniz efendim. 

Bütün bu tekliflerimizin sonucu neye mün
cer oluyor? Bu takdirde Adalet Partisi bir 
başkan, bir başkan vekili, bir idareci üye, üç 
kâtip üye ile temsil edilecek. Yani Başkanlık 
Divanında altı üye ile temsil edilecektir. C. 
H. P. si bir Başkanvekili, bir idareci üye, iki 
kâtip üye ile temsil edilecek, Millet Partisi bir 
Başkanvekili, Yeni Türkiye Partisi bir idareci 
üye, Türkiye işçi Partisi de bir kâtip üye ile 
temsil edilecektir. Başkanlığa • teklif etmiş ol
duğumuz önerge bu mealdedir. 

Şimdi Anayasanın 84 ncü maddesi hakkın
daki bu anlayışımız gayet sarih şekilde orta 
ya konmuştur. Yapılacak olan oylamada Ana
yasanın 84 ncü 'maddesinin bu açık hükmüne 
rağmen, Adalet Partisi ile C. II. P. temsilcile

rinin zımni olarak kabul ettiklerine gör*e, T. 
1. P. temsil edilmediği takdirde oylamaya ka-
tılmıyacağız. Anayasanın çiğnenmiş olduğu, 
ihlâl edilmiş olduğu iddiası ile oylamaya ka-
tılmıyacağız. 

Şimdi ikinci bir noktai nazar geliyor. Aca
ba C. II. P. bu hesapları yaparak Başkanlık 
Divanında 4 üye ile temsil edileceğini gördüğü 
ve muhalefetin Başkanlık Divanında 7 üye ile 
temsil edileceğini gayet iyi müşahade ettiği 
holde neden T. 1. P. nin Başkanlık Divanında 
temsil, 'edilmesini istemez ve bu tezi savunur. 

Şimdi bakın Sayın Turhan Feyzioğlu'nun 
geçen senek i konuşmalarından bir cümleyi 
'okuyacağını, ve bu kendilerinin Anayasanın 
84 ncü maddesi hakkındaki anlayışlarını açık 
şekilde ortaya koyacaktır. Birinci dönemin 
ikinci yılında, Millet Partisi teşekkül ettikten 
sonra, mevcut 13 üyesi ile Başkanlık Divanın
da temsil edilmesi meselesini savunurken, ba
kınız Sayın Feyzioğlu ne diyor? 

«Başkanlık Divanında temsil edil mel eri nin 
Anayasanın 84 ncü maddesinin ruhuna daha 
uygun olacağı gerekçesiyle, Partilerarası bir 
anlayışla Millet Partisi Kanaatimce hakkı olan 
yeri Başkanlık Divanında almıştır» diyor. 

Şimdi, Türkiye İşçi Partisi 14 üyesi ile ve 
0,46 puanı ile hakkı olan yerini alamıyor. Sa
yın Cumhuriyet Halk Partisi Temsilcisi de 
kendisine 'bu hakkı tanımıyor. Ve «Bu hak bir 
bak değildir» diyor. Anayasa bunu açıkça böy
le tarif ediyor diye iddia eder. Şimdi bunu da 
Sayın Adalet Partisi ile Sayın Halk Partisi bu 
yakınlaşması Türkiye İşçi Partisini ekarte et
me yolundaki bu gayretini acaba 'Oltanın solu 
politikasının yeni bir tezahürü olarak mı ka
bul edelim? 

Yüce Heyetinizi savgı ile selamlarım. (Tür
kiye İşçi Partisi sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
İkinci içtima yılının Birinci Birleşiminde mün
hasıran Riyaset Divanının, teşkili hakkında usul 
görüşmeleri yapıyoruz. Bu konuyu izah ederken 
usuli mütalâalar beyan ederken, partilerin iç. iş
lerine, siyasi görüşlerine taallûk eden beyanlar
da bulunmak, şu işi ve biraz evvel bütün parti
lerce ortak ehemmiyet taşıdığına kaani olduğu
muzu ifade ettiğimiz işlerin tehirini temin edici 
istikametteki davranışlardan öteye gidemez. 
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Bütün mesele şu Anayasanın şu maddesini na
sıl tatbik edeceği/,, bunu konuşmaktan ibaret
tir. Bunun dışındaki, senin sözünün arkasında 
şu mâna var, bu mâna var yoluna lütfen götür-
miyelim ve bir an evvel Riyaset Divanımızı teş
kil edelim ve komisyonlarımızın teşkilinden 
sonra her parti siyasi görüşünü bol bol söylemek 
imkânım bulacaktır. 

Millet Partisi Grupu adına buyurun Sayılı 
Ataman. 

M. P. GRUPU ADİNA HÜSEYİN ATA
MAN (İstanbul) — Adalet Partisi Sözcüsünün 
beyanından anlaşılıyor ki, bugüne kadar Meclis 
kararma iktiran etmiş bulunan Meclis Başkan
lık Divanı teşekkül tarzı bir lütuf ve atıfet te
zahürü telâkki edilmektedir'. Anayasanın hü
kümleri Adalet Partisinin ve hattâ Millet Mec
lisinin lütuf ve atıfet kararlarına mevzu olaıııı-
yacağına göre A. P. Sözcüsünün mütalâasını ka
bule imkân yoktur. Adalet Partisi Sözcüsünün 
beyanı muteber sayıldığı takdirde Yüce Mecli
sin Anayasaya aykırı kararlar aldrğı neticesine 
varılması icabeder. 

A. P. Sözcüsünün Millet Partisine verilen 
Başkanvekilliğini de şimdi kendilerine almak ve 
Millet Meclisine ilerde yapılacak tüzük tadilin
den: sonra bir Başkanvekilliği verilmesi yolun
daki mütalâasını ise garip bulmamak mümkün 
değildir. Meclis Başkanlığını ve bir Başkaırve-
killiğira elde eden Adalet Partisinin buna rağ
men ilerde yapılacak tüzük tadilini beklemeden 
Millet Partisine ait Başkanvekilliğini derhal 'el
de etmek hususundaki isticalinin dayandığı mâ
kul ve demokratik sebep burada açıklanırsa 
bundan da memnun olacağız. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
pu adına Sayın Feyzioğlü, buyurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA TURHAN FEY
ZİOĞLÜ (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım ; Grupumuz Sözcüsü Sayın Kırca'-
nm yaptığı berrak açıklamadan sonra tekrar 
kürsüye gelmemize ihtiyacolmıyacağmı sanıyor 
idik. Fakat gördük ki, bu açıklamanın bütün 
berraklığına rağmen yine de C. H. P. sinin görü
şünü yanlış anlama ve aksettirme temayülü var
dır. Arkadaşımız bir noktayı açıkça belirtti. Biz 
ne A. P. sinin söylediği gibi, oran önce gelir, 
kuvvet oranına göre temsil esastır, evvelâ oran 
diyoruz, ne de bir başka görüşün savunduğu 

gibi, Anayasamız sadece, bütün grupların tem
sili esasını ön plâna geçirmiştir, bütün grupların 
temsili esası evvelâ düşünülür, oran tâlidir, ikin
ci derecededir, diyoruz. Biz, her iki esas birden 
Anayasada öngörülmüştür, bu esasların, her iki
sini bağdaştırmak lâzımdır diyoruz, dediler. 
Anayasa da bunu emrediyor sanıyoruz. Geçen 
sene bunu savunduk, bu sene bu görüşü savunu
yoruz ve bu savunmamızın altında ne, bir san
dalye fazla almak, ne bir sandalye kaybetmek 
endişesi olmadığı son derecede açıktır. Buraya 
gelen sözcüler A. P. si Sözcüsü hesap yapıyor; 
C. H. P. sine 4 sandalye düşer diyor. T. 1. P. 
Sözcüsü hesap yapıyor kendine göre; O. H. P. 
sine 4 sandalye düşer diyor. Geçen yıl bizim gru-
pumııza Sayın Bozbeyli imzası ile tebligat ya
pıldı1; size 4 sandalye düşmüştür, diye. Biz 4 ten 
fazlavsandalye talebetmiyoruz. Bütün çırpınma
mız, geçen yıl gerekirse A. P. si de bir sandalye 
versin, biz de bir sandalye eksik alalım, fakat 
Anayasanın 84 ncü maddesinin ruhu ile metnin
deki kuvvet oram sözünü bağdaştırmanın yolu
nu bulalım. Cumhuriyet Halk Partisi kendisine 
resmen tebliğ edilen Başkanlık yazısındaki san
dalye sayısından bir eksiğini almaya razı olmuş
tur. Sırf bu Mecliste Başkanlık Divanı temsilin
de münakaşaya son verelim, sırf Anayasa çiğ
nendi, ihlâl edildi lâkırdılarına son verelim, 
84 ncü madde anlayışında bir ortak görüşe va
rabilelim. ve altı siyasi grup bu konuda ortak 
imza,yla, anlaşmayla 1960 tan, 1961 den bu yana 
olduğu gibi meseleyi halledebilsinler. Biz bunun 
için çırpındık. 

Cumhuriyet Halk Partisinin kendi açısından 
beklediği hiçbir nimet yoktur. Kimseden hakkı
mızdan yarim sandalye, yüzde bir sandalye faz
lasını istemiyoruz. Hakkımızdan fazlasını iste
mediğimiz gibi gıeçeıı yıl sizin hakkınızdır diye 
bize her taraftan ikram edilen bir sandalyeyi 
almamışızdır. Bir tetk amacımız var idi, açıkça 
söyle-mişizdir. Bu meseleyi Meclisimizin yerleş
miş güzel geleneklerine uygun olarak' bütün si
yasi partileı arasında anlaşma ile halledelim. 
Geçen yıl C. H. P. si bu görevi başarı ile yap
mıştır ve uzun müzalkerelerden sonra A. P. sin
den Y. T. P. sine kadar bu salonda bulunan 
bütün partilerin gruplarının oıttalk imzasını ta
şıyan bir protokolle mesele bağlanabilm'iş'tir. 
Bugün de sözcümüz ne söyledi? Böyle bir an
laşmayı sağ Uyabiliriz, buna imkân vardır ve 
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böyle T>ir anlaşmayı sağlamalıyız. Böyle bir an
laşmanın sağlanabilmesi için de bugün Başkan
lığın getirdiği telklif 7, 4, 1, 1, 1, teklifi oylan-
mamalıdır, bu oylama tehir edilmelidir. Mut
laka partilerarası, gruplararası müzalkereye 
devam edilmelidir ve bir anlaşmaya varılma
lıdır. Bunda iyi niyetten başka birşıey aramak 
için insanın hakikaten fazla velime kapılmış ol
ması gerekir. 

Bizim endişemiz Meclisimizin 1961 den bu 
yana 4 yıl birinci Dönemde ve 2 nci Dönemin 
1 nci yılında bu konuda sağlatmış olduğu an
laşmanın bir benzerini bu yıl da sağlıyaMlmek 
endişesidir. 

Değerli arkadaşlarım; geçen yıl savunduğu
muz görüş bu yıl savunduğumuz görüşün aynı
dır. Ben şahsan partilerarası, gruplararası 
müza!kereye katılmak imikânına başka sorumlu
luklarım dolayısiyle imkân bulamadım. Ama 
arkadaşlarımızdan bu sabalh. yeni kurulan yö-
ııeltim kurulumuz izahat aklı. Memnuniyetle 
gördük ki, arkadaşlarımız şu esası savunmuş
lardır ve bu esası savunmaya bir defa daha ye
ni kurul olarak karar verdik. Anayasamızın 
84 neü maddesinde iki esals vardır; bunların 
birini alalım, ötelkini ihmal 'etsek de olur. Ha
yır. Bunların ikisini de ifamla] edemeyiz. Ana
yasa bir taraftan siyasi parti gruplarının Baş-
\karilı!k Divanına katılmalarını istemiştir. Bu
nu Anayasanın rufau istemektedir. Mecliste 
bulunan siyasi parti grupları Başkanlık Diva
nında olup bitenlerden haberdar olsunlar ve bir 
grupun bilgisi dışında Başkanlık Divanında işler 
yürümesin. Am(a ikinci bir esası 'koymuş, Baş
kanlık Divanına katılır dememiş sadece, siyasi 
parti gruplarının kuvvetleri ölçüsünde Divana 
katılmalarını sağlıyacaJk şekilde ıkurulur, de
miş. O halde burada ilki esas vardır. Biız böy
le görüyoruz. Efendim burada kuvvetleri ol
cusunda temsil esastır, matematik orana sıkı 
sıkıya sarılalım isterse bâzı gruplar temsil edil
mesin demek Anayasanın ruhu ile bağdaşmaz. 
Bütün grupları temsil ettirelim de oran konusu
nu bütün gruplar arasında değil, ilki grup ara
sında uygulayalım. Bu da bize Anayasanın 
metni ile bağdaşır bir izah tarzı gibi gelmiyor. 
Bizim sandalyemizi eksiltmiyor bu izah tarzı. O 
lıesaibı yapan da bu hesa'bı yapan da bize, sizin 
dört sandalyeniz vardır, diyor. Ama biz bura
da Anayasanın ruhunu ve metnini bağdaştıran 

I 'bir formül arama peşindeyiz. Anaya/sa, bütün 
siyasi parti grupları kuvvetleri ölçüsünde tem
sil edilir, demiş. İki siyasi partiye bunu uygu
layalım, oranları sıfır bilmem kaç oranını 
A. P. ile C. H. P. arasında uygulayalım. Bunu 
Anayasanın metni ile bağdaştırmalkta zorluk çe
kiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; geçen yıl bu görüşü
müzü bu 'kürsüden şöyle ifade etmişiz: «Yalnız 
Anayasamızın 84 ncü maddesinin bir de ruhu ve 
amacı var. Bütün siyasi parti gruplarının 
Başkanlık Divanına katılmalarını sağlamak 
için, fakat bu katılışı da kuvvet ölçüsüne say
gı göstererek yapmak için vücuda getirilmiş 

I bir maddedir. Yani burada iki esas vardır. 
I Biz C. H. P. si olarak bu iki esası bağdaştıralım 
I diyoruz. Bağdaştırma deyimini 'kullanmamız 
I bundandır.» Yine konuşmamızın 'bıir başka ye-
I rinde; «Başlkanlılk Divanında bütün siyasi par

tilerin temsili esası ile, -'bütün siyasi parti 
I gruplarının demek lâzım - temsili esası ile 

Anayasanın 84 ncü maddesinde yer alan kuv-
I vot ölçüsüne saygı gösterilmesi esası mutlaka 
I bağdaştın]malıdır.» Bu arada partilerarası an-
I layış istemek, Anayasaya «saygı istemek ile 

bağdaşmaz bir şey değildir. Geçen yi] da mu-
I a'heze 'edildik. Partilerarası anlayıştan bahse

diyorsunuz, dediler. Evet heim partilerarası 
I anlayış istiyoruz bu konuda, ihtilaflı başla-

mıyalım istiyoruz, hem de bunu yaparken 
I Anayasaya uygun b'ir çıkış yolunu hep 'beraber'. 

ortak bir gayretle bulalım istiyoruz. Yine bu 
I iki esası bağdaştırma tezimizi şöyle ifade etmi-

I « iz : 

«Bu konuya bir hal çaresi bulmak üzere 
C. H. P. si konuyu soğukkanlılıkla ve partiler-

I arası anlayış çerçevesi içinde Anayasanın 84 ncü 
madldesindeki iki esası bağdaştırma çatoası ile 
şu tarzda halleddbilecıeğini arz etmiştir,» demi-

I şiz ve hal tarzı olarak muhtelif partilere ka-
I çar sandalye verilefbileceği konusunda görüşü

müzü söylemişiz. Yazılı bir hukuk alanı oldu-
I ğu kadar geleneksel hir hukuk alanı teamüle 
I önem veren Anayasa geleneklerine bu hal trr-

zı uygun olacaktır, demişiz. 
I Değerli arkadaşlarım; kuvvet ölçüsünü ııy-
I gularken yüzde yüz matematik sadakatle bu 
I 'kuvvet ölçüsünü uygulamanın imkânsızlığına 

da geçen yıl işaret etmiştik. Buna yine işaret 
I etmek lâzım. Bu hesa'bı islter Başkanlık yap-
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sın, ister Sayın A. P. Sözcüsü yapsın, ister Sa
yın T. t. P. Sözcüsü yapsın. Görüyoruz ki, 
'bâzı küsurları yok farz etmek, bâzı 'küsurları 
tama i'blâğ etmek gibi matematik olarak yüz
de yüz orana riayet etmekten uzaklaşan birta
kım zorlamalar yapılıyor. Bunu çaresiz telâk-
Iki ediyoruz. Geçen yıl da söyledik. Millî ira
denin tecellisi, buraya grupların gelişi, belli sa
yıdaki Riyaset Divanı sandalyelerinin bu grup-
lararasmda hiçbir küsur vermeden tamsayılar 
halinde bölünmesine elverişli olmıyaıbilir. Bu
na rağmen partilerarası anlayış ve Anayasaya 
saygı duygusu, mümkün mertebe oran esası
na saygı ile bütün partülerin temsili esasına say
gıyı bağdaştırabilir. Bu bağdaştırmayı sağlama 
çabası iledir ki, fazla sandalye alma çabası 
değil, arkadaşlarımız bir teklif yapmışlardır, 
İçtüzüğün değiştirilmesi teklifi bu iki esası bağ
daştırma ça'basm'dan doğuyor. C. K. M. P. si 
bu yıl grup olmaktan çikm'amış bulunsa idi biz 
huzurunuza geçen yıl ka'bul ettiğimiz taksim 
tarzını aynen uygulayalım diye •çıkacaktır. Fa
kat bunu aynen uygulayalı'm dememize mâni 
olan bir durum var; bir siyasi parti grupu 
grup olmaktan maalesef çılkmış bulunuyor. Bi
naenaleyh, taksimde hir yeni esas bulmak lâ
zım. Bu yeni esası ararken A. P. sine geçen 
yıla nazaran 'b'ir fazla verelim, C. H. P. sine b'ir 
eksik verelim, kendisine düşen, matematik ola-
ralk düştüğü söylenen dörtten, bunu da ka
bul etmemiz mümkün değildir, kabul buyurur
sunuz. Geçen yıla nazaran Adalet Partisine 
bir fazla verilsin fakat Cumhuriyet Halik Par
tisi yine hakkı olduğu teslim ediilen sayıdan 
bir e'ksik alsın, bunu kabul etmelmiz için bir 
sebep yok. Çıkış yolu olarak bunu arz ettim 
Geçen yıl Adalet Partisi ile Cumhuriyet Halk 
Partisinin kuvvet oranları Cumhuriyet Halk 
Partisine nazaran Adalet Partisini İki mislinden 
daha fazla kılmamıştır. 243 rakamı ile 135 ra
kamını yan yana koyduğunuz zaman 135 in iki 
misli 270 olduğuna göre Adalet Partisinin mev
cudu bizim iki mislimiz değildir. Biz üç 'ala
lım, Adalet Partisi yedi alsın. İki mislimiz 
olmıyan bir grup iki mislimizden bir fazla san
dalye aldığı zaman Anayasanın IkuVvet oranı 
esası, çiğnenmiş olur. Bu itibarla bu bir for
mül değildir. Cumhuriyet Halk Partisi dört al
sın, yani C. K. M. P. den boşalan yeri C. H. P. 
si alsın, A. P. si 6 alsın. Ee A. P. si de bunu 

ka'bul etmiyor, görüyoruz. Biz dört aldığımız 
zaman, kabul buyuruyorlarsa A. P. si Grupu 
partilerarası anlayş, bütün partilerin temsili 
ve az çok orana yakınlık, mesele belki hallola-
bilir. Ama ika'bul etmiyorlar. İstiyoruz ki, bu 
anlaşmayı sağlıyabilmefc için, hem bütün parti
lerin grupların temsili hem de kuvvet oranına 
en yakın matematik sadakatle bağlılık esasını 
bağdaştırmak için, kâtip sayılarını artıralım. 
Bunda isabet vardır. 

Değerli arkadaşlarım; İçtüzüğün tadili bir 
yıl sürerse, bu teklife biz de zaten katılmayız. 
Böyle bir şey bahis mevzuu değildir. Bir haf
ta içinde, âzami bir hafta içinde bütün parti 
gruplarının ortak imzası ile bir teklif verilir. 
Derhal komisyon seçimleri yapılır, Anayasa 
Komisyonu bunu, bir acele mevzu olarak, te
şekkül ettiği gün ele alır. O gün gece Çalı
şır, ertesi gün raporunu bastırır, Yüce Meclise 
sunulur ve nihayet 8 - 1 0 gün içinde hu mese
le karara bağlanır. Bizim anlayışımız budur. 
Bu karara bağlanmcaya kadar kanaatimiz şu
dur ki; Başkanlık Divanı teşekkülü, komisyon
ların seçimi için bir önşart olduğundan geçici 
olarak bir hal tarzı üzerinde partiler anlaşmaya 
varırlar. Geçici olarak, anlaşmaya varırken, bü
tün siyasi parti gruplarına birer sandalye ver
mek yolu pekâlâ bulunabilir. Pekâlâ Adalet 
Partisi Grupu yarın sayı arttığı zaman kendi
sine düşecek olan fazla kâtipliği almak üzere 
birkaç gün için, bir hafta için bir kâtip eksik 
olarak çalışmayı kabul edelibilir. Türkiye İşçi 
Partislinin zaten bir kâtip almaktan başka iddi
ası olmadığına göre, hattâ İçtüzük değişmeden 
evvel onların bu isteği karşılanabilir. Bu an
laşmaya varmamak için hiçbir ciddî sebep gör
müyoruz. Böyle bir anlaşma yolu bulmak 
mümkündür. Fakat mümkün olmıyan şiey, bu 
mevzuda bir anlaşma teşebbüsünü sonuna ka
dar görtürmeden, bugün sayı hesabı ile Baş
kanlık Divanından gelen 7, 4, 1, 1, teklifini oy
lamaktır. C. H. Partisi böyle bir oylamaya 
gidilmemesini arzu etmektedir. Sözcümüz ifa
de etmiştir, Sayın Kırca konuşmasını yaptığı 
sırada Başkanlığa bir önerge vermiş ve bugün 
oylamaya gidd'lmemes'ini istemiştir. Başkanlığın 
özetlemesi, meselenin nüanslarını, incelikleri
ni kısmen kaybettirerek olduğu için, Halk Par
tisinin görüşü belki yanlış anlaşıldı. Arkada
şımız, açıkça Adalet Partisinin görüşünden ay-
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rıldığı noktaları söylediği halde, sanki bu ko
nuda tıpa tıp görüş birliği içinde imişiz gibi, 
bir izah tarzına gidildi. Böyle değildir. İste
nildiği kadar iddia ediksin, böyle değildir. 
Ama o görüşte olmadığımız kadar, oranı na
zarı itibara almıyalım veya oranı iki parti ara
sında uyguluyalım, bu görüşte de değiliz. Ve 
hiçbir şekilde Halk Partisi bir s'andalya fazla 
alsm iddiasında değiliz. Adalet Partisinin he
sabiyle bize 4- düşüyor, T. i. P. nin hesabiyle 
4 düşüyor, Sayın Bozbeyli'nin resini yazı'sı ile 
4 düşüyor. Buna bir ilâve istemiyoruz. Bir 
'tek istediğmiz vardır. Beş yıldan beri. en baş
ta bizim grupumuzun gayreti ile bu mevzuda 
partilerarası anlaşma yapılmıştır. Bu yıl da 
yine bu gayretin içindeyiz, bu Meclisin daha 
dönemin başında bütün partiler arasında bir an
laşma yapılmalıdır. Şunu da arz edeyim ki, 
Adalet Partisine bir Başkan vekilliği yerine ilki 
Başlkanvekilliği verilsin, buna taraftar değiliz. 
Arkadaşımız, 27 üyoli bir partiye bir* B'aşkan-
vekilliği düşüyor, diyor Adalet Partisi Sözcüsü. 
240 küsur üyeli Adalet Partisine de bir Baş
kan vel ligi düşüyor, bunda adalet var mı bu
yuruyorlar? Ama görmedikleri ımüh'im bir 
nokta var; Adalet Partisinin o Balkan vekil li
ginden başka bir de Meclisin Birinci Başkanlığı 
düşüyor. Meclisin Başkanlığını görmemezlikten 
gelerek yapılan bir mukayesenin sıhhatli bir 
mukayes'e olmadığı ortadadır. Elbetteki siz bir 
Başkan aldıktan sonra, haltta geçmiş yılların 
teamülüne göre o Başkanvekilliğinli de Yeni 
Türkiye Partisine bırakmalıydınız. Geçen yd 
-bunu ifde ettik. Geçmiş yılların geleneklerine 
göre Başkanlığı alan parti, bir Başkanvekil-
liği almadan önce, Başkan Vekilliklerinin diğer 
partilere dağıtılması konuşulur. Geçen yıl 
Adalet Partisi ile Yeni Türkiye Partisi, Baş
ka nvekilligini A. P. alsın, biz idareci üyeliğe 
razıyız diye aralarında bir anlaşmaya vardık
ları için Adalet Partisine Başkandan ayrı ola
rak, bir de Başlkanvekilliği düşmüştür, ondan 
evvelki dört yılın gel enciklerinden farklı ola
rak. Yeni Türkiye Partisinin hakkı olan Baş
kan vekilliği o partinin rızası ile Adalet Parti
sine verilmiştir. Şimdi bir ikinci gayretle 
İkinci Başkan vekilliği almalk iddiası haksızdır. 
O. H. Partisi buna katılmaz. Ve böyle bir hak
sızlık yapılacak olursa C. H. Partisi bu seçim

lere aday verip vermemek konusunu dahi dü
şünmeyi lüzumlu görür. 

Değerli arkadaşlarım; Meclisin Başkanlığı
nı alan bir partinin bir de iki Başfcanveıkilliği 
almak iddiası hakikaten aşırı bir iddia olur. 
lialksız bir iddia olur, meseleleri anlayışla 
halledelim dediğimiz bir sırada böyle aşırı bir 
taleple iktidar partisinin Meclisin huzuruna çık
maması lâzımdır. Anlaşmayı kolaylaştınmak 
için adım atmak vazifesi sanırım ki, bütün si
yasi partilerindir. Fakat en başta iktidar par
tisi olmak sorumluluğunu taşıyan partinindir. 
Görüşlerimizi bu tarzda açıklığa kavuşturdu
ğumu sanıyorum. Anayasamızdaki iki esası 
bağdaştıran bir formül bula'biliriz ve şimdi 
iktidar partisinin yapacağı bir fedakâr1] ıkl a se
kiz - on gün için geçici 'bir heyet teşkili sure
tiyle meseleyi halledebiliriz. Yalnız bunun 
halli partileraraıslb ir anılaşmaya yine de bağ
lıdır, Bu itibarla grupların, Sayın Bozibeyli 
nezdindc bir defa daha toplantıya çağrı İmlasına 
imkân vermek üzere, müzakerelerin bugün er
telenmesini ve hiçbir oylamaya gklilımemesiiTİ 
rica ediyoruz. Bu dileğimize rağmen oylamaya 
gidilecek olursa C. H. Partisi teklif edilen 
7, 4, 1, 1, tarzındaki taksim şekline oy vermi-
yceeğini arz eder. Çünkü bu oylama partiler
arası anlaşma esasına aykırıdır. Ve bu oylama 
Anayasamızdaki ilki e'sası bağdaştırma prensibi
ne uygun düşmez. Saygılar sunarım, teşekkür 
ederim arkadaşlar. (C. H. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Taktaki! ıe. 

AHMET TAHT AKIT JO (istanbul) — Muh
terem arkadaşlar; ikinci toplantı yılının <bu bi
rinci toplantısında gündemimizlin birinci mad
desi Kiyaset Divanı seçimidir. Bu toplantı yı
lının memleket için hayırlı olmasını temenni 
ederken ben de şahsan şu uzun .konuşmalardan 
edindiğim kanaati bir çıkar noktayla getirmek 
için düşüncelerimi arz edeceğim. 

Arkadaşlar, elimizde mevcudolan Anaya
sayı Türkiye demokratik hayatının hiçbir şah
sı hedef tutmadan gözden geçirilmesiyle ve gü
dülen maksadın ne olduğunu iyice anlamasiyle 
ele almak ve buna göre bir kanaiata varmak 
lâzımdır. Aslımda Riyaset Divanının vazifesi 
nedir, neyi seçeceğiz 1 
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Meclisi temsil edecek Başkan zaten seçil
miştir; gelecek sene seçilecektir. Meclisin top
lantılarını idare edecek, İçtüzük gereğince 
idare edecek, iktidar partisinin veya muhale
fetin temayüllerine göre değil, Anayasa esas
larına ve îçjtüızlülk hükümlerine göre idare ede
cek Başkanvekillieri seçeceğiz. Neyi seçeceğiz? 
İdare Âmirlerini seçeceğiz; İçtüzüğün idareye 
ait. ve tâyinlere ait d'iğer haklarını yine Ana
yasa ve kanunlara uygun olaralk idare edecek 
üyeleri seçeceğiz. Meclis, Kâtiplerini seçecek. 
Burada kanunların çıkmasında 'kendisine dü
şen vazifleyd en iyi şekilde yapacalk şahısları se
çeceğiz. Yani Anayasanın hükmünü yerine ge
tirecek, İçtüzük hükmünü yerine getirecek in
sanları seçeceğiz. Ama geçmiş tecrübeler gös
termiştir ki, Riyaset Divanının bir partiye 
mensubolması memlekette içinden çıkılmaz ne
ticeler meydana getirmiştir. Onun için Anaya
sa, düğer noktalardaki açık kapıla.rı kapatmak 
için dikkat ettiği gübi Riyaset Divanının temsi
linde de bir esas kabul etmiştir. Bu esası arka
daşlar, lalettayin bir kimseye dahi götürseniz 
evvelâ her parti grup unun Riyaset Divanında 
temsil edilmesi noktasiyle başlar. Bundan ay
rıldığımız andan itibaren, Anayasanın metnin
den de ruhundan da ayrılmış oluruz. Şu halde 
birinci mesele, Mecliste temsil edilen parti grup
ları, Riyaset Divanında temsil edilecek. Niçin 
temsil edilecek1? Riyaset Divanının yüce mevkii
ni vazifesini gereği gibi temsil ve İdare ettiği
ni her parti bilerek Riyaset Divanına karsı 
olan tutumunu tanzim edecek ve Meclisin işi 
iyi yürüyecektir. Ondan sionra pratikte nasıl 
halledeceğiz1? Orantı keyfiyetini ondan sonra 
alacağız. Bu seçimler elbette bir orantı esa
sına göre yapılacak, başka türlü pratikte çıkar 
yol yoktur. Binaenaleyh, orantı arkadaşlar, 
bir Anayasa prensibi değildir. Parti grupla
rının Meclis Riyaset Divanında mutlaka temsil 
edilmesinden sonra işin pratik neticeye geti
rilmesini sağlayacak bir Anayasa tatbikatı, 
bir seçim tatbikatı sistemini vaz'eden hüküm
dür. Onun için orantıdan ayrılarak, orantı ile 
işe bağlıyarak, temsil orantıdan sonra gelir, 
noktai nazarı bu Anayasa ile bağdaşmaz. Bu
nu geçen sene de ifade ettim, bu s;ene de ifa
de ediyorum. Bundan ayrıklığımız noktada 
Anayasanın hükmünden de ayrılırız. Çünkü, 
Riyaset Divanının, - iktidar partisi sözcüsü 

arkadaşım beni mazur görsün, Riyaset Diva
nının - faaliyetlerinin çoğunluk partisinin te
mayüllerine göre değil, illâ ve illâ Anayasanın 
ve İçtüzüğün hükümlerine göre yürütülmesi 
şarttır. Parlâmentoyu iktidara tâbi bir mües
sese telâkki ettiğimiz günden itibaren Türk 
Anayasasının dengesi bozulur. Biz nasıl te
menni kararı alıp, Hükümete tebliğ edemezsek, 
Hükümet de teşriî kuvvetlere ait her hangi bir 
teklifi ve temenniyi bu Meclise getiremez. Hü
kümet teklifini getirir İçtüzük gereğince, Ana
yasa gergince burada neticeye bağlanır. 

Arkadaşlar, dünya parlâmentolarını bilmi
yorum. Maalesef bir ömür, dünya parlâmento-
larmdalki teamülleri tetkik etmeye kâfi değil. 
Fakat yirmi yıldan beri kabil olduğu kadar 
okuduğum Anayasalarda ve içtüzüklerde ve 
hele Bağcıoğlu arkadaşımızın, hürmetle telâkki 
ettiğim beyanlarında, İngiltere Parlâmentosun
dan verdiği misaller tamamen tersinedir. İn
giltere Parlâmentosunda spikerin ekseriyet par
tisine mensubolması şart değildir. Hattâ ekse
riya iki ekseriyetle m nihai ef et yanyana gelir, 
Riyaset aramızda Parlâmentonun içihde ifa 
edecek kişi hangisidir diye bunda mutabık ka
lırlar, gayriresmî bir içtimada spikeri seçer
ler. O halde güzel teammüller meydana ge
tirmek istiyorsak, Riyasetin vazifesini bilerek 
teammüller meydana getirelim. Riyasetin va
zifesi İngiltere'de Spiker Meclisin sigara sa
lonlarına gitmek hakkına sahip değildir, rey 
vermek hakkına haiz değildir. Yalnız bir 
noktada rey verir, o da reyler müsavi gelirse, 
işin kalmaması için viodanı kanaatini izhar et
mede hakkına sahiptir. Ben dünya parlâmen
tolarını bilmiyorum ama şu bizim Anayasamız 
arkadaşlar acı ve tatlı birtakım tecrübelerin 
eseridir. En mühim hususu bu Anayasanın Ri
yaset Divanı hakkındaki prensibi Riyaset va
zifesinin haricinde, Riyaset Divanında hiçbir 
muamele cereyan etmliyeceği 'kanaatinin her 
grupta m'evcudohnası esasını tanzim etmiştir. 
Onun için temsil esastır. Orantı, işin tatbika
tını temin etmelidir. Nitekim, geç'en sene par
tinin birisi hissesinden feragat etmiştir; diğer 
parti orantısından feragat etmiştir. Anayasa 
muhalif değildir ki, şimdi çıksa da iktidar 
partisi, ben, Riyaset Divanına bu sene aday 
göstermiyeceğim dese, bunda Anayasaya uy-
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gun olmaz diye bir şey yoktur. Meclis o vazi
yete göre bir Reisvekili seçer, mesele halledi
lir, Anayasa yine yürür. Ama bizim unuttu
ğumuz nokta nedir1? Seçeceğfoıiz müessesenin 
vazifelerini unutuyoruz. Ve bu Anayasanın, 
illâ her parti grupunun Riyaset Divanında tem
sil edilmesi şartını niçin meydana getirmeye 
çalıştığını unutuyoruz. Ondan sonra orantı 
keyfiyeti evvel gelir, oraıitı olmazsa Anayasa 
hükmü ihlâl edilir yok böyle bir şey arkadaş
lar. 

Feyzioğlu arkadaşımız beni bir noktada ma
zur görsünler; Riyaset Divanında ekseriyet par
tisi fikri yolktur. Anayasayı açınız. Maalesef 
yanlış bir bid'at, yanlış bir teamül teessüs et
miştir. Reisin çoğunluk partisinden olması gi
bi bir bid'at bu memlelkette anane haline gel
di. O yüzden de Meclis günlerce bir çıkmaz 
içinde kaldı. O halde arkadaşlar, sizlerden ri
ca ediyorum, mesele gayet basit. Buraya seçe
ceğiniz arkadaşların partilere göre çalışmaları 
mümkün değildir. Anayasa vardır, İçtüzük 
vardır. Ne yapaeaiklar Reislik vazifesini, Reis-
vekilliği vazifesini, Kâtiplik vazifesini ve İda
re Amirliği vazifesini?.. Meselâ beni kâtip yap
sanız yapamam. Neye yapamam, çünkü ben ça
buk olkuyamam. Şu halde bizim arıyacağmıız 
vasıf arkadaşlar, vazifeleri görecek arkadaşla
rımızı seçerlken, kendi grupumuzdan da olsa o 
vazifelleri en iyi görebilecek arkadaşlan seçmek 
nokrasında birleşmeliyiz. Bu olmadığı takdir
de arfkadaşlar, biz vazife görmek yerine, da
ha 'birinci günden itibaren karşı karşıya gel
me vaziyetine düşmüş oluruz. 

Onun için istirhamım şu; her partinin tem
sil edilmek esasını uygun gören ekseriyet par
tisi kendisinden emin olaraik 243 üye ile bu
rada temsil edilmenin kuvvetine istinaden bıı 
temsili kolaylaştırsm. 

Halk Partili arkadaşlarıma da bir ricanı 
var; arkadaşlar Meclisler şartlı (karar alamaz, 
şartlı seçim yapamaz. Seçim yapar, ne zammı 
İçtüzüğün tadili mcvzuubahsolaîbilir ve ne zaman 
İçtüzüğe göre bir İçtüzük teiklifi gelirse, o za
man buradaki münakaşalar yapılır ve yeni İç
tüzüğe göre de yeniden seçim yapılır. Yoksa, 
bugünden Parlâmentoya muvakkat Riyaset Di
vanı seçiyoruz diye hiçbir tdklif getirilemez. 
Onun için, C. H. Partili sözcü arkadaşlarım da 

şu muvakkat işi halledelim gibi, şartlı karar al
mak gibi, bir mevkide Parlâmentoyu bırakma
sınlar. Eğer lüzum varsa, Meclis bir ara ta
tili yapsın, Riyaset Divanında şu her grupun 
temsil esası üzerine ve bu Riyaset Divanının 
yalnız Meclisi idare etmekten başlka fonksiyo
nu olmadığını bilerdk bir seçim yapılsın. Bi
rinci gün bu meseleyi halledelim. Reisin beya
natını unuitmıyalım, göreceğimiz çjdk iş var, 
çıkarmaya mecbur olduğumuz kanunlar bizi 
bdkliyor. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Isnrail Hakkı Yıldırım. 
İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Erzurum) — 

Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri ar
kadaşlarım ; 

Ben münakaşa mevzuu Anayasanın 84 neü 
maddes hakkındaki anlayışımı, şahsi görüşümü 
'arz etmek için söz almış bulunuyorum. Gerek 
geçen yıl, gerekse bu yıl yapılan münakaşallar-
dan anlaşıldığına göre, Anayasanın 84 ncü mad
desi üzerinde üç görüş toplanmıştır. Bu görüş
lerden birincisi, Başkanlık Divanının oran ön
celiği tanınmak suretiyle siyasi partilerden 
kuvveti yeten, oran itibariyle Divana üye ver
me hakkına sahibolabilecek bir kuvvete sahibo-
îan partiler ancak kendilerini Divanda temsil 
etmek üzere üye bulun durabilirler, ikincisi; 
her partinin, grupu bulunan her siyasi parti
nin Divanda bir üye bulundurması mecburi
dir anlayışı, üçüncüsü de bugün, geçen sene de 
aynı görüşü müdafaa ettiğini öğrendik, Sayın 
Turhan Feyzioğlu tarafından illeri sürülen iki 
•anlayışın bağdaştırılması hususudur Kana atim-
ce isi bu noktadan rakamlar ve kuvveti katî 
lâfz zaviyesinden öle aldığımız için bir müspet, 
neticeye, hepimizin ittifak edebileceğimiz sa
lim bir neticeye götürmemiz mümkün olamaya
caktır. 

Her siyasi partinin Divanda, grupu bulunan 
her siyasi partinin Divanda bir üye bulundur
ması meebııriyotindn, hem de temsil fonksiyonu 
da, kendilerine temsil misyonu da verilmek sure
tiyle bir üye bulımdunmialari! mecburiyetinim 
Anayasadan çıkarılmasına imkân yoktur. Ana
yasanın 84 ncü maddesi, her siyasi parti Divan
da kendisini temsil ettirir diye bir lâfzı ihtiva 
etmemektedir. Bu temsili arkadaşlarımızın ne
reden çıkardığını anllamak, arkadaşlarımızın 
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'bu temsile nasıl vardıklarını tahmin etmek 
mümkün değildir. Siyasi partiler kuvvetleri ora
nında Meclisin Başkanlık Divanının teşkiline 
•katılırlar hükmünün ne mânaya geldiğini an'lı-
yabilmeık için, bu maddenin kanaatimce ısdar 
sebebini, bu maddenin niçin vaz'edilmiş bulun
duğunu anlamak, maksadı gayeyi tesbit etmekle 
mümkün olacaktı r, 

Maksat sarihtir. 1961 Anayasası hazırlanır
ken, zabıtlardan ve Anayasa metninin iyice tet
kikinden anlaşılacağı gibi, geçmiş tecrübelerden 
mümkün mertebe istifade edip, geçmiş devre
lerde beğenilmiyen, çok tenkid edilen hususla
rın yeni Anayasa ile ödenmesi maksadı takibe-
dilmiştir. Yani, 1924 Anayasası ve 1924 Anaya
sasına muvazi olarak çıkarılmış bulunan Dahilî 
Nizamnamede hiçbir mâni hüküm bulunmadığı 
için, iktidara mensup siyasi partiler bütün di
vanı kendi üyelerinden teşkil eddbilımokte idiler. 
Parlâmentoda birçok nahoş, hâdiselerin, bâzı 
beyenilmiyen, efkârı umumiye tarafından ter-
viçedilmiyen hususların, hu Divanın tarafsızlı
ğı 'bitaraf hareket edemiyeceği hususundaki en
dişeden ileri geldiği zannedilmekte idi. Bunun 
için Divana imkân nisbetinde muhalefet parti
lerine mensubolanlarm da katılması 1901 Ana
yasasında derpiş olunmuştur. Muhalefete men-
subolan siyasi parti grupu üyelerinin Divanda 
vazife almasının, benim şallısı kanaatime göre 
sebebi; sureti kafiyede temsil değildir. Yani si
yasi partilerin kendi görüşlerini, kendi şahsi 
görüşlerini, parti görüşlerini Divanda ortaya 
koymak, müdafaa etmek için bile bu hak, bu 
imkân verilmiş değildir. Sadece bizini kanaati
mize göre, muhalefete 'mensup grupların da İç
tüzük hükümûerine göre faaliyette bulunan Mec
lis Başkanlık: Divanında düşüncelerinin, muha
lefet görüşünün bir iktidar balskıısı altına mâ
ruz kalmaksızın nazarı teemmüle alınmasını te
min etmekten ibarettir. Muhalefet iktidara kar
şı Başkanlık Divanının bitaraflığını, tarafsızlı
ğını temin etmek için Divanda yardımcı olacak
tır. Bu ne temsildir, bu ne kendi şahsi parti gö
rüşlerini orada savunmak için 'bir fırsattır. Mec
lis Başkanlık Divanında parti görüşü diye Mec
lis Başkanlık Divanında siyasi görüş diye bir 
şey yoktur. Böyle bir anlayışa iltifat etmek asıl 
Anayasaya aykırı hususu teşkil eder. Muhalefete 
mensuib olanların da Başkanlık Divanına bir nis-

bet dâhilinde katılması lâzımdır. Ama bunun 
nisbeti ne olacaktır; en mıühim mesele bu. Bu
nun için Anayasanın objektif bir ölçü koyması 
icabediyordu. Objektif ölçü, bu üç kişi ini 'ola
cak, beş kişi mi olacak, 10 kişi mi olacak, hiç
birisi objektif ölçüyü teşkil etmediğine göre, 
bir oran kelimesinin, bir nispet keılimesinin en 
objektif ibare olduğu üzerinde elbette ki haklı 
olarak karara varılmış ve bu anlayış da yerinde 
isabetli bir şekilde Anayasada formüle edilmiş, 
ifadesini bulmuştur. Binaenadeyh, iktidar par
tisinin siyasi tesirlerinden Başkanlık Divanı-ça
lışmalarını kurta ramak ve korumak için muha
lefetin de mücahitliğini temin için böyle bir 
usule başvurulduğuna göre, ne oranda basit ra
kam hataları Anayasayı ihlâldir, tebdildir, tağ
yirdir, ne de kuvvet, yahut da her siyasi par
tinin Divanda bir üye bulunduramaması hususu 
aynı şekilde Anayasayı ihlâldir, cürümdür, suç
tur. Hiçbirisine iltifat etmeye, hiçbirisine itibar 
etmeye normal bir hukukî anlayış cevaz ver
mez. Hukukî anllayışm teehviz edeceği bir husus 
olarak bunu düşünmeyi biz şahsan mümkün 
görmüyoruz. 

Mühim olan, Divan çalışmalarına bütün si
yasi partilerin, Divan çalışmalarındaki taraf
sızlığına bütün siyasi partilerin itimadını te
min etmekten ibarettir. 

Divana Türkiye tşç.i Partisi Grupu düştüğü 
için, C. K. M. Partisi bir üye seçtiremenıiş ola
bilir. Ama, Divanda vazife gören muhtelif si
yasi partilere mensup üyelerin çalışmalarına 
karşı kendi partime mensup adam yoktur di
ye bir itimatsızlık göstermeye de omların hakkı 
yoktur. Benim adamım yoksa, benim partime 
mensup insan yoksa itimadım da yoktur anlayı
şını bu Parlâmento çalışmaları içinde hüsnüni
yetle telâkki etmeye ve kaimi etmeye şahsan 
iimkân göreımemekteyiz. 

Oran meselesinin bir Anayasa işi olmadığı
nı benden evvel konuşan hatip arkadaşım da 
ifade etmiştir. Sayın l^eyzioğlu da ifade etti
ler. önce Anayasaya uygundur buyurdular, son
ra Anayasaya aykırıdır, buyurdular. Fakat ka
naatlerinin Anayasaya aykırı olmadığı merke
zinde olduğunu ben sözlerinin Heyeti Umıımi-
yesinden istihracettiın. Şunu demek istiyorum ; 
oranda 3, 8, 5, 7, düşerse bunu tama iblâğ et
mek veya küsuru ihmal etmek, Anayasa eğer 
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ralkamlarla ihlâl ediliyorsa, bunun iblâğı da ih
lâldir, ihmali de ihlâldir. Tamamen ortadan kal
dırılması da ihlâldir. Eğer Anayasanın bu ra
kamlarla veya küsûrlariyle bir ilgisi yoksa, o 
'zaman hiçbirisi ihlâl değildir. Yani behemahal 
3,7 dörde iblâğ edilince Anayasaya uygun olur 
mu, olmaz mı gibi, bilmiyorum ta eski çağlarda, 
•oıita çağlarda bile skolâstik düşüncenin hâkim 
•olduğu çağlarda bile münakaşa mevzuu yapıl-
'mıyacak hususların burada münakaşa edilme
sini ben şahsan - şahsi görüşümdür, bütün bun
lar grupuımun görüşü değildir - şahsan yadırga
maktayım. 

ıSonra bir istikrar halamından, Sayın Cum
huriyet Halk Partisi sözcüsünün görüşlerinin 
kalbul edilmesinin mümkün olamıyacağı kanaa
tindeyim. Buyuruyorlar ki; oranla kuvveti bağ
daştıralım. Oranla kuvveti bağdaştırmanın 
Anayasaya tam uygun, en uygun görüş oldu
ğunu ifade buyuruyorlar. Oranla kuvveti bağ
daştırmanın şartı, veyahut da matematik icabı 
en .küçük partinin kuvvetini bir birim telâkki 
edip o birimde diğer partilerde ne miktar varsa 
hunun yekûnuna Başkanlık Divanını iblâğ et
mekten ibarettir. Bu ölçü en küçük grup olur
sa hepsi temsil edilir, ayrıca dediğimiz şekilde 
istikrarlı olmıyan, her gün gruplar arttıkça ve
ya azaldıkça miktarı değiştirmek suretiyle de 
'bağdaştırmak yani oran keyfiyetini muhafaza 
etmek mümkün olur. Anayasada bu hüküm ko
nulurken hiçbir zaman grupların kuvvetine göre 
her yıl yalhult da muayyen zamanlarda Divanı 
teş'kil eden azaların miktarının azaltılacağı ve
ya çoğaltılacağı hususunun derpiş edilmiş bu
lunduğunu zannetmiyorum. Şu halde benim ka
naatime göre yapılacak iş gayet basittir. Mese
lenin Anayasa ile Anayasayı ihlâl ile ilgisi de 
ydktur. Başkanlık Divanının parti grupları ile 
görüşmek suretiyle teshit ettiği veçhile bir oran
lama yapıp 450 veya 443 e, her partinin kuvvet 
oranı ne ise ona göre, 13 e göre de oranını bu
lup miktarı tâyin etmek, buna göre her parti
nin ne miktar üye getireceğini tâyin etmek en 
çıkar yoldur, başlıca, yoldur. Bu oranı tuttura-
mıyanm, bu oranlamada İşçi Partisi Sözcüsü
nün ifade ettiğine göre 4,6 tutturmuşlar ki, ya
ni % 46, % 50 bile değil, yarım üyeyi tuttura-
mıyanm tam üye üzerinde orana dayanarak, 
'kuvvete dayanarak hak iddiasında bulunması 
da elbette doğru değildir. 

Ne yapalım partileri kuvvetlenir da ilerde 
'bir üye veya birkaç üye seçebilecek duruma ge
lirlerse onların da hakkı olur. Kendi zayıflık
larını bu üyeyi Divana katamamalarının tek se-
bdbi sayıp, hiç klmvscyi Anayasaya karşı çık
makla itham etmemeleri muvafık olur. Ve akla 
uygun olan yol da bu olacaktır zannediyorum. 

Geçen yıl da, bu yıl da gösterilen hassasi
yet Anayasa kıskançlığından ileri geliyor değil 
kanaatimce. Bunun direkt veya endirekt olarak 
Anayasa ile alâkalı bir yönü yoktur. Bir nok
san, bir fazla olmasının Anayasayı ihlâl ile alâ
kası olmıyacağı, Anayasanın böyle korkulur-, 
Anayasanın bu kadar herkese korkulu bir şe
kilde tefsir edilmesi de doğru değildir. Anayasa 
aklın, aklı selimin mahsulü olması icabeder ve 
öyledir. Her şeyin altında bir Anayasa ihlâli 
aramak da doğru değildir. Bunun Anayasa kıs
kançlığı ile alâkası yoktur. Anayasa, zamlımıza 
göre, bize öyle geliyor ki, bir bahaneden ibaret
tir. Ortada ilki sebep kalıyor, her grup mümkün 
mertebe Divanda kendi üyelerini bulundurabil-
meyi elbette arzu ededektir. Anayasada kendi
sine bir üyeyi Divanda bulundurmak hakkı, 
normal anlayışa göre, temin edilemcyince Ana
yasa tehdidi ile bunu temin etine yoluna gidil
mektedir ki, Anayasa tehdidi ile Anayasanın 
vermediği hakkı koparmaya çalışmak yahut biz 
katılmayız, biz iştirak etmeyiz şeklinde Meclis 
çalışmalarına, iyi niyetle, samimiyetle devamını 
arzu ettiklerini sözlerinin başında beyan ettik
leri halde halel getirecek beyanlarda bulunmak 
da zannediyorum ki, doğru değildir. Anayasa, 
tehdidine benzer başka bir tehdide benzemek
tedir. 

Arzım şudur : Bu hususun, bu oranlamanın, 
bu kuvvet meselelerinin Anayasa ve Anayasayı 
ihlâl ile hiçbir alâkası ydktur. Divanda parti
lerin temsili Anayasada yoktur, partilerin üye 
bulundurması vardır. Kuvveti yeten partilerin 
üye bulundurması vardır. Partilerin fikrinin 
Divanda bahis konusu edilmesine Anayasa mâ
nidir. Çünkü her türlü siyasi tesirin, siyasi te
mayülün dışında Divanın müstakil olması, tanı 
bir hukukî anlayış içinde toplanıp müzakere 
yapması Anayasa icabıdır. Bu yönden de ser d 
edilen mütalâalarda hiçbir isabet görememek
teyiz. Başkanlık Divanının teklif ettiği şeklin 
kaJbulü Anayasaya uygun, aklı selime uygun, 
hakkaniyete ve adalete uygun olması itibariyle 

24 — 
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•aynen kabulünü şahsan biz mahzursuz, hattâ 
faydalı bulmaktayız. Bu hususları şahsi görü
şümüz olarak arz etmek için söz almıştık. Bizi 
dinlediğiniz için teşekkürlerimizi sunarız. Hür-
ımetlerimizle (A. P. sıralarından alkışlar) 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Söz is-
tâyorum. 

BAŞKAN — Kifayet önergesi vardır. Usulî 
bir muamele yapıyoruz. Cevap vereceksiniz 
^aleyhinde söz istersiniz. Evvelâ kifayet önerge
sini okutalım. Müzakerenin devamına Meclis 
karar verirse arkadaşlar konuşur. 

Önergeyi okutuyorum. 

Başkanlığa 
Görüşmelerin yeterliğini arz ve teklif ede

bim. 
Bolu 

Hasan Özcan 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde mi konuşa-
•caksmız Sayın Bağcıoğlu, buyurun. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Adalet 
Partisi Grupu adına yaptığım konuşmaya ce
vap veren diğer grup sözcüsü arkadaşlarımın 
konuşmalarına cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Ama Sayın Bağcıoğlu siz bu 
hususu bilirsiniz; ayrıca söz istemeniz, bu kifa
yet önergesinin reddine bağlıdır. Kifayet öner
gesi okundu? Kifayet önergesinin aleyhinde de 
konuşmak istemiyorsunuz. Binaenaleyh, öner
geyi oylayacağım. Şayet Meclis reddederse ko
nuşacaksınız. 

Şimdi okunan kifayet önergesini oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, Riyasete Başkanlık 
Divanının gerek aded, gerek görev yerleri ba
kımından ne suretle teşkil edilmesi lâzımgeldi-
ğini bildiren bir tek önerge intikal etmiştir. Bu 
da Tarık Ziya Ekinci ve Kemal Nebioğlu arka
daşlarımızın müşterek imzalariyle verilmiştir. 
Bunun dışında Sayın Coşkun Kırca arkadaşı
mız tarafından ve ayrıca Sayın Muhiddin Gü
ven arkadaşımız tarafından verilmiş iki önerge 
vardır. Bunlar Riyaset Divanının ne yolda te
şekkül etmesi lâzımgeldiği hususunda değil, 
görüşmelerin tehirini teklif eden önergelerdir. 
Birbirinden bâzı farkları vardır. Bunları okutu
yorum : 

— 25 

Yüksek Başkanlığa 
Başkanlık Divanının kuruluş şekli üzerinde 

gruplararası görüşmelerin bir protokol ile so
nuçlanmasını sağlamak üzere görüşmelerin ya
rma ertelenmesini arz ve teklif ederim. 

C. H. P. Grupu adına 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

Sayın Başkanlığa 
1. Millet Meclisi Başkanlık Divanının, Ana

yasanın 84 ncü maddesine göre oran göz önün
de tutularak tesbit ettiği A..P. - 7, C. H. P. 4, 
M. P. - 1, Y. T. P. - 1 şeklindeki görüşünün 
Umumi Heyetin kararma bağlanmasına, 

2. Başkanlık Divanının taşıdığı ağır yük 
göz önünde tutularak İçtüzüğün (5) nci madde
sindeki (13) adedinin (15) veya (17) ye iblâğı, 

Konusiyle, Meclis Riyaset Divanının bu me
selenin halli için muvakkat kuruluşu hakkın
daki vazife taksimi hususunun Parti Grup tem
silcileriyle yapılacak toplantıya tehirine karar 
verilmesini arz ederim. 

A. P. Grup Başkanvekili 
Muhiddin Güven 

İstanbul 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bu iki 
önergeden bir tanesi umumi mahiyettedir. Baş
kanlık Divanmdaki gerek nisbetlerin, yani ade
di nisbetlerin, gerekse görev yerlerinin ne su
retle ele alınacağı hususu gruplar arasında bir 
görüşme yapıldıktan sonra Meclisin oyuna su
nulsun denmektedir. Bu önerge Sayın Coşkun 
Kırca tarafından Cumhuriyet Halk Partisi Gru
pu adına verilmiştir. 

İkinci önergede ise, aded olarak gösterilen 
hususlar Meclis kararma bağlansın, görev yer
lerinin, değişikliği, görev yerlerinin tevzii veya-
hutta ilerdeki İçtüzük tadilâtında Riyaset Diva
nı adedinin 15 e veya 17 ye çıkarılması konu
sunda müzakere yapılsın denilmektedir. 

Bunlardan umumi mahiyette olan birinci 
önergeyi evvelâ oyunuza sunuyorum. Birinci 
önergenin reddi halinde ikinci önerge oyunuza 
sunulacaktır. Birinci önerge kabul edildiği tak
dirde, gruplar arası bir toplantı daha yapıla
caktır. 

Şimdi, birinci önergeyi yani yarına, gerek 
aded ve gerekse diğer görev yerlerinin görü-
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şülmesi için gruplar arası bir toplantı yapıl ma
sını teklif eden ve toplantının da, Millet Mec
lisi toplantısının da yarm saat 15 e talikini isti-
yen Sayın Kırca'nın önergesini... (Adalet Par
tisi sıralarından, «ne zaman?» sesleri) Yarın 
Çarşamba efendim. 

Saat 15 e talik edilmesini istiyen önergeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi ikinci önerge; bu ikinci önergede aded 
olarak Adalet Partisi 7, C. H. P. 4, Millet Par
tisi 1 ve Y. T. P. nin bir üyelikle temsilini aded 

yönünden esasa alan hususun; ondan sonraki 
görev yerlerinin tesbiti veya Riyaset Divanı ko
nusunda adedinin artırılması konusunda ileri 
sürülen teklifleri görüşmek üzere yine yarın 
saat 15,00 e Meclisin talikini istiyen ikinci öner
geyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yarın 2 Kasım 1966 Çarşamba günü saat 
15,00 te toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 17,26 

>o-< 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
1. BİRLEŞİM 

1 . 11 . 1966 Sah 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Başkanlık Divanı seçimi (Başkanvckil-

leri, idareci Üyeler, Kâtipler) 
2. — Çorum Milletvekili ihsan Akhun'un ve

fat ettiğine dair Başbakanlık tezkeresi (3/458) 
3. — Ticaret Bakanlığından istifa eden Ma-

cit Zeren'in istifasının kabul edildiğine ve yeri
ne Devlet Bakanı Cihat Bilgehan'ın vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/459) 

4. — Ticaret Bakanlığına Zonguldak Millet
vekili Sadık Tekin Müftüoğlu'nun atandığına da
ir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/460) 

5. — Ticaret Bakanlığına atanan Sadık 
Tekin Müftüoğlu'nun Meclis Divan Kâtip
liği görevinden istifasına dair önergesi (4/93) 

6. — Vazifeyle yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e içişleri Ba
kanı Faruk Sükan'ım vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/461) 

7. — Vaziyfeyle yurt dışına giden Maliye 
Bakanı İhsan Gürsa'n Devlet Bakanı Cihat 
Bilgehan'ın vekillik etmesinin uygun görüldü
ğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/462) 

8. — Vaziyfeyle yurt dışına giden Millî Sa
vunma Bakanı Ahmet Topaloğluna Ulaştır
ma Bakanı Seyfi Öztürk'ün vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi. (3/463) 

9. — Vaziyfeyle yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e İçişleri Ba
kanı Faruk Sükam'm vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/464) 

10. — Iran ve Pakistan'ı ziyaret için yurt 
dışına çıkan Sayın Cumhurbaşkanına Cumhu

riyet Senatosu Başkanı İbrahim Şevki Ata-
sağun'un vekillik edeceğine dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi. (3/465) 

11. — Vaziyfeyle yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e içişleri Ba
kanı Faruk Sükan'm, vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/466) 

12. — Vaziyfeyle yurt dışına gidecek olan 
Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz'in dönüşüne 
kadar kendisine Devlet Bakanı Cihat Bilge
han'ın vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/467) 

13. — 25 Teşrinievvel 1336 günlü ve 55 sayılı 
Düğünlerde israf atın m en'i hakkındaki Kanu
nun Anayasaya aykırı olduğundan iptaline ka
rar verildiğine dair Anayasa Mahkemesi Baş
kanlığı tezkeresi (3/468) 

B - IKINCI DEFA OYA KONULACAK 
IŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
in 

ÖNCELtKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
I K I D E F A G Ö R Ü Ş Ü L E C E K I Ş L E R 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BiRiNCi G Ö R Ü Ş M E S I Y A P I L A C A K 

tŞLER 




