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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Ferrüh Bozbeyli 
KÂTİPLER : Fuat Avcı (Denizlli), Kenan Aral (Tunceli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 2 nci dönem 
4 ncü toplantı yılı 1 nci birleşimini hayırlı ve 
başarılı olması temennisiyle açıyorum . 

Bu yeni çalışma yılında sayın arkadaşlarıma 
sağlık, saadet ve basanlar temenni ederim. 

1. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Arfkadaşlanmm kabul düğmelerine 
basmalannı rica ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyo

ruz. 

2. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Malatya Milletvekili Mehmet Delikaya'-
nın milletvekilliğinden çekildiğine dair yazısı. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlanm, Baş
kanlık Divanının bir sunuşu var, onu okutaca
ğım. 

Bir arkadaşımız milletvekilliğinden istifa 
ediyor, bununla ilgili dilekçesini okutuyorum. 

, Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Milletvekilliğinden istifa ettim. Gerekli işle

min yapılmasını saygılanmla rica ederim. 

Malatya Milletvekilli 
Mehmet Delikaya 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — A. P., C. H. P., G. P., M. P., ve Y. T. P. 
Grup temsilcilerinin, Başkanlık Divanının kuru
luş tarzına dair önergesi. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu
günkü gündemimiz Başkanlıtk Divanına üye se
çimidir. Yüce Heyetinizin bildiği gibi, yeni İç
tüzüğümüz hazırlanmadığı için her içtima yılı 
başında Başkanlık Divanına Anayasanın 84 ncü 
maddesi gereğince gruplann hangi ölçüde katıl-
malan gerektiği bir Meclis kararı ile teslbit edil
mekte ve bu karar uyannca muamele yapılmak
tadır. 1966 Kasım ayında başlıyan 2 nci toplan
tı yılında yine Başkanlık Divanına gruplann 

hangi ölçüde katılmaları gerektiği müzakere 
edilmiş, bütün gruplar Anayasanın 84 ncü mad
desi ile ilgili görüşlerini beyan etmişler ve zabıt
lara dercedilmiş idi. Bunun neticesinde alınmış 
olan karar 1966 yılında uygulandı. 

Yine Yüce Heyetinizce bilindiği gibi, sözünü 
ettiğim bu karar Anayasa Mahkemesince iptal 
edilmiştir. Bu iptal keyfiyeti de Yüce Meclisini
ze duyurulmuş idi. Bunun üzerine Başkanlı
ğımda grup temsilcileri ile bir toplantı yapıl
mıştır ve bu toplantıda bütün grupların Baş
kanlık Divanında temsilini ve bu temsilin grup
ların Meclisteki kuvvetleri ölçüsünde olmasını 
teminen, biraz sonra okutacağım takrirde im
zaları bulunan gruplar tarafından bir mutaba
kata vanlmıştır. Bu önergeyi şimdi okutuyo
rum, önerge oylandıktan sonra seçimlere geçile
cektir. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasanın 84 ncü maddesinin hükmü gere

ğince ; 
1. Millet Meclisi Başkanlık Divanına bütün 

gruplann katılmalarını ve bu katılmanın, grup
ların Meclisteki kuvvetleri ölçüsünde olmasını 
sağlamak için Başkanlık Divanının 16 üyeden 
kurulmasına, 

2. Başkanlık Divanmdaki görev yerlerinin 
aşağıda gösterildiği şekilde paylaşılmasına, 
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ilerdeki tatbikata emsal teşkil etmemek 
üzere karar verilmesini arz ve teklif ederiz. 

A. P. 
Artvin 

Sabit Osman Avcı 

G. P. 
Çorum 

0. H. P. 
Trabzon 

Ahmet Şener 

Hilmi incesulu 

(İçtüzüğün 232 nci maddesinin 
uygulanması kaydiyle..) 

Y. T. P. 
Erzurum 

Nihat Diler 
(imzasını geri aldı) 

Başkanvekili 

A. P. 1 
0. H. P. 1 
G. P. 1 
Y. T. P. — 
T. i. P. — 
M. P. — 

İYİ .. P. 
Edirne 

Ahmet 

idareci Üye 

1 
1 

— 
1 

— 
— 

Bilgin 

Kâtip 

6 
1 

— 
— 

1 
1 

BAŞKAN — Şimdi bu takrir üzerine Sayın 
Tarık Ziya Ekinci Grup adına söz istemiştir. 

Sayın Nihat Diler, siz de grup adına söz mü 
istiyorsunuz? 

NİHAT DİLER (Erzurum) 
söz istiyorum. 

Grup adına 

Ziyz BAŞKAN — Buyurun Sayın Tarık 
Ekinci. 

T. i. P. GRUPU ADINA TARÎK ZİYA 
EKİNCİ (Diyarbakır) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; Meclis Başkanlık Divanının 
teşkili meselesi 1961 Anayasasının uygulamaya 
girdiği tarihten itibaren bu Meclislerde her Ka
sım ayında, Meclis toplantı yılının açılması ile 
beraber müzakere konusu olmaktadır, ikinci 
dönemin ilk yılından bu yana geçen 4 toplantı 
yılında muntazaman bu konu müzakere mevzuu 
yapılmış ve gruplar görüşlerini serd etmişler, 
Anayasanın buna dair 84 ncü maddesi hakkın
daki görüşlerini ortaya atmışlardır. Fakat bir 
türlü kesin bir görüşe varmak, bütün siyasi 
parti gruplarının Başkanlık Divanında temsili
ni mümkün kılacak bir formül bulmak müm
kün olmamıştır. 

Nihayet biraz evvel Sayın Başkanın buyur
duğu şekilde, 1966 yılı başında Meclis Baş
kanlık Divanının teşkiline dair karar aleyhine 
grupumuz tarafından Anayasa Mahkemesine 
dâva açıldı. Anayasa Mahkemesi iddialarımızı 
varit görerek 84 ncü maddenin anlaşılması için 
bir gerekçeli karar verdi. 

Bu kararın üç önemli unsuru vardır. Birinci 
unsuru: Millet Meclisinde bulunan bütün siyasi 
parti gruplarının mutlaka Başkanlık Divanında 
temsilinin zaruri olduğu hususudur. 

ikincisi: Her grup asgari bir üye ile tem
sil edildikten sonra bütün grupların kuvvetleri 
oranında temsili cihetine de gidilmesi zorunluğu 
olduğuna işaret edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; Anayasa Mahkemesi
nin bu gerekçeli kararında getirdiği iki ayrı hu
sus daha vardır. Bunlardan birisi de Başkanlık 
Divanının teşkilinde kuvvet oranları tesbit 
edilirken sadece riyazi bir şekilde hesap yapıl
masının zaruri olmadığı, Başkanlık Divanın-
daki çeşitli görevlerin önemleri ve etkileri de 
göz önüne alınmak suretiyle nitelik bakımın
dan bir görev taksiminin yapılması ve kuvvet 
oranında bu keyfiyetin de göz önüne alınması
nın zaruri olduğu belirtilmiştir. Yani bir Mec
lis Başkanlığının, Meclis Başkanvekilliğinin, 
idare Amirliği ve kâtipliklerin görevlerinin et
ki ve önemi ayrı ayrı olması hasebiyle Mecliste 
bulunan siyasi parti gruplarına Başkanlık Di
vanlarında yer verilirken alacakları bu görev
lerin önemi de kuvvet oranları hesaplanırken 
göz önüne alınmasının zaruri olduğu gerekçeli 
kararda dere edilmiştir. 

Getirilen dördüncü husus da; Başkanlık Di
vanının teşkilinde Mecliste ekseriyette bulunan 
bir siyasi parti grupunun mutlaka Başkanlık 
Divanında ekseriyette bulunmasının zorunlu 
olmadığı hususudur. Buna göre yapılan görev 
dağıtımında şayet İktidar Partisi grupunun, 
ekseriyette bulunan bir grupun, Başkanlık 
Divanında ekseriyette olması imkânı mevcut 
değil ise bunun için zorlamaya gitmeye, mut
laka ekseriyeti sağlıyacak bir formülü bulmaya 
lüzum olmadığı belirtilmiştir. Bunu da şuna 
dayandırmaktadır : Anayasanın 84 ncü mad
desinin ruhuna göre Başkanlık Divanının bü
tün siyasi parti gruplarının katılmasını sağ
lıyacak şekilde kurulmasının amacının Başkan-

_ 3 — 
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lik Divanının bitaraflığını sağlamak olduğu 
ve eşitliği sağlamak amacı ile bu maddenin ge
tirilmiş olduğu zikredilmektedir. O halde 
Anayasa Mahkemesinin Anayasanın 84 ncü 
maddesi için getirmiş olduğu aydınlatıcı hu
suslar şu dört noktada toplanmıştır : 

Bütün siyasi parti gruplarının mutlaka tem
sil edilecek; bu temsil kuvvet oranına göre 
yapılacak; siyasi partilerin kuvvet oranları 
tesbit edilirken Başkanlık Divanında aldıkları 
görevin önemi ve etkinlik derecesi de göz önüne 
alınarak hesaplanacak ve bütün bunlardan 
sonra da Başkanlık Divanı teşkil edilirken 
Mecliste ekseriyette bulunan bir grupun mut
laka Başkanlık Divanında ekseriyette bulun
masının zaruri olmadığı esası getirilmiştir. 

Şimdi bu noktalardan hareket edecek olur
sak Meclisimizde bugün için altı siyasi parti 
grupu mevcuttur. Altı siyasi parti grupu-
nun 13 üyelik içinde temsil edilmesi, her bi
rine bir üyelik verildikten sonra geri kalan 
üyeliklerin de yine bidayetten itibaren kuvvet 
oranına göre ve her mevkiin niteliği, önemi 
göz önüne alınmak suretiyle dağıtılması müm
kündür. Böylece hem kuvvet oranı hesaplan
mış, hem de bütün siyasi parti gruplarının 
temsili imkân dâhiline sofkulmuş olur. 

Halbuki, Sayın Meclis Başkanının getir
miş olduğu takrire bakacak olursak, bu tak
rirde behemehal İktidar Partisi Grupunun Baş
kanlık Divanında ekseriyeti sağlaması zorun-
luğu göz önüne alınmış ve bu mecburiyetten 
hareket etmek suretiyle Başkanlık Divanında 
iktidar Partisinin ekseriyetini temin etmek 
için üye sayısının 16 ya, çıkarılması teklif edil
mektedir. 

BAŞKAN — Sayın Ekinci, bir dakika. 
Muhterem arkadaşlarım çok gürültü olu

yor, müzakereleri takip güçlüğü vardır. Bu 
sebeple lütfen sükûnetimizi nrahaf?~a edelim. 
Buyurun efendim. 

T. I. P. GRUPU ADINA TARÎK ZÎYA 
EKİNCİ (Devamla) — Muhterem arkadaşla
rım; 

Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu ge
rekçeli kararın bir unsuru da mutlaka ek
seriyet partisinin Başkanlık Divanında ekse
riyette olması zorunluğunun aranmaması key
fiyetidir; bitaraflığı sağlamak ve eşitlik esası 
üzerine çalışmasını temin etmek amacı ile. 

13 üyeliğin dağıtılması bu arz ettiğim esas
lar içinde mümkün iken ve İktidar Partisi
nin alacağı çeşitli üyeliklerin görev ve niteli
ğinin önemi ve etkinliği göz önüne alınmak 
suretiyle orada ağırlığını temin etmek müm
kün iken, getirilmiş olan takrirde üye sayısı 
16 ya çıkarılmak suretiyle de riyazi olarak, 
adedi olarak İktidar Partisinin Başkanla: 
Divanında ekseriyette olması sağlanma yo-
hma gidilmiştir. Kanaatimizce, bu sakıncalı 
bir tutumdur ve bundan tevakki edilmesi zo
runludur. 

Bir defa İçtüzüğümüzün beşinci maddesi 
Başkanlık Divanı üyeliklerini 13 olarak tes
bit etmiştir. O halde bizi bugünkü şartlar 
içinde 13 üyeliği dağıtmak mecburiyetindeyiz. 
Henüz komisyonlar kurulmadığına, Başkanlık 
Divanı teşekkül etmediğine göre içtüzüğün 
bir maddesini değiştirmek imkânlarına sahip 
değiliz, içtüzüğümüzün 232 nci maddesi iç
tüzüğün her hangi bir maddesinin nasıl de
ğiştirileceğini açıkça göstermektedir. Buna 
göre içtüzüğün her hangi bir maddesinin de
ğiştirilmesi icabettiği takdirde, tıplkı kanun
ların müzakeresi prosedürüne göre, hazırla
nan bir tasan Meclis Başkanlığına takdim 
edilir. Bu tasarı Anayasa Komisyonunda mü
zakere edildikten sonra Meclise gelir. Mec
liste kanunların müzakeresi usulüne uygun 
olarak müzakere edildikten sonra ilân edilme
den içtüzük maddesi haline gelir. 

Halbuki, burada takibedilmek istenen yol, 
Meclis karan ile İçtüzüğün bir maddesinin de
ğiştirilmesi yoludur. O halde, bugüın mevcut 
imkânlara göre ancak biz 14 üyeliği dağıtabili
riz. Elimizde 13 üyeliği dağıtmaktan başka 
imkân yoktur. Anayasa Mahkemesinin getirdi
ği karann esaslanna göre de bunun dağıtılma
sı mümkündür. Adalet Partisine bir Başkan, 
bir BaşkanvekilMği, bir idare amirliği, üç kâ
tiplik; Cumhuriyet Halk Partisine bir Başkan
vekilliği, bir idare amirliği, bir kâtiplik; Gü
ven Partisine bir Başkanvekilliği, Yeni Türki
ye Partisine bir idare amirliği, Millet Partisi 
ile Türkiye İşçi Partisine birer kâtiplik ver
mek suretiyle adaletli bir dağıtım yapmak ve 
yine Başkanlık Divanında görevlerin önemi ve 
etkinliği bakımından Adalet Partisinin ekseri
yette olmasını sağlamak, ağırlığını temin etmek 
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mümkündür; ama adedi ekseriyetin mutlak su- I 
rette aranması zorunluğu yoktur. • Zaten Anaya
sa Mahkemesinin getirdiği husus da budur. 

Şimdi, tutalım ki, biran için adedî ekseri
yeti getirmek zorunluğunda ısrar edilse bile, 
bunun yolu bugün yapıldığı şekilde bir Meclis 
kararı almak suretiyle Başkanlık Divanı üye
lerinin adedini artırmak şeklinde olmaz arka
daşlar. Bunun yolu içtüzüğün 232 nci madde
sinde tarif edildiği şekilde Meclis Başkanlık 
Divanı teşekkül ettikten, komisyonlar kurul
duktan sonra, yani Meclis fiilen çalışmaya baş
ladıktan sonra getirilecek olan bir değişiklik 
(tasarısının içtüzük maddesi haline getirilme
sidir. Bu yola gidilmesi hatalıdır, içtüzük mad
desinin bir Meclis karan ile değiştirilmesi te
amülüne yol açılması Mşclisimizi ilerde zor du-

^ ruma sokabilir. 

i> Muhterem arkadaşlarım; getirilmiş olan bu 
önerge ile Yüce Mecliste yanlış, Anayasa dışı, 

. hukuka aykırı bir karar alındırılmak isten
mektedir. Böyle bir davranıştan tevakki edil
mesi Meclisimizin itibarını sağlamak ve yücelt
mek' bakımından elzemdir. Bu itibarla önerge-

. ye iltifat ledilmıemesi ve önergeye oy verilmeme-
BM-istoham ederim.1 Yapılacak tek yol, 13 üye
liğin, • ̂ â^ilmasıdir.' 13 üyelik tevzi edildikten 
Başkanlık Divanı kurulduktari^ve^ komisyonlar 
seçildikten sonra iktidar Partisi her an bir.de- I 
ğişüklik tasarısı getirmek suretiyle dilediği şe
kilde adedi artırmak imkânlarına sahiptir. Böy
le bir tasarruf karşısında da her hangi bir siya
si parti grupu veya bir milletvekili arkadaşı
mız burada noktai nazarını söyler, kesinleşir, 
tüzük- maddesi haline gelir, itirazı olanlar usu
lü veçhile Anayasa Mahkemesine itiraz edebi-

r;';~ lirler, ama bugünkü hali ile yapılmak istenen 
<" bu tatbikat bir içtüzük maddesinin Meclis ka

rarı ile değiştirilmesi tatbikatıdır. Yanlış tea
müllere, yanlış tatbikata yol açacak bir tasar- | 
ruftur. Bundan özellikle tevakki edilmesini is-

&: tirham ederim. '™ ' 

, Şayet Yüce Meclis önergeye iltifat eder, ka
rar alırsa ve içtüzüğün 5 nci maddesini bir 

• Meclis kararı ile tadil etmek yoluna giderse el
bette biz Anayasa Mahkemesinin verdiği ka
rar uyarınca 84 ncü madde muvacehesinde Baş
kanlık Divanında bir üye ile temsil edilmek hak 
ve salâhiyetine sahibiz. Bu, 16 ya çıksa da çık- J 

I masa da bu hakka sahibiz. Adayımızı göstere
ceğiz, ama alınmış olan bu karar aleyhinde de 
gerekli hukukî yollara başvurmak hakkımız 
mahfuzdur. 

Teşekkür ederim, saygılarımla. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Nihat Diler. 

Siz de grup adına mı söz istediniz? 
NİHAT DİLER (Erzurum) —* Evet. 

I ' 
BAŞKAN — Buyurun efendim, Grupunuz 

adına. 
Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 

(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; 

Her parti grupunun, kendi kuvveti oranın
da Başkanlık Divanına iştirak etmesini sağla
ması için, Anayasa Mahkemesinin Yüce Mecli
sin vermiş olduğu bir kararı bozması üzerine 
Başkanlık Divanı bir toplantı yaptı, bendeniz 
de bu toplantıya girdim ve biraz evvel okunan 
önerge hazırlandı, bu önergede bizim grupumu-
zu-n adına benim de imzam var. 

Ancak gruptunuz içinde bu alınmış olan ka
rarın ileride tekrar Anayasa Mahkemesi tara
fından bozulma ihtimalini ileri süren fikirler 
ortaya çıkmış vaziyettedir. Zira «İçtüzüğün 
5 nci maddesi sarihtir.» diyorlar, «içtüzüğün 
5 nci maddesi, Başkanlık Divanının adedini 
tesbit ^etmiştir, İçtüzüğü değiştirmeden bu. ade
di 16 ya çıkarmak mümkün değildir, 16 ya çı
karıldığı takdirde, Anayasa Mahkemesi, bun
dan evvel Yüce Meclisin almış olduğu kararı 
nasıl bozduysa bundan sonra da bozma ihtima
li mevcuttur.» 

Bunun, üzerine grupumuz mevzuu tekrar 
tezekkür etmek maksadiyle önergenin şimdi 
oya konmamasını istemektedir, talikini iste-~ 
inektedir. Bilâhara grup olarak kendi görüşü
müzü ifade edeceğiz. Eğer şimdi oya konacak-

| sa, bu takdirde imzamızın geri alınmasını gru-
pumuz kararlaştırmıştır. Maruzatım bundan 
ibarettir. 

Saygılarımı sunarım. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Grup adına söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sabit Osman Avcı, A." P. 
Grupu adına. 

Sizi kaydettim, Sayın Erim, bundan sonra 
J size söz vereceğim. 

http://bir.de-
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Buyurun, Sayın Avcı. 
A. P. GRUPU ADINA SABİT OSMAN AV

CI (Artvin) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlar; Sayın Başkanımızın, Meclisin açılışın
da Yüce Heyetinize arz etmiş olduğu veçhile, 
bu birleşimde, bu dönemin başında Meclis Baş
kanlık Divanının teşkilinde yeni bir yola gitme 
mecburiyeti hâsıl olmuştur. Bu konu, Sayın 
Meclis Başkanının başkanlığında siyasi parti 
gruplarının temsilcilerinin iştiraki ile yapılan 
toplantıda uzun uzadıya müzakere edildikten • 
sonra huzurunuza gelen önergedeki şekli bul
muştur. Bu önergeye, başta Türkiye İşçi Parti
si Grupu iştirak etmemektedir. 

Değerli arkadaşlarım, konunun bu hale gel
mesinde geçen safhaları da arz etmek suretiyle 
bir kere daha Yüce Heyetin önünde meseleyi 
müzakere etmelc ihtiyacı doğmuştur kanaatin
deyim. 

Şimdi, Anayasanın 84 ncü maddesi «Baş
kanlık Divanı. Madde 84 — Meclislerin Baş
kanlık divanları, o Meclisteki siyasi parti grup
larının kuvvetleri ölçüsünde Divana katılmala
rını sağlıyacak şekilde kurulur.» Anayasa 

maddesi bu. 
1961 den bu yana ve bilhassa 1965 genel se-

. çimlerinden sonra teşekkül eden meclislerde, 
üç dönemde tatbikat var. 1965 ve 1966 yılların
da, bilâhara 1967 yıllarında Meclisimiz karar 
almıştır ve bu karara göre siyasi parti grupla
rının kuvvetleri ölçüsünde Başkanlık Divanına 
iştiraki sağlanmıştır. Fakat Anayasa Mahke
mesi nezdinde bu kararın iptali için bir siyasi 
parti grupu tarafından açılan dâva sonunda, 
Meclisin bu kararını içtüzük niteliğinde saya
rak, bilâhara Meclis Başkanlık Divanının teş-

- kilinin bütün siyasi parti gruplarının Başkan
lık Divanına kuvvetleri ölçüsünde katılmaları
nı sağlıyacak şekilde yapılmasını ve bunun ak
sine olan Meclis kararının da iptalini Anayasa 
Mahkemesi karara bağlamıştır. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, mesele şu 
noktada düğümlenmektedir: Anayasanın 84 ncü 
maddesi, bütün siyasi parti gruplarının kuvvet
leri ölçüsünde Meclis Başknalık Divanına katıl
malarını emretmekte, Anayasanın geçici 3 ncü 
maddesine göre, yürürlükte bulunan İçtüzüğü
müzün 5 nci maddesinde de Meclis Başkanlık 
Divanının sayısı 13 olarak tesbit edilmiş bu

lunmaktadır. Diğer taraftan, Anayasa Mahke
mesinin Meclis kararını iptali ile bu 5 nci mad
de Anayasaya uygun değildir, sonucuna varılı
yor. Uygun olanı ise, Anayasa Mahkemesinin 
kararında belli edilmemiştir. Uygun olanım, 
Meclis, karariyle tesbit edecektir. Bir tarafta 
Anayaasnın 84 ncü maddesi, bir tarafta Anaya
sa Mahkemesinin karan. Şimdi bu kararın hü
küm fıkrasını huzurunuzda arz edeceğim: «So
nuç : Millet Meclisi Başkanlık Divanına Mec
listeki siyasi, parti gruplarının hepsinin katıl
malarını ve bu katılmanın grupların kuvvetleri 
ölçüsünde olmasını engelliyen ve içtüzük hük
mü niteliğinde bulunan 2 . 11 . 1966 günlü Mil
let Meclisi kararının Anayasanın 84 ncü mad
desine aykırı olduğundan iptaline...» 

Meclisin uymaya mecbur olduğu Anayasa 
Mahkemesi kararının hüküm fıkrası bu. Bu
nunla şu sonuca varıyoruz: içtüzüğün 5 nci 
maddesindeki 13 sayısı Anayasanın 84 ncü mad
desiyle iptal edilmiştir. İçtüzükte boşluk hâsıl 
olmuştur. Bu boşluk Meclis karariyle dolduru
lacaktır. Bu yol, doğru olan yoldur. Sayın 
Ekinci arkadaşımızın söylediği gibi bir Meclis 
karariyle İçtüzüğün var olan bir maddesi de-
ğiştdrilmemektedir. içtüzüğün maddesi, Ana
yasa Mahkemesinin iptal karariyle ortadan kal
dırılmış olmaktadır. 

Keza Anayasa Mahkemesinin, 1036 sayılı 
Seçim Kanununun iptaline dair karariyle yıl 
içinde Başkanlık Divanı seçimlerinin de yolu 
tıkanmıştır. Sayın Ekinci buyuruyorlar ki, «13 
sayısı üzerinden şimdi Başkanlık Divanını teş
kil edelim, sonra İçtüzüğün 232 nci maddesinin 
yollarından geçerek içtüzüğün 5 nci maddesi
ni tadil edelim, ondan sonra yıl içerisinde Baş
kanlık Divanında yeni bir ekleme, ilâve yapa
lım.» Bunu ise, kendileri .Anayasa Maahkeme-
sinin kararlarına sık sık başvurdular, bendeniz 
de aynı mehaza başvurarak cevaplamak istiyo
rum. 

Anayasa Mahkemesinin 1036 sayılı Seçim 
Kanununun, iptaline dair kararının gerekçesin
de: «Başkanlık Divanının tarzı teşkili de usu
le uygun değildir.» yolundaki usulî itirazın 
karşılığı şöyledir: 

«Anayasa Mahkemesinin görüşünün Millet 
Meclisi Başkanlığınca 1036 sayılı Kanuna iliş
kin tasarının genel kurulda görüşülmesine baş-
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lanırken veya görüşme sırasında öğrenildiği 
farz edilse dahi, Başkanlığın tasarının görüşül
mesini durdurarak Divan kuruluşunun Anaya
sanın 84 ncü maddesine uygun biçime konulma
sını sağlaması gerektiği savunulamaz. Zira Mil
let Meclisi içtüzüğünün 4 ncü maddesine göre 
Başkanlık Divanının görev süresi, Başkan ha
riç, bir yıldır. Olayda bu süre 1968 yılı Kasım 
ayında sona erecektir. Süre bitmeden Başkan-

-lık Divanının kuruluşunda Divana katılmamış 
partiden üye alınmak suretiyle değişiklik ya
pılması İçtüzük hükmüne aykırı düşer, içtü
zükte öngörülen bir yıllık süre Başkanlık Di
vanında istikrarı korumak gereğine dayanmak
tadır. Başkanlık Divanında istikrarsızlık Millet 
Meclisinin çalışmalarını da aksatabilir. Bu ne
denlerle Millet Meclisi Başkanlık Divanının, 
Anayasa Mahkemesinin görüşünü öğrendikten 
sonra da, evvelce kurulduğu 'şekilde görevini 
sürdürmüş olması içtüzüğün gereğine uygun 
bir tutumdur. Anayasa Mahkemesinin görüşü
ne uyulması ancak Başkanlık Divanının yeni
den seçilmesi sırasında söz konusu olabilir.» 

Anayasa Mahkemesi bu kararı veriyor ve 
Başkanlık Divanında istikrarı sağlamak, Mec
lis çalışmalarını engellememek için, yıl içeri
sinde Anayasa Mahkemesinin kararma Millet 
Meclisi ıttıla kesbetse dahi bir değişiklik yap
masının İçtüzüğe aykırı düşeceğini de beyan 
ediyor. 

Etkenlik Divanının, içtüzüğün 5 nci mad
desinde yazılı olduğu gibi 13 kişiden ibaret ola
rak seçilmesi ve her siyasi parti grupunun Di
vanda temsil edilmesi iddiasına gelince: Bu da 
Anayasa Mahkemesinin 1036 sayılı Seçim Kanu
nunun bir kısım fıkralarının iptaline dair ka
rarına göre yine mümkün değildir. Yine Ana
yasa Mahkemesinin kararından bu kısma ait 
pasaj okuyorum. 

«84 ncü maddenin açık ve kesin olan birinci 
fıkrası Meclislerde grupu bulunan siyasi parti
lerin güçleri ne olursa olsun, Meclislerin Baş
kanlık Divanlarında yer alabilmelerini ve ka
tılmanın grupların güçleri oranında olmasını 
zorunlu kılar. Anayasa koyucusunun bu hüküm
le güttüğü başlıca erek, divanların görevlerin
de yansız davranmalarının sağlanmasıdır. Böy
le olduğuna göre Başkanlık Divanının kuruluş 
biçimi tesbit edilirken bütün siyasi parti grup

larına güçleri oranında üyelikler ayrılmalıdır. 
Bu ilkeye uyulmadan kurulan divanlar Anaya
saya aykırı düşer. Divanların Anayasaya ay
ları bulunmasına yol açan içtüzük hükümleri
nin veya o nitelikteki Meclis kararlarının, bunlara 
karşı Anayasa Mahekemesine başvurulduğunda 
iptal edilmeleri gerekir» 

Şimdi muhterem arkadaşlar Anayasa Mah
kemesi bütün kararlarında hüküm fıkrasında ve 
gerekçelerinde devamlı olarak bütün siyasi par
ti gruplarının Başkanlık Divanına güçleri ora
nında katılması esasını kabul ediyor. Biran için 
Sayın Ekinci'nin söylediği gibi, 13 kişilik Baş
kanlık Divanına bütün partilerin katılacağı şekil
de, evvelâ e şekilde tatbike kalkışsak dört siyasi 
partiye birer üyelik, C. H. P. ne üç üyelik, etti 
yedi. 13 üyeden iktidar grupuna altı üye kala
cak. Altı üye kalınca bütün siyasi parti grup
larının Başkanlık Divanına katılması sağlanmış 

: olacak, ama daima birlikte mütalâa ettiği «Güç
leri oranında katılması» sağlanmış olmıyacak. 
O zaman 13 kişilik üyeyi bu şekilde bir tevziye 
tabi tutarak Başkanlık Divanını kurmak, biraz 
önce okuyarak arz ettiğim Anayasa Mahkeme
sinin kararma ve gerekçesine ve Anayasanın 
84 ncü maddesine sarahatle aykırı düşer. 

Kaldı ki, Sayın Ekinci «Başkanlık Divanın
da matematik ekseriyetin dışında görev yer
lerinin. tesirleri bakımından ağırlıkları olacak
tır, bu bakımdan da sadece matematik olarak 
Parlâmentodaki ekseriyet grupuna Meclis Baş
kanlık Divanında ekseriyetin verilmesi gerek
mez», diye buyurdular. 

Arkadaşşlarım, güçleri oranında olacak, 450 
kişilik bir Mecliste 258 sayı ile temsil olunan 
bir grupa altı üye düşecek, 190 kişilik 
muhalefet grupları yekûnuna yedi üye düşecek 
ve bu da güçleri oranında ölmüş olacak ki Ana
yasa uygun düşmüş olsun. Bu mümkün değil. 

Böyle olması Meclis Başkanlık Divanının 
tarafsızlığı bakımından da doğru olur iddiası
na gelince: Meclisteki ekseriyeti teşkil eden ve 
bu sebeple iktidarda bulunan bir parti grupu
nun Başkanlık Divanında gücü oranında temsil 
edilmesi sebebiyle ekseriyette bulunması taraf
sızlığı ihlâl eder de, Mecliste ekalliyette olan 
muhalefetlerin Meclisi sevk ve idare edecek bir 
organ olan Başkanlık Divânında ekseriyeti al
maları tarafsızlığı ihlâl etmez mi? Tarafsızlık 
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noktasından da bunu mâkul karşılamak müm
kün görünmüyor bize. Yani burada Sayın Ekin
ci açıkça, «13 kişilik üyeye göre tespit edelim, 
yedisini muhalefete verelim, altısını da iktidar 
grupuna verelim» diyor. Bu, Anayasanın ve 
Anayasa Mahkemesinin kararına uygun değil
dir. " "" 

İM: «Bilaharaİçtüzükte taJdilât yapalım, 
tadilat .yaptıktan.. sonra ilâve üyelikleri vere
lim.» Bu,.dâ_ biraz evvel okuyarak arz ettiğim 
Anayasa Mahkemesinin kararına uygun değil-

Sonra ^bunun (bir, mücamele şeklinde olması 
düşünülse .dahi, burada ifade edilmedi ama, bu 
husus da'yine. Anayasa. Mahkemesf bir kararın
da, siyasi parti gruplarının komisyonlarda ve 
dolayısiyle aynı ve benzeri olan Başkanlık Di
vanında aynı .hükmü koyan 84 ncü maddesi ge
reğince, güçleri, oranında temsil edilmelerinin 
bir'hak Jolmadı^înı ve bu. sebeple Meclisin tas
vibinden geçmiş öİşa daihi feragatin bahis' ko
nusu olamıyacağuıı belirtmiştir. Bunun. bir. va
zife. olduğu kabul edüd4ğine gftre, burada vazi
fe olarak bir siyasi parti grupuna onun gücü 
oranında düşen vazifeyi p parti grubunun al
ması Anayasanın da,̂  Anayasa Mahkemesi ka
rarının da esasına ve ruhuna tam uygun ̂ dü
şer.' 

Meclisin 2.Kasım, 1666.günlü ikinci Birleşi
minde .aldığı,, Başkanlık. Divanının kuruluşuna 
dair,"kararı Anayasa Mahkemesince iptal edil
miş, idi, bunu arz ettim. 

Binaenaleyh muhterem arkadaşlarım, netice 
olacak ? Anayasanın maddesi, İçtüzüğün madde
si, ye,..Anayasa.hademesinin bu yoldaki ka
rarı .ile bununla ilişkin.diğer, kararlarını birlik-' 
te^mütalâa ettiğimiz ^zaman şu sonuca varmak-
tavjz.: Ânayas^ siyasi parti gruplarının Başkan
lık Ö'ivanında güçleri oranında vazife almala
rını emretmektedir. Anayasa Mahkemesi de bu
nu kaibuİ etmiştir. Bir siyasi parti grupuna, 
güçleri oranında sayı verilmesi kâfi gelmedi
ğinden Başkanlık Divanında görev verilmeme
sine yol açan MeclisM kararını da,,Anayasa Mah
kemeli iptaTetmiş^u\Anaya^^^ MaJhkemesi bu 
Meclis kararım İçtüzük niteliğinde sayarak ip
tal etmekle, içtüzüğün bununla ilişkin 5 nci 
maddesindeki 13 sayısını iptal etmiştir, kanaa
tindeyiz.,' 

Binaenaleyh, İçtüzükte sarahat olmıvan. ah
valde ve İçtüzüğün bulukları bundan önceki 
tatbikatımızla devamlı olarak Meclis kararlan 
ile doldurulmaktadır. Bir misâl olarak arz edeTı 
yim: Yazık nutuklar 20 dakikadan fazla ola-% 
maz, hükmii İçtüzükte sarahatle mevcutken, 
defaatle burada başkanlar 20 dakikadan fazla. 
sürecek yazılı nutukların devam hususunu Mec
lis kararını almak suretiyle sağlamaktadır. Bi
naenaleyh, bu şekilde İçtüzükte boşluk rolan. 
ve Anayasa Mahkemesinin iptal karan ile. do-_ 
ğan bu boşluğu Meclisin, şimdi. imzalarımız 
tahtında verilmiş olan önergeyi bir.,karar'ha-^ 
line getirmesiyle, yani Meclis karan ile doldur
muş' olacaktır. 

Tekraren arz ediyorum; bu bir içtüzük de
ğişikliği değildir ve önergede sarahat verildiği 
gibi, emsal teşkil edecek <bir karar değildir. Mec
lisi biran evvel çalıştıracak, Anayasa ve Ana
yasa Mahkemesinin kararlarına tam uygun şe
kilde bir Başkanlık Divanını seçmek (suretiyle 
çalıştıracak bir karar olacaktır. Bu bakımdan 
önergeye iltifat edilmesini ve müspet oy kulla
nılmasını istirham ediyoruz. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN r~ 0. H.-P. Grupu adına Sayın Ni

hat Erim. ,. 
C. H. P GRUPU ADINA NİHAT ERİM (Ko

caeli) — Sayın milletvekilleri, Anayasamızın; 
84 ncü maddesinin uygulanmasından doğan.bir, 
durumu halletmeye çalışıyoruz. 

Büyük Meclis evvelce bu maddeyi kendisi
ne göre bir türlü anlamış ve uygulamıştı. Bus 
uygulamayı Anayasa Mahkemesi doğru bul
mamış, yani 84 ncü maddeyi AnayasaMalike^ 
mesi 1966 yılında Büyük Meclisin, anladığı şe-: 
kilde anlamamıştır. 

Yeni Anayasamızın bir özelliği de ..Anayasa,. 
maddelerinin, fıkralannın yorumunu,- Mecİise 
bırakmamış olması ve bu gfirevi Anayasa. Mah-,, 
kemesine vermiş olmasıdır. Binaenaleyh, Ana
yasa Mahkemesi 84 ncü maddeyi nasıl anlamış--. 
sa 84 ncü madde Odur, biz de bundan böyle r 
öyle anlıyacağız, öyle uygulıyacağız ,ve Ana
yasa Mahkemesinin karan karşısında artık İç-, 
tüzük de bahis konusu olmamak lâzımdır. Yani 
içtüzüğün, bu karar çerçevesi içerisine giren . 
hükmü bahis konusu olmamak lâzımdır. 

Grupumuz adına bu önergeye imza. koyan .. 
arkadaşımız, Anayasa Mahkemesinin ' 84 ncü .. 

— 8 — 
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maJddeyfc 1966 daki uygulamayı beğenmiyerek 
iptal etmesi üzerine Meclisin biran evvel Baş
kanlık Divanını teşkil ederek çalışmalarını yü-
rütebilmesini kolaylaştırmak için imza koy
muştur. 

Sayın Başkan bu konuyu Büyük Meclise 
sunarken, Anayasa Mahkemesinin kararını uy
gulamak üzere Başkanlık Divanında yapılan 
toplantıda alınan kararı getirdiklerini, beyan 
ettiler. Bendeniz de grupumuz adına bu -nok
tanın tutanaklara bu şekilde geçmesini tavzih 
etmek için bu hususa işaret ettim. 

BAŞKAN — Sayın Erim, bir dakika; ben 
Anayasa Mahkemesinin kararını uygulamak 
üzere hareket edildiğini ifade etmedim. Böyle 
anlaşılmışsa taısrih ederim, cümlem böyle de
ğildir. Meclisiniz Anayasa Mahkemesinin kara
rını uygulamak durumunda değildir, kendi ka
rarım uygulaımalk durumundadır. 

NİHAT ERİM (Devamla) — Sayın Başkan, 
bir mühi'm. hukuk meselesi karşısında bulunuyo
ruz demektir. Anayasa maddelerinin yorumu 
üzerinde Anayasa Mahkemesiyle Büyük Mec
lis arasında anlaşmazlık bahis konusu okmas. 
Anayasa Mahkemesi 84 ncü maddeyi veya di
ğer bir maddeyi ne suretle anlamak lâzımgeldi-
ğini gösterince artık takiıbedilecek başka bir 
yol kalmamış demektir. Biz böyle anlıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Erim, bu tabiî mütalâa-
nızdır, ben ona bir şey demiyorum, yani bu yol
da bir şey-söylemiş değilim; fakat benim kanaa
timce tefsir hakkı yalmz Meclislerden kaldırıl
mış değil, aynı zamanda Anaya'sa Mahkemesi de 
tefsir yetkisine sahip değildir. Yani onun al
dığı bir tefsir kararı, mer'i bir kaide gibi, tat
bik edilemez. Anayasa Mahkemesi bir kanunu 
veya İçtüzüğü ya iptal eder, ya kabul eder. 
Buma Meclis uyar veya uymaz. Bu, benim gö
rüşümdür. Dediğiniz gilbi bir şey söylemediğimi 
anlatmak için bunları söylüyorum. Kendi gö
rüşünüzü beyan tabiî size aittir. 

NİHAT ERİM (Devamla) — Evet. 
Şimdi nitekim Başkanlık Divanında alınan ka

rarı bugün burada uygulamaya teşebbüs ettiği
mizde meselelerle karşılaşmış bulunuyoruz. 
'T. 1. P. sözcüsü arkadaşımız Anayasa 
Mahkemesi kararında bir başka noktaya dik
kati çekti. Resmî Gazetenin 18 Eylül 1968 ta
rihli sayısının 3 ncü sayfasının 2 nci sütunun

da Anayasa Mahkemesi kararının gerekçesini 
teşkil eden izahlar arasında üzerinde önemle 
durmamızı gerektiren bâzı beyanlar var. Mese
lâ, aynen okuyorum: «Esasen Başkanlık Diva
nı üyeliklerinin sadece sayı üzerinden değil gö
revlerin önem ve etki derecelerine göre değer
lendirilecek siyasi partilerin güçleri ölçüsünde 
dağıtılması gerekli bulunduğundan, hangi du
rumda olursa olsun Divanın aşırı şekilde kala-
balıklaşacağı düşünülemez.» Burada Anayasa 
Mahkemesi görevlerin etki dereceleri ve önemi 
üzerine de parmak basmış. 

Biraz daha aşağıda: «Divandaki çoğunluğun 
iktidar partisinin elinden çıkmasına yol açabi
leceği ihtimali üzerinde uzun uzadıya durabile
cek bir sorun değildir. Çünkü Başkanlık Diva
nında her hangi bir partinin mutlak söz sahibi 
olması değil, Divanın tarafsızlık içinde çalışma
sı ve tarafsızlığını koruyabilecek bir bünyede 
olması kuralıdır. Anayasa koyucu bu konuda 
ne düşündüğünü ve ne erek güttüğünü 84 ncü 
maddenin 2 nci ve 3 ncü fıkraları ile açığa vur
muştur. Başkanlık Divanında her hangi bir par
tinin çoğunluğu elinde tutamaması Anayasa ko
yucunun ereğine çok daha uygun düşecektir.» 
diyor, Anayasa Mahkemesi bu kararının gerek
çesini teşkil eden kısımda... 

Binaenaleyh, şimdi 84 ncü maddede evvelce 
1966 da Büyük Meclisin aldığı kararla yapılan 
uygulamanın bir kısmını, bugün Başkanlık Di
vanında yapılan partiler arası toplantıda alman 
kararla düzeltiyoruz. Yani siyasi partilerin her 
birinin Başkanlık Divanında bir temsilcisi bu
lunmasına imkân veriyoruz. Fakat şu mütalâa
da önem ve etki derecesine de işaret edilmiş. 
Ben de ilâve edeyim M, şahsi kanaatim olarak; 
Anayasa Mahkemesi kararının sonuç kısmın
da bu mütalâalara uygun bir sonuç fıkrası koy
muş olsaydı şimdi şu tereddüt içinde bulunmaz
dık ve TİP sözcüsü arkadaşımızın mâkul görü
nen mütalâaları karşısında tereddüde düşmez
dik. Onların, sözcünün beyanından öyle anla
şılıyor ki, bu noktanın tavzihi için de hukuk yol
larına müracaat edeceklerdir. Zaten elimizde 
de başka imkân yoktur. Yine hukuk yolları
na, yani Anayasa Mahkemesine gitmekten baş
ka çare yoktur. 

Ancak şu anda, Başkanlık Divanında yapıl
mış müzakereler neticesinde varılmış bir karar 
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var-. Büyük Meclîsin de çalışmalarını yürütme
si lâzım. Yeni Anayasamız, anlayış ayrılıklavı 
çıktığı zaman bunun hangi mercide, ne suretle 
halledileceği yollarını da göstermiştir. Her par
ti kendi anlayışı içinde kalmak şartiyle Mecli-' 
sin çalışmalarına imkân vermek üzere, bu gelen 
önergeyi grupumuz adına giden arkadaşımız 
imza etmiştir. Bir emsal teşkil etmiyeccktir 
ve bizim anlayışımıza göre, Anayasa Mahkeme
sinin 84- ncü maddeye verdiği mânayı tatbik için 
alınmış bir karar olduğundan, biz bu karara 
uymuş bulunuyoruz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Cumhurbaşkanımız Heyeti Umumiye salonuna 
teşrif etmişlerdir, kendilerine hoş geldiniz de
rim. (Alkışlar) 

Şimdi söz G. P. adına Sayın Coşkun Eırca'-
nındii', buyurun efendim. 

G. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA (is
tanbul) — Muhterem arkadaşlarım, benden ev
vel burada konuşan pek değerli ve pek kifayet
li hatiplerin bu konuda ileri sürdükleri mütalaa
lar, Anayasamızın kuvvetler, daha doğrusu 
fonksiyonlar ayrılığı ilkesine istinat ederek ge
tirdiği ve hepimizin tam bir samimiyetle uymak 
mecburiyetinde bulunduğumuz temel düzenin 
hukukî esasları hakkında, kısa de olsa, bâzı mü
talâalar serd edilmesini gerekmektedir. 

Yeni Anayasamız, bir Anayasa Mahkemesi 
kurmuştur. Bu Anayasa Mahkemesi, kanunları 
ve içtüzükleri Anayasa hükümlerine aykırı bul
duğu zaman iptal etmekle görevlidir. Anayasa 
Mahkemesine yine Anayasamız başka bâzı gö
revler de yermiştir. Fakat şimdi üzerinde duru
lan görev işte bu görevdir. 

Anayasa Mahkemesine bu konuda verilen 
görev nedir? Anayasa Mahkemesine verilen gö
rev, burada benden önce iddia edildiği gibi, ip
tal kararma mesnet olan gerekçeler voliyle di
ğer bütün âmme organlarını, hattâ kişileri bağ
layıcı nitelikte olan yorumlarda bulunma yetki
si değildir. Böyle bir yetki esasen demokraside 
bir mahkemeye dâhi verilemez idi ve verilme
miştir. Anayasamızın 132 nci maddesi, görül
mekte olan bir dâva hakkında yasama meclisle
rin de müttalâa serdedilemiyeceğini söyler. Çok 
şükür mevzuııbahsolan kararlarda dâvalar gö
rülmüş ve kararlar neşredilmiştir. Eğer böyle 
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bir bağlayıcı tesfir karan yoluyla, hiçbir demok
raside rastlanmadık şekilde, her hangibir âmme 
makamının velev mahkeme dâhi olsa kutsileşti-
rilmesi, ilâhileştirilmesi söz konusu obaydı, bı
rakalım Anayasa Mahkemesinin kararlarının bi
limsel tenkidini yapmayı, hattâ 44 sayılı Anaya
sa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usul
leri Kanunu ile Anayasa Mahkemesinin iptal 
kararına, muhalif olan, karara muhalif olmasa 
bile belirli gerekçelerine muhalif olan, sayın 
üyelerinin muhalefet şerhi vermelerini dâhi ka
bul etmemek iktiza ederdi. 

Anayasa Mahkemesine verilen görev ve bu 
görevin hukuki müeyyidesi nedir Anayasa 
Mahkemesi bir kanun veya içtüzük hükmünü ip
tal ettiği zaman evet, bu iptal kararı karşısın
da her kişinin ve bütün âmme organlarının, bu 
arada Yüksek Meclisimizin boynu kıldan ince
dir, iptal edilen hüküm ortadan kalkar. Orta
dan kalkmamış gibi o hükmü tatbik etmektir ki, 
Anayasaya aykırı olur, Anayasa Mahkemesinin 
kararım uygulamamak demek olur. Fakat her 
muhterem mahkeme gibi, Anayasa Mahkemesi
nin Anayasayı tefsir ederken ileri sürdüğü ge
rekçeler maddi konuda aynı neticeye, yani 
iptal kararına veya ~ iptal dilekçesini 
ret kararına müncer olsa bile gerekçeler 
değişebilir. Bazan Anayasa Mahkemesi hat
tâ daha önce iptal etmeyi reddettiği bir ko
nuyu bilûhara iptal edebilir veyahut tamamiyle 
aksine iptal ettiği bir konuyu iptal etmiyebilir. 

j Nitekim bizzat Anayasa Mahkemesi son defa bir 
iadei muhakeme talebi vesilesiyle verdiği bir 
«Anayasa Mahkemesinin içtihat değiştirebilece
ğini ve muhterem efkârı umumiyenin de Anaya
sa Mahkemesinin içtihat, .değiştirebilmesini nor
mal karşılaması gerektiği» yazmıştır. 

Bu, çok doğru birşey ve Anayasa Mahkeme
sine karşı duyduğumuz saygı da bu ifade zi
yadesiyle artırmıştır. Çünkü Anayasa Mahke
mesi bizzat bu karariyle hukukî gerçekleri, ama 
sadece hukukî olan gerçekleri söylemekle görev
li bir mahkeme olduğunu, kutsileştirilmiş, ilâhi-

[ leştirilmiş bir merci olmadığını kendisi kabul 
etmiştir Binaenaleyh, Yüce Meclis görevler ay-' 
rılığı ilkesine istinaden Anayasayı, ben Sayın 
Başkanımızın beyanını bu şekilde anladım, ken
disi tefsir eder, bir hukuk kaidesi ortaya çıkar. 

I O hukuk kaidesini Anayasa Mahkemesi aynı 
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gerekçelerle, bazen başka gerekçelerle iptal eder 
veyahut iptal etmiyebilir. O karar karşısında 
işte bizim boynumuz kıldan incedir. Yok3a Ana
yasanın tefsiri bahsinde, §u veya bu iptal kara
rında veya iptal dilekçesini red kararında Ana
yasa Mahkemesinin kararların da yer alan her 
gerekçenin bağlayıcı tefsir mahiyetinde olduğu
nu kabul etmek, aslında Anayasanın Anayasa 
Mahkemesine verdiği görevleri ziyadesiyle ge
nişletmek ve bizzat Kurucu Meclisin açmak is
temediği bir yolu açmak, yâni hâkimler hükü
metini kurmak demek olur. Bunu,- Anayasa 
Mahkemesi de istemediğini, biraz evvel bahset-
tğimi, son kararında ifade etmiştir, «İçtihatla-

. rını değiştirebileceğini, bunu efkârı ıımıımiye-
nin normal olarak kabul etmesini» söyliyen 
Anayasa Mahkemesi, kendisinin insanlardan 
müteşekkil olduğunu ve hâkimler hükümeti ku
rulmasına evvelâ kendisinin karşı olduğunu ifa
de etmek büyüklüğünü göstermiş bir Anayasa 
Mahkemesidir. 

/ Binaenaleyh, muhterem arkadaşlarını; yasa
ma ve yargı görevlerinin birbirlerinden ayrı gö
revler olduğunu, kanun yapma yetkisinin de 
devredilemiyeceğini unutmıyacağız. Meselâ 
Anayasa Mahkemesi bir kararında dese ki, «Ben 
şu karan iptal ediyorum, yerine meclisler şöy
le bir hüküm koyarlarsa Anayasaya uygun olur» 
Anayasa Mahkemesi böyle bir yola gitmez, gi
demez. Çünkü giderse kanun yapmış olur. Hele 
bu gibi tefsir kararlarım bağlayıcı sayarsak, o 
zaman kanun yapma yetkisini, münhasıran ken
dilerine aidolması gereken yasama organından 
alıp Anayasa Mahkemesine devretmiş olmak gi
bi bir neticeye ulaşırız ki •bunu ne Yüce Mecli
sin, ne de Anayasa Mahkemesinin mümtaz, de
ğerli, bilgili, ehliyetli üyelerinin arzu ctmiye-
cekleri aşikârdır. 

Şu halde ne yapacağız? Şüphesiz Anayasa 
Mahkemesinin kararlarındaki kıymetli gerekçe
lerden, iştirak edelim veya etmiyelim, ama de
ğerli olduğundan şüphe edilemiyecek gerekçe
lerden de istifade ederek önümüzdeki meseleye 
bir hal çaresi bulmak istiyeceğiz. 

Anayasa Mahkemesi, Başkanlık Divanının 
.ve komisyonların kuruluşu bahsine dört ayrı 
kararında temas ediyor. Bunların bir tanesi Ma
yıs 1967 de çıkmıştır ve Yasama Meclisleri 
dış münasebetlerinin düzenlenmesi hakkındaki 

378 sayılı Kanunun birinci maddesinin iptaline 
dairdir. Bir, ikincisi; İstanbul Milletvekili Çe
tin Altan'm yasama dokunulmazlığının kaldırıl
masının iptaline dair Temmuz 1967 de çıkmış 
olan karardır. Bir diğeri : 1966 Kasımında ku
rulmuş olan Başkanlık Divanının kurulmasına 
mütaallik kararın iptaline dair Şubat 1968 ta
rihli kararıdır. Nihayet bir sonuncusu da 6 
Mayıs 1968 de verilmiş olan ve Seçim Kanunu
nun bâzı hükümlerinin iptaline dair karardır. 
Bütün bu kararlarda konumuzla ilgili meselelere 
temas ediliyor. 

Muhterem arkadaşlarım, öyle sanıyorum ki, 
Anayasa Mahkemesinin bu kararlarında yer alan 
değişik hükümlere ve bu değişik hükümlerin 
şu veya bu kısmına dayanarak bu Meclisten 
çok değişik kararlar almak mümkündür. Bizzat 
Anayasa Mahkemesi kendi içtihatlarını değiş
tirebileceğini kabul etmiş ve bunun belli , başlı 
bir örneğini bu konudaki kararlarında vermiş
tir. Binaenaleyh, Anayasa Mahkemesinin şu ka
rarının, şu paragrafına istinaden bir muhterem 
grup beyanda bulunurken veya bir diğer muhte
rem grup aynı Anayasa Mahkemesinin bazan aynı 
kararının bir başka paragrafına istinadederken, 
eğer kendilerini bu kararlarla şurada bağlayı
cı tefsir mânasında bağlı sayıyorlarsa hepsi 
haklıdırlar, fakat hepsin^ bir arada mütalâa 
ettiğimiz zaman mantıkî'bir ışık görmeye Mec
lisimiz bakımından kolaylıkla imkân bulunamı-
yacağı kanısındayız. 

Bu itibarla yine tekrar edeyim; Anayasa 
Mahkemesinin değerli mütalâalarından da, mu
halefet şerhlerindeki değerli mütalâalarından 
da faydalanarak kendi kendimize, - Descartes'e 
göre akıl kimsenin inhisarında değildir - kendi 
aklımızı kullanarak bir neticeye varmaya ulaş
maktan başka çaremiz yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasanın 84 ncü 
maddesi : «Meclislerin Başkanlık Divanları, o 
Meclisteki siyasi parti gruplarının kuvvetleri öl
çüsünde Divana katılmalarını sağlıyacak şekil
de kurulur» demiş. Anayasa Mahkemesi bir ka
rarında,, zannımca haklı olarak, Anayasanın 85 
nci maddesindeki; «Türkiye Büyük Millet Mec
lisi ve Meclisler çalışmalarını kendi yaptıkları 
İçtüzüklerin hükümlerine göre yürütürler» hük
münü Başkanlık Divanları için de kabili tatbik 
genel hüküm sayıyor, bunu da, şimdi okuduğum 
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84 ncü maddenin birinci fıkrasını da bu hususu 
teyideder mahiyette sırf Başkanlık Divanı hak
kında özel hüküm sayıyor. Binaenaleyh, bu 
konuda aynı neticeye ulaşmak söz konusu oldu
ğuna güre, genel hükümle özel hükmün arasın
da bir mahiyet farkı olamaz. Bu noktayı bil
hassa bundan sonraki mütalâalarımı iyice izah 
edebilmek bakımından arz etmek ihtiyacını duy
dum. 

İçtüzüğümüzün 5 nci maddesi 13 kişilik bir 
Divan kurmuş. Anayasamızın 84 ncü maddesi 
de : «Meclislerin Başkanlık Divanları o Meclis
teki siyasi parti gruplarının kuvvetleri ölçüsün
de Divana katılmalarını sağlıyacak şekilde ku
rulur» demiş. Şu özel hüküm, dikkat edilirse, 
«Evvelâ böyle bir içtüzük yapılır» diyerek İç
tüzük vâzıma, yani Yüksek Heyetinize hitabet-
memiş; doğrudan doğruya tatbiki gereken bir 
hüküm koymuş. Meclis ne yapmış? 1957 sene
sinde tatbik edilen geçici içtüzüğün 5 nci mad
desinin kapsamı ve esasları dışına çıkmadan, 
Anayasanın getirdiği bu esas, içtüzüğün bu kap
samı içerisinde nasıl uygulanabilir, buna dair 
bir karar almış. Bu karar, bir usulî kaidenin 
uygulanmasına dair bir karardır. Ortada^Jbir 
yetki saptırması da yoktur. Bir yetki saptırması 
olabilirdi. Ne zaman olurdu?.. Eğer usulî bir 
kaidenin, yani mevcut ve mer'i bir usulî kaide
nin uygulanması söz konusu olmadan, yepyeni 
bir usul kaidesi sevk etmek, söz konusu ol
saydı da onu Meclis kararı yoliyle yapmış olsay
dık, o zaman içtüzüğün değiştirilmesine mü-
taallik içtüzük hükümlerine ye o yoldan 
da Anayasanın 85 nci maddesine aykırı hareket 
etmiş olurduk ve böyle bir kararın, yetki sap
tırması mefhumuna dayanılarak İçtüzük mahi
yetinde. sayılıp iptal edilmesi mümkün olabilir
di. Ama burada böyle bir şey yok. içtüzüğün 
ve Anayasanın koyduğu mer'i ve hiçbir zaman 
meriyetten kalkmamış - Sayın Avcı arkadaşımın 
beyanının.hilâfına - Anayasa Mahkemesi kararı 
ile dahi meriyetten kalkmamış bir içtüzük hük
münü tatbik ediyoruz. Çünkü Anayasa Mah
kemesi hiçbir kararında, «içtüzüğün 5 nci mad
desini iptal ediyorum» dememiştir. Bilâkis mü
taakıp bir kararında, Divanın kuruluşu hakkın
daki kararını verdikten sonraki mütaakıp bir 
kararında Seçim Kanununun iptali vesilesiyle, 
«Kararımızın kapsamı sadece ve sadece o Di
vanın kuruluşuna dair falanca tarihli Meclis 

karandır» demiş. Bu da gösteriyor M, içtüzük 
kaidesi yürürlüktedir ve iptal edilmemiştir. O 
zaman da yürürlükte. Binaenaleyh Meclis Ana-

. yasa hükmü muvacehesinde, bu İçtüzük hük
mü ile de kendisini bağlı hissederek, zannımca 
haklı olarak, bunu nasıl tatbik edeceğine dair 
bir karar almıştır. Meclis çok karar alıyor, 
usulî kaidelere dair. Meselâ; kifayeti müzakere 
kararlan alıyoruz ve açıkça söylemek isterim ki, 
Muhterem Başkanlık Divanının yüksek müsa
mahasına sığınarak; bâzı kifayeti müzakere ka-
rarlannı da içtüzüğe tamamiyle aykırı olarak 
alıyoruz. Şimdi diyebilir miyiz ki, Meclis içtü
züğe aykm olarak aldığı şu kifayeti müzakere 
kararı ile bir usulî .hukuk kaidesi vaz'etmiş ve 
içtüzüğü değiştirmiştir. Böyle şey olur mu? 
Farz edelim ki, Meclisin 1966 Kasımında ver
diği karar usulî kaidelere aykın idi... Bu usulî 
kaidelere -aykınlık usulî kaideleri meriyetten 
kaldırmaya kifayet edebilir miydi? Elbette ki 
edemezdi. Ortada sadece ve sadece aykın, umu
mi, objektif, gayri şahsi kaideye aykın, sübjek
tif, özel ve belirli bir tasarruf bulunacaktı ve 
eğer bu tasarruf Anayasa Mahkemesince bir 
kanun veya bir içtüzük yaparken veya diğer 
bir teşriî tasarrufta bulunurken iradesine fe
sat düşürecek mahiyette telâkki edilirse elbet
te ki işte o kanun, o içtüzük veya o teşriî ta
sarruf iptal edilecekti. Yoksa Anayasa Mah
kemesinin, şurada mevcut ve mer'i usulî kaide
leri tatbik ederken dahi Meclisin aldığı usulî 
tasarrufları, ama genel, objektif ve gayri şahsi 
olmıyan, sübjektif, belirli ve özel tasarrufları 
dahi iptal yetkisini tanımak, zannederim 
Anayasa Mahkemesine, Anayasa tarafından ken
disine verilmemiş bir yetkiyi tanımak olur. 

Anayasa Mahkemesi içtüzükleri, kanunları 
iptal eder, bâzı hallerde milletvekilliği ve sena
törlüğün düşmesi hakkındaki kararları, niha
yet teşriî masuniyetin kaldınlmasına mütaallik 
bâzı kararları iptal eder. Bunun dışındaki hu
kukî tasarrufları iptal edemez ve Anayasanın 
bu bakımdan yazılış şekli de bu yetkiyi bu tarz
da genişletmeye imkân vermez. 

E, acaba bunlan iptal edemezse bunların 
müeyyidesi ne olacaktır? Gayri hukukî yollar, 
Anayasaya aykırılıklar teşvik edilmiş olmıya-
cak mıdır? Anayasa Mahkemesi bu endişesini 
bir kararında ifade ediyor. Hemen söyliyelim 
ki böyle bir endişe söz konusu değildir. 
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Biraz evvel söylediğimi tekrar edeyim, mer'i 
ve mevcut bir usulî kaidenin tatbikine mütaal
lik alınmış bir Meclis kararı Anayasa Mahke
mesince iptal edilememelidir. Edilirse yine 
boynumuz kıldan incedir, saygı duyarız, hür
met ederiz o başka mesele. Fakat bunun neti
cesi şu olur : Bir kanun yapılırken faraza 
usul kaidesine aykırı bir kararın Mecliste alın
dığını kabul edelim, eğer böyle bir karar Mec
lisin iradesini ifsadeder mahiyette bir karar ise, 
Anayasa Mahkemesi bunu böylece tesbit ettiği 
anda o kanunu, o içtüzüğü iptal eder. Aksi 
halde zaten başka türlü bu kararlara müeyyide 
bulmak imkânı da yoktur. 

Sebebini arz edeyim. Sebebi, yine Anayasa 
Mahkemesinin Seçim Kanununa mütaallik ka
rarının gerekçesinde yer almıştır. Diyor ki Ana
yasa Mahkemesi «1966 Kasımında kurulmuş olan 
Divan hakkında ben iptal kararı verdim. Mütaa-
kıben 1967 ve 1968 de kurulmuş olan divanlar 
hakkında iptal kararı vermedim.» 

Binaenaleyh, divanların kuruluşu Anaya
saya aykın olsa bile bunlar meridir, çünkü ip
tal edilmemiştir ve meri olduğuna göre böyle 
Anayasaya aykırı divanların riyasetinde ya
pılmış olan kanunlar hakkında da her hangi 
bir itiraz ileri sürülemez. Herhalde, böyle bir 
gerekçe Anayasanın üstünlüğüne en kuvvetli 
müeyyideyi bağlıyan bir gerekçe değildir. 

Aslında yapılması icabeden şey şudur: 
Eğer bir divanın kuruluşu Anayasaya aykı
rı. ise o zaman yapılacak tek şey, o divanın riya
set edişi şayet - ki, bu kanaatte de değilim 
Meclis iradesini ifsat eder mahiyette görülü
yor ise, - işte ifsat edilmiş bu iradenin kendisi
ni ortadan kaldırmaktır, yani kanunu veya 
içtüzüğü ortadan kaldırmaktır. Aksi halde bir 
usuli karan Anayasa Mahkemesi iptal eder,, 
o, sadece o karara münhasır bir iptal karan-
dır. Aynı usulsüzlüğü bir daha tekrar ederse
niz o da iptal edilir, ama üstelik makabline şâ
mil olmadığından dolayı bu iptal kararlan, 
usulsüzlük müeyyidesiz kalır. 

Halbuki biraz evvel bahsettiğim şekilde 
bu usulsüz kararlar - yani mevcut ve meri bir 
usuli kaidenin tatbikine mütaallik usulsü?; 
usuli kararlar - şayet Anayasaya veya Ana
yasanın 85 nci maddesine veya içtüzüğe, aykırı
lık yolu ile aykın olursa bu gibi sübjektif be-
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lirli ve özel kararların, tatbikata mütaallik ka
rarların, Meclisin iradesinin ifsadı neticesine 
götürdüğü tesbit edildiği anda kanunu veya 
içtüzüğü iptal ederseniz o zaman Anayasanın 
üstünlüğü ilkesini tam olarak korumuş; en 
kuvvetli müeyyideyi vermiş olursunuz. 

Binaenaleyh, bizim kanaatimizce ortada 
bir içtüzük kaidesi yoktur. Bugün alınacak: ka
rar da bir içtüzük kaidesi mahiyetinde olma
mak, içtüzüğe uygun bir karar olmak iktiza 
eder. Daha evvel Anayasanın 84 ve 85 nci mad
delerinin de nasıl anlaşılması icabettiğini söy
lemiştik. Bu konudaki görüşümüz malumdur. 
Meclisin Genel Kurul dışındaki heyetlerinin 
sayısının tesbitinde münhasıran partilerin, grup
ların behemahal asgari bir üyeyle temsiline dik
kat edilmesi gerektiği fikri doğru bir fikir de
ğildir. Bu komisyonlar, bu divanlar muayyen 
işleri, muayyen bir sosyal münasebetler ha
vası içinde yapmak için kurulurlar. Eğer bir 
komisyonun sayısını çok artmrsanız o artık 
bir komisyon olmaz, bir genel kurula benzer. 

Bir genel kurulda kişiler arasındaki müna
sebetlerin sosyolojik bünyesiyle, bir komis
yondaki sosyolojik bünyesi birbirinden çok 
farklıdır. Bir komisyon çalışması ayn şeydir, 
bir genel kuru! çalışması ayrı şeydir. 

Böyle olunca elbetteki içtüzük yapılırken 
de ve bu konuda içtüzük yapılmadan böyle 
kararlar verilirken de kurulacak heyetlerin 
âzami bir sayiyle sınırlandmlması gereği göz 
önünde tutulacaktır. 45 tane grupun mevcudol-
ması nazari olarak dahi mümkün bulunduğu
na göre, 45 kişilik komisyonlann kurulması 
taktirinde bu komisyonlara komisyon denile-
miyeceği aşikârdır. Binaenaleyh, muhtelif mü
lâhazalar dikkate alınarak bu heyetlerin sayı
sı tesbit edilir, içtüzükte de böyle bir sayı var
dır. Bu sayıya, bizim kanaatimizce, daha ev
vel uyulmuştur ve «Kuvvet oranlan ne olur
sa olsun» ibaresi Anayasaya ayrıca eklenme
den, Anayasanın 84 ve 85 nci maddelerinin baş
ka türlü tefsirinin de aslında Anayasayı zor
lamak oluduğuna kaani bulunmaktayız. 

Ancak her zaman ifade etmişizdir ki, Mec
lisin Başkanlık Divanının ve komisyonlarının 
'livan hüviyetiyle ve komisyon hüviyetiyle ça
lışmasının esaslanna halel iras etmeden bu ku
rullarda her siyasi parti grupunun asgari t i r 
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üyeyle temsil edilmesini sağlıyacak şekilde 
ve hukuk kurallarının usuli kuralların şevki
ne de grupumuz daima taraftar olmuştur. Bu 
itibarla biraz evvel huzurunuzda okunan tak
rirde Divanın 16 üyeye iblâğ edilmesini grupu
muz kabul etmektedir. Yalnız bunun usulünün, 
bu konuda bir karar almak olduğuna kaani de
ğiliz ve bu konuda takrir imza edilirken bir de 
kaydi ihtirazı koymuş bulunmaktayız. 

İçtüzüğün. 5 nci maddesi iptal edilmiş de
ğildir, meridir. İçtüzüğün bu maddesini bir 
Meclis karan ile değiştiremezsiniz. Meclis ka
ran ile bu maddeyi değiştirdiğimiz takdirde 
Meclisin Anayasa ile kendisine verilmiş olan 
kanun yapma veya denetleme görevlerinin her 
birinin, nasıl icra edileceğini gösteren kaide
leri muhtevi olan İçtüzüğün her hangi bir kaide
si, yann böyle bir kararla ve içtüzükteki değiş
tirme metodu, usulü dikkate alınmadan değiş
tirilebilecektir. 

Şayanı şükrandır ki takrir de,, «Bu karann 
bir emsal teşkil etmiyeceği» yazılı. Bu iyi bir 
şey. Fakat bundan sonra da yeni bir karar alı
nıp, altına yine bunun da «Bir emsal teşkil et
miyeceği» nin yazılacağı nereden belli. Gerek 
kanun yapma görevinin selâmeti bakımından, 
gerek denetleme görevinin selâmeti bakımın
dan, biz burada İçtüzüğün ancak ve ancak İç
tüzükte yer alan içtüzüğün değişmesine mü-
taallik usul ile değişmesi gerektiğini kabule 
mecburuz. Hattâ, daha ileriye giden tefsir ka
rarlan ortaya çıkabilir, içtüzüğün açık hü
kümlerine rağmen devam eden yanlış tatbikat, 
İçtüzüğün tadiliymiş gibi farzedilebilir. Hattâ 
bu tatbikat devam etmeden teker teker alı
nan kararların dâhi içtüzüğün bir kararla de
ğiştirilmesi mânâsına geldiği ileri sürülebi
lir. Bütün bu yollara gitmekten Yüce Mecli
sin tevakki, etmesi lâzımdır. Bunun yollan, pra
tik yollan da bulunabilir. 

Muhterem arkadaşlanm, Anayasa ve hukuk 
kaideleri bazan hattâ komisyon sözcülerinin, 
maddi imkânsızlıktan hiçe sayarcasma veya
hut metnin açıklığını ve riyazi tatbikat bakı
mından gereklerini dikkate almıyan sözlerine 
rağmen, aklın ve mantığın ve hukuk tefsiri 
usullerinin ortaya koyduğu tarzda tatbik edil
mek iktiza eder. 
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Başkanlık Divanının nasıl kullanması ica-
bettiğine gelince; Başkanlık Divanında üye olan 
muhterem şahıslar görevlerinin hepsini bir ara
da ifa etmezler. Başkan ve Başkanvekilleri teker 
teker bu heyete riyaset ettikleri zaman her hangi 
bir heyetten, ezcümle Divandan talimat almazlar, 
tek başlanna bu görevi ifa ederler. Kâtipler için 
de durum böyledir, idareci üyeler bâzı görevleri
ni müştereken ifa ederler, bâzı görevlerini ayn 
ayn ifa ederler. Bir de Başkanlık Divanının 
müştereken ifa ettiği görevler vardır. Baş
kanlık Divanının müştereken ifa ettiği görev
ler mevcut bulunduğuna göre, bu görevlerin 
ifası bakımından alınacak olan divan karar
lan nasıl alınmak iktiza eder? Şüphesiz bu 
divan kararlannda tarafsızlık esastır. Taraf
sızlığın bir teminatı olsun diye zaten Anaya
sanın 84 ncü maddesi ve 85 nci maddesinin ilk 
fıkrası, sevkedilmiştir. Yalnız, esas olan tek 
şey tarafsızlık değildir. Bir esas daha var
dır, o da pek basit bir esastır, hepinizin bu
rada bulunuşumuzun sebebi : Demokrasi.. 

Divanın tarafsız olması şarttır, ama divan 
kuruluşunun demokratik olması da şarttır. Bi
naenaleyh, Anayasa Mahkemesinin dediği bir 
bakıma doğrudur; Divanda bir tek partinin 
ekseriyette bulunması elbette ki şart değildir. 
Ama bu, Meclisin kuruluş tarzına bakar. Ni
tekim, bu Meclisin birinci döneminde hiçbir 
parti tek başına bu Mecliste ekseriyete sa
hip değildi ve kuvvet oranlan tatbik edilince, 
Divanda da hiçbir parti tek başına ekseriye
te sahibolmuyordu. Ama son inönü Hükümeti 
dışında diğer bütün kabineler devrinde, Di
vanda kendiliğinden bu böyle olsun diye de
ğil, ama oranlar tatbik edilince o netice doğ
duğundan ötürü - iktidar partileri hâkim bu
lunuyor. Bunun aksi de olabilir, bu böyle de 
olabilir. Tatbik edilecek bir tek kaide var
dır ; kuvvet oranlan ölçüsünde Divanı kurmak. 
Eğer Meclisimiz içindeki kuvvet oranlan par
tilerden birine yüzde 50 den fazla imkân ver-
mişse, milletin iradesine uymak mecburiyetin
deyiz. Tarafsızlık; evet,, esastır. Meclis Divanı
nın tarafsızlığı da elbette ki bu Mecliste, ez
cümle muhalefet tarafından denetilecektir, 
ama tarafsız olsun diye antidemokratik olsun 
Divan böyle bir fikri kabul etmeye imkân yok
tur. Divan tarafsız olsun ve demokratik olsun. 
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Divan demokratik olsun ama, tarafsız olma
sın.. Bunu da bu millet gördü, bunu da gördü. 
Hayır, bunu kabul etmiyoruz, böyle olmıyacak-
tır. Dinvan tarafsız olacaktır, ama tarafsız ol
ması için antidemokratik olsun ve orada ekal
liyete hükmetsin... Bunu biz kabul etmiyoruz. 
Hem tarafsız olsun, hem demokratik olsun. Şim
di, böyle olunca, demokrasinin de bir tek esası 
var; bir tek değil esaslarından bir tanesi, bir 
tek değil ama vazgeçilmez esaslarından bir ta
nesi.. O da, ekseriyetin kanuna, İçtüzüğe Ana
yasaya uygun karar alması imkânını sağla
mak. Ama Divanı ekalliyetin hâkimiyeti altın
da kurduğunuz gün, ekseriyete, velev Anaya
saya kanuna, İçtüzüğe uygun olsun, karar al
mak imkânını dahi vermiyoruz demektir. Bu
nu kabul edemiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım,, bunun yanında -
tekrar ediyorum - bizim gözümüzde Divanın de
mokratik olarak kurulması lâzımdır. Her par
ti. orada kuvvet oranına göre temsil edilmeli
dir. Bu kuvvet oranlan bir partiye orada mut
lak ekseriyeti sağlar veya sağlamaz, bunun 
hiçbir önemi yoktur. Her parti kuvvet oranla
rına göre orada temsil edilmelidir. İçtüzüğü
müzdeki meri hüküm buna kifayet etmediğine 
göre, İçtüzüğümüzü usulüne göre değiştirmek 
ve bu sayıyı, kâtip sayısını artırmak suretiyle 
13 ü 16 ya iblâğ etmek lâzımdır. Bunun dışın
da, yani kuvvet oranlan ölçüsü dışında kuru
lacak bir Divanın divan üyelerinin teker te
ker ifa ettikleri, bir arada karar vererek değil, 
teker teker ifa ettikleri görevlerin ister iste
mez, indî olacak, takdiri olacak, biraz hattâ 
keyfî olacak değerlendirilmesine göre yapıl
ması takdirinde hâsıl olacak durum şudur : 
Var, Senato bunu tatbik ediyor, Anayasa Mah
kemesi de böyle bir içtüzük hükmü olursa du
rumun Anayasaya uygun olacağını işrabetmiş; 
tabiî içtihadım değiştirebileceği kaydiyle. Onu 
da bir başka karannda söylüyor, o telkinini 
bu mânada anlıyorum. 

Şimdi, bu yola gidildiği takdirde, kuvvet 
oranlanna göre kurulmıyacak Başkanlık Diva
nının kendi müşterek görevleri bakımından 
karar alırken, Anayasanın 84 ncü ve 85 nci mad
desine uygun bir şekilde kurulmuş olduğu söy
lenemez. Çünkü bu gibi kararlan alırken orada 
Başkan, başkanvekili, idareci üye ve kâtibin 
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hepsinin sıfatlarına bakılmaksızın tek oyu oja-
caktır. Böyle olduğu zaman, madem ki her ti-
rinin sıfatlarına bakılmadan tek oyu vardir, 
şu halde bu görevlerin ifasında oranlara ria
yet edilmek iktiza eder. 

Şimdi muhterem arkadaşlanm, kısaca şu£u 
da belirtmek isterim ki; şüphesi?, Anayasaya 
uygun düşen hal tarzları vardır, Anayasaca 
uygun düşmiyen hal tarzlan vardır. Anayafea 
Mahkemesi bu konudaki hukukî gerçeği ifajle 
eder. Her mahkeme hükmü gibi bunlar kaziy^-i 
muhkemedir ve Anayasaya aylandır dediği zu
rnan Anayasa Mahkemesi, aykınlağın müeyyide
si tatbik edilir. Bunda hiçbirimizin şüphesi yojc. 
Fakat Anayasaya çok uygun düşen, az uygun 
düşen, en uygun düşen, en uygun düşmiyeft.. 
Böyle bir şey yoktur. Ya uygun düşer bir kai4e 
bir hal tarzı Anayasaya, ya hiç uygun düşmep. 
Hukukî bakımdan bundan başka türlüsünü 
görmek mümkün değil. Anayasamız veya kjı-
nunlanmız Anayasaya uygunluğun veya aykı-
nlığm bir hiyerarşisini tesbit etmiş değildir. 
Böyle olduğu zaman, bulmamız gereken hal q^-
resinin hakikaten Anayasaya uygun, olması lâ
zımdır. Meselâ Avrupa Konseyine gidecek üye
lerle ilgili olarak 378 sayılı Kanunun birinci 
maddesi Anayasa Mahkemesince iptal edilir
ken, Anayasa Mahkemesi zannımca çok yerin
de olarak, çok haklı olarak, şüphesiz zımnen 
Avrupa Konseyini, Asamblesini kuran hukukî 
kaynağının bir muahede olduğunu, 10 Mşidejı 
Türk Heyetinin kurulduğunu ve bu 10 kişijfi 
artırmak imkânının münhasıran Türk Yassĵ  
ma Organının elinde bulunmadığını düşünerel^, 
bu heyette illâ ki her siyasi grup temsil edil
melidir diye bir gerekçe bu iptal kararını ver
miş değildir. 

Binaenaleyh, konuşmamın başında temas et
tiğim hususa dönüyorum; biz burada kendi ad
lımızla meseleye bir çare bulmak zorundayıi. 

Huzurunuzdan ayrılırken görüşlerimizi hij-
lâsa edelim:. 

Maslahat bakımından ve sadece maslahat 
bakımından Anayasamızın ruhuna uygun hal 
tarzı; şu günkü Meclisimizde yer alan bütüi 
gruplann Divanda temsil edilmesidir, bir. 

İM, bu hal tarzına, İçtüzüğe ve Anayasaya 
uygun yollardan varmak lâzımdır. İçtüzüğü 
ve Anayasanın 85 nci maddesi delaletiyle di 
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Anayasaya uygun tek yol da, içtüzüğümüzün 
beşinci maddesini değiştirerek divan kâtip
liklerinin sayısını 3 artırmak ve böylelikle di
van üyelerinin sayısını 16 ya iblâğ etmek. 

O zamana kadar ne yapılması icabettiği hu
susu, zannediyorum biraz acele bir hal tarzı bul
mak ve iyi niyetli gayretin içerisinde, bu gay
reti bulmak için çalışanların hepsinin iyi niyet 
içinde olduklarında ve meşru endişelerle dolu 
olduklarında hiç şüphe yoktur. Bu gayret içeri
sinde diğer pratik çareleri yeteri derecede 
araştırmış değiliz. Bunu araştırma fırsatı, önü
müzde vardır. Gruplar yeniden toplanırlar ve 
içtüzüğün 232 nci maddesine uygun olarak bu 
meselenin nasıl bir hal çaresine ulaştırılacağı
nı. tezekkür ederler ve ona göre hareket eder
ler efendim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Koksal. 
FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
Millet Meclisimizin ikinci Döneminin Dör

düncü Toplantı Yılı başında bir karar alacağız 
ve bu kararla da Başkanlık Divanını teşkil ede
ceğiz, teşekkül ettireceğiz. 

Şimdiki Başkanlık Divanımız bir teklifle 
gelmiştir. Bu teklif muhtelif.. 

BAŞKAN — Sayın Koksal; Başkanlık Diva
nı. hiçbir teklifle gelmemiştir. Orta yerde, grup
ların imzaladığı, bir takrir vardır. Teklif bu
dur1. 

FEYYAZ KOKSAL (Devamla) — Başkan
lık Divanı delaletiyle grupların imzaladığı tak
rir huzurunuza gelmiştir. Şu halde bu talkrir 
üzerinde konuşalım. 

Bu takrir, muhtelif arkadaşlarımızın da ifa
de ettikleri gibi, bizi tereddüde sevk edecek bir 
takrir değildir. Hiçbir tereddüdümüz yok. imza 
attıktan sonra tereddüde mahal verenler veya
hut da tereddüdedenler bulunabilir. Fakat biraz 
sonra arz edeceğim veçhile hiçbir tereddüde ma
hal yoktur. Bunun için Sayın Coşkun Kırca ar
kadaşımız içtüzüğümüzün beşinci maddesini de
ğiştirerek meselenin halledilmesi gerektiğini ifa
de ettiler. Buna da lüzum yoktur. tçtüzüğümü-
ğün 232 nci maddesini tatbike de hiç lüzum yok
tur. 

Muhterem arkadaşlarım; Anayasamızın 84 ve 
85 nci maddeleri bir içtüzük mahiyetinde tedvin 
edilmiş maddelerdir. Burada, Kurucu Mecliste, 
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Anayasanın bu maddeleri konuşulurken bir kı
sım arkadaşlarımız tereddüt gösteriler; «ilerde 
bu husus muhtelif şekillerde bizleri haili gayri-
mümkün yollara sevk eder» dediler. Şu hâdise, 
şuradaki konuşmalar bunu göstermektedir. Fa
kat dünya parlâmento pratiğine bakacak olur
sak hiçbir tereddüde mahal olmadığını da gö
rürüz. Nite'kim, anayasalarda, dünya anayasala
rının hiçbirinde bu şekilde bir anayasa maddesi 
yoktur. Yalnız italyan Anayasasının 82 nci mad
desinde, meclislerde teşkil olunacalk araştırma 
komisyonlarında grupların kuvvetleri oranının 
nazarı itibara alınması derpiş olunmuştur. 

Bizim Anayasamızın maddesini tıpatıp aynı 
kelimelerle ifade eden Alman içtüzüğü maddesi; 
Alman Anayasasının 40 ncı maddesinde, Fede
ral Meclisin Başkanlarını, Başkanvekillerini ve 
kâtip üyelerini seçeceğini ifade eder ve bir iç
tüzük tanzim edileceğini de tesibit etmiştir. Fe
deral Meclisin içtüzüğünün maddelerinde dahi 
detaylara girilememiştir. Çünkü, Meclislerin se
çimler neticesinde ne şekilde gruplarla, hangi 
grupların meclislerde bulunacakları daha önce
den bilinen bir durum değildir. 

Federal Meclis içtüzüğünde dahi başkan, 
başkanvekillerini ve grupların tesbit edecekleri 
nisbete göre kâtip üyeliklerin seçiminin yapıla
cağını 13 ncü maddesi derpiş eder. Kâtip üye
liklerin adedinde ve gruplara düşen nisbette an
laşmaya varılmadığı takdirde, bizim Anayasa
mızın 84 ncü maddesine benzer şekilde, grupla
rın kuvvetleri oranında kâtip üyeliğin taksim 
edileceği ifade edilmiştir. Bu ifadenin neticesi 
de meselâ, 15 . 11 . 1953 senesinde 5 ğrupun 
bulunduğu, bir grupun da 15 üye ile temsil edil
mesi neticesi, kâtip üyelik adedi 21 e çıkmıştır 
ve bu 21 kâtip üyelik gruplara kuvvetleri ora
nında taksim edilmiştir. Anayasamızda, Anaya
sa Mahkememizin bu hususta, arkadaşlarımın 
belirttikleri gibi, Anayasanın 85 nci maddesinin 
ikinci fıkrasında, içtüzük hükümlerinin siyasi 
parti gruplarının Meclislerin bütün faaliyetleri
ne kuvvetleri oranında katılmalarını sağlıyacak 
yolda düzenleneceği yazılıdır. Bu, aslında siyasi 
parti gruplarının Meclislerin bütün faaliyetleri
ne kuvvetleri oranında katılmalarını buyuran 
bir temel hükümdür* Ve yine Anayasanın 8 nci 
maddesi, yasama, yürütme ve yargı organları
nı, idare makamlarını ve kişileri bağlamakta-
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dır. Bu kuralın, siyasi partilerin uyuşmaları ve
ya Millet Meclisi Genel Kurulunun kabulü ile 
bir yana bırakılması mümkün değildir, sözüne 
uymak mecburiyetindeyiz. Hukukî kurallardan 
birisi budur. 

Fakat bu hukukî kuralın karşısında bâzı hu
kukçularımızın da derpiş ettikleri bir husus var
dır ki; münakaşa ve müzakere edilecek husus 
burada bu idi. Bu husus, her hangi bir komisyon 
ve Başkanlık Divanı için de bahis konusudur. 
Bir parti grupuna düşen üyeli!kten vazgeçmeyi 
veya bir başka siyasi parti grupu veya siyasi 
parti grupu mensubu olmıyan, millet lehine fe
ragati caiz görmektedir. 

Anayasa Mahkememiz bunu caiz görmemek
tedir, bir kısım hukukçularımız ise bunu caiz 
görmektedirler. Gerçekten Anayasanın 85 nci 
maddesinin 2 nci fıkrası, siyasi parti gruplarını 
komisyonlarda kuvvetleri oranında temsilci bu
lundurmaya mecbur etmemekte, sadece îçtüzük 
hükümlerinin bu grupların komisyonların faali
yetlerine kuvvetleri oranında katılmalarını sağ-
lıyacak tarzda düzenlemeyi emretmektedir. îç
tüzük, siyasi parti gruplarına her bir komisyon
da ve Başkanlık Divanında kendi kuvvet oran
larına uygun sayıda milletvekili göndermek hak
kını verecelc şekilde düzenledikten sonra, siyasi 
parti gruplarının Başkanlık Divanına bu tarzda 
katılmaları sağlanmış olur. Ancak, bu hakîki 
kendi siyasi yararlarını yasama Meclisi ve orga
nı içinde çeşitli taktiklere ve bu arada uzlaşma
lara başvurarak yürütmekle siyasi parti grup
larının serbest olması gerektiği meydandadır. 

Siyasi parti gruplarımızın kuvvetleri oranın
da ve muhakkak surette, Anayasa Mahkememi
zin biraz evvel ifade ettiğim şekilde, hiçbir hak
tan sarfınazar etmek imkânını da yok edersek 
ve öyle karar altına almış olursak bugün 37 tane 
arkadaş ile Başkanlık Divanının teşekkülü za
ruri görülmektedir. Bu ise gayrimümkündür. 
Şu halde Anayasamızın 84 ncü maddesinin işle
mesi bakımından ve birçok hukukçularımızın ve 
bilhassa içtüzüğü tanzim eden Sayın Coşkun 
Kırca ve diğer arkadaşların ifade ettikleri gibi, 
haktan sarfınazar ile 16 kişiye düşürme karan, 
gruplar arasında verilen karar yerindedir. Baş
ka türlü ilerde komisyonlarda da aynı mesele 
ile karşılacağız - meseleyi halletmeye imkân ve 
ihtimal yoktur. 

Şimdi İçtüzüğü değiştirmeden bunu yapama
yız, diyen arkadaşlar var. 

Sayın Coşkun Kırca Anayasanın üstünlüğü 
prensibi ile hareket ederek bu hususu söyledi. 
Gerek Anayasa Mahkemesinin kararlarında esas 
olan Anayasanın üstünlüğü prensibini esas ala
rak Yüce Meclisinizin, Yüce Senatonun ve| bü
tün Büyük Millet Meclisi üyelerinin AnaVasa 
prensibinin üstünlüğünü, Anayasanın üstünlü
ğünü esas aldığımızda, Anayasaya uymak mec
buriyetindeyiz. Anayasamızın bu şekilde tatbik 
edilen maddesi de var. 89 ncu madde İçtüzük 
maddelerimizle, gensoru ile ilgili madde İçtüzük 
maddeelriyle hiçbir şekilde kabili telif değijlken 
Anayasanın üstünlüğü prensibine istinaden 
89 ncu maddeyi bir İçtüzük niteliğinde mjıdde 
görerek tatbik etmişizdir. Şu halde bizim ytapa-
cağımız bu husus, Meclisi bir an evvel çalıştır
maya sevk edecek olan Başkanlık Divanıma te
şekkülüne dair 84 ncü maddeyi bir İçtüzük ma-
hiyeitnde madde telâkki edip - çünkü başka 
türlü hareket tarzı yok - ve yeni İçtüzüğüj ya
pan arkadaşlarımızın fikrine iştirak ederekj bu
rada da «Anayasa Mahkemesindeki hâkimlerin 
verdiği kararın gerekçesinde de tesbit edildiği 
gibi, hiçbir haktan sarfınazar edemezsiniz.»! de
meleri Sayın İşçi Partisi temsilcisinin söyledik
leri gibi değil; bizim 20 - 25 ile temsil edilme
miz icabediyor ona göre bir hesap yapaıfsak. 
Eğer, Anayasa Mahkemesinin kararma uyaj*sak 
38 in 25 i bize aidoluyor, Adalet Partisine 
aidoluyor. Bu haktan da Anayasanın yürijme-
sini sağlamak için, Meclislerin çalışmasını bir 
an evvel temin etmek için arkadaşlarımızın| ga
yet vazıh bir şekilde ifade ettikleri gibi, İ5aş-
kanlık Divanında ve sair heyetlerde hakk|ani-
yet ölçüleri içinde temsil edilmesini engelleyici 
yollara iktidarın sapmasını önlemekten bsj-şka 
bir şey yok, meselede. Kontrol uzvu olarak ora
dadırlar arkadaşlarımız. Muhalefetten geleni ar
kadaşlarımız kontrol olarak bulunmaktadırlar. 

Demokratik memleketlerde tatbikat, siyasi 
parti gruplarına tanınan bu hakkın; bizim 2)5 te 
direnmemiz icabediyor şu anda. Bunu gayet (gü
zel ifade etmişler, Coşkun Kırca arkadaşımız; bir 
yerde, «Bu, hakkın bir bağlı yetki (competo|nce 
ltee) değil, bir takdir yetkisi (competence 
rectionnaire) olduğunu göstermektedir» dejniş-
ler. Biz bunu bağlı olarak görmüyoruz. Bize 

di-

bir 
istikamet gösteren bir hak olarak telâkki edi-



M. Meclisi B : 1 1 . 11 . 1968 O : 1 

yoruz. Şu halde biz hakkımızdan feragat ederek, 
16 nın içerisinde kaldığımızı da beyan ederek, 
bu hususun Anayasa Mahkemesi ile hiç ilgisi ol
madığını Sayın tşçi Partisi temsilcilerine ifade 
etmekten kendimi alamıyacağım. Hiç bir tered
düdümüz de yoktur, tekrar ediyorum ve İçtü
züğün 5 nci maddesi tekrar tedvin ederek; yü
rürlüktedir evet, içtüzüğün 5 nci maddesi yü
rürlüktedir, ama onu şu anda tatbik etmek im
kânı yoktur, ilerde belki Meclis o şekilde te
şekkül edebilir ki, içtüzüğün 5 nci maddesi de 
tatbik edilir. Veyahut da Meclislerin teşekkül 
tarzına göre de yeni İçtüzüğümüzü bir an ev
vel işe yarar şekilde ve bütün grupların teşek
külünü, ilerdeki meclislerde her türlü grupun 
geleceğini göz önüne alarak bir bağlayıcı değil, 
daha ziyade meseleyi hallederi bir içtüzük 
maddesi ile inşallah çok yakında karşınıza ge
lirler ve neticeyi hallederiz. 

Hürmetlerimi sunarım efendim. 
BAŞKAN — Sayın Tahtakılıç. 
SÜLEYMAN ARtF EMRE (Adıyaman) — 

Grup adına söz istemiştim. 
BAŞKAN — Bir yanlışlık oldu efendim; siz 

Sayın Emre, grup adına mı söz istemiştiniz. 
SÜLEYMAN ARtF EMRE (Adıyaman) — 

Evet. 
AHMET TAHTAKILIÇ (istanbul) — Bana 

söz verdikten sonra tekrar başkasına söz vere
mezsiniz, geçti beyim. 

BAŞKAN — Geçmedi beyim, efendim. Ev
velâ, beyim meyim tâbiri ile hususi şekilde ko
nuşmayın. 

AHMET TAHTAKILIÇ (istanbul) — O sö
zümü geri alıyorum. 

BAŞKAN — Evet. 
AHMET TAHTAKILIÇ (istanbul) — Ama, 

müsaade ederseniz beni davet ettikten sonra 
kimseye artık, sizi grup adına davet ediyorum 
diyemezsiniz. O sözümü geri alıyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
AHMET TAHTAKILIÇ (istanbul) —. Bıra

kınız bağımsız bir kişi konuşabilsin, gruplar 
hakkında. Bu kapıyı yanlış içtihatlarla kapa^ 
dmız. 

BAŞKAN — Efendim, ben grup adına söz 
istiyen arkadaşıma daha evvel söz vermek mec
buriyetindeyim. 

Buyurun Sayın Süleyman Arif Emre, grup 
adına. 

SÜLEYMAN ARtF EMRE (Adıyaman) — 
Arkadaşımız konuştuktan sonra. 

BAŞKAN — Efendim, öyle ise siz de sözü
nüzü geri alın, tekrar söz isteyin, efendim. 

SÜLEYMAN ARİF EMRE (Adıyaman) — 
Hayhay; öyle yapıyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Tahtakılıç. 
AHMET TAHTAKILIÇ (istanbul) — Sa

yın Başkan, muhterem milletvekilleri; konu bu
günün konusu değil. 1961 Anayasasından son
ra, 1961 seçimlerinden hemen sonra Millet Mec
lisine, Parlâmentoya bu konu geldi ve maalesef 
yanlış içtihatlarla, yanlış kararlarla iş şimdi 
çıkmaza geldi. Bakınız saatlerden beri herkes 
şöyle idi, Anayasa Mahkemesinin kararı böyle 
idi diye bir konuşuyor. Zabıtları lütfen gözden 
geçiriniz ve hâtıralarınızı yoklaymız. Şu 84 ncü 
maddeyi bir okuyalım. Riyaset Divanının va
zife ve fonksiyonlarını Türk demokrasisinin te
kâmül seyri içerisinde Riyaset Divanının taraf
sız olmasından doğan neticelere birtakım baraj
lar koymak istemiştir, Anayasa. Dâva bundan 
ibaret. Yoksa, bir Anayasada orantı idi, morantı 
idi, 3, 4 idi diye bir Parlâmentoda bunlar mev-
zuubahsolmaz. Yanlış tatbikatların, kötü hâtı
raların tashihi için birtakım barajlar konmuş
tur. Size hâtıra kalsın diye bir misal söyliye-
yim. Buğday ambarını çeşitli yerlerden fareler 
deler. Artık her küçük deliği bir teneke ile tı
karsınız İd, bir daha buğday ambarına fare 
girmesin diye. Bizim bu tedbirlerimiz bu mahi
yette tedbirlerdir, inşallah yarın Riyaset Diva
nının fonksiyonunu Parlâmento hatırlıyacak; 
meselâ, Reisin, içtüzüğün derpiş ettiği gibi mu
halefetten, azınlıktan olabileceği felsefesine eri
şecek, o zaman bu mücadeleler, bu münakaşalar 
ortadan kalkacak. Maalesef, 1961 seçiminde ev
velâ, bu husus kondu; illâ Reis çoğunluktan 
olacak. 

Arkadaşlar 84 ncü madde iki fıkra; «Reis 
gizli oy ile seçilir» diyor. Gizli oyla reis seçil
mekle illâ reis çoğunluk partisinden olacaktır, 
diye hüküm koyabilir misiniz?. Hangi hukuk kai
desi bunu vaz'edebilir? Demokrasinin beşiği de
diğiniz memleketlerden sık sık misal verirsiniz. 
Oralarda reis, ekseriya spiker, denilen insan; 
gayriresmî toplantılarda, birkaç defa arz ettim, 
azınlık partisinden seçilmek suretiyle Meclisin 
Riyaset Divanının itibarı korunur. Fakat, bizim 
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bu Parlâmento 1961 senesinde kurulduğu gün
den beri, illâ Reisin çoğunluk partisinden olma
sı gibi bir yanlış içtihat ile başladı işe, şimdi 
onun sancısını çekiyoruz. 

Günün meselesine gelince : Gayet sade arka
daşlar ; Anayasa Mahkemesinin - Sayın Profesör 
Nihat Erim müsamaha etsin - verdiği karar, hâ
diseye münhasır bir karardır. Ondan sonra o 
hususta yapılacak muamelenin takdiri, Yüksek 
Başkanlık Divanını işgal eden Başkanın dediği 
gibi, Meclisin yeni bir kararı iledir, bir. 

Ne yapacağız bugün? Arkadaşlar, geçen 
devrede de hata ettik. Temsil esastır, orantı 
sonra gelir. Anayasanın kararlarını okuyunuz; 
temsil esastır. Sebep? Riyaset Divanmdaki bü
tün tasarruflarda, Parlâmento gruplarını Mec
lisin vazgeçilmez unsurları telâkki ettiği için, 
her grupun temsili esastır. Biz bunu geçen sene 
o kadar iddia ettik, kabul etmediniz. Elbette 
Anayasa Mahkemesi iptal kararı verdi. Geçen 
sene 13 sayıyı muhafaza etmekle beraber, temsil 
esasını bu Meclis yürütebilmiş olsaydı, Anayasa 
Mahkemesinin kararındaki anamucip sebep, ta
rafsızlığı teminat altına almaktı. Tarafsızlığı 
teminat altına almak da, her grupun 
orada temsil eden bir şahsiyetin bulun
masıdır. Temsil esas olduğuna göre, şu 
halde biz bugün bu meseleyi halledebiliriz. Her 
grupu temsil edecek bir formülde, şu parti grup
ları nasıl bizim dışımızda meseleyi konuşup, ge
lip Meclisi bir emrivaki karşısında bırakıyorlar
sa, isabetli bir karar alırlar. Birisi üyeliklerin
den, o orantı rakamını matematik bir hüküm 
olarak ele almayıp, derhal 13 kişi içerisinde bü
tün parti gruplarının temsilini bulurlar, birinci 
meseleyi hallederiz. 

ikinci meseleye gelince; Tüzük tadili mahi
yetindedir. Yanlış içtihatlar koymıyalım. Tüzü
ğün tadili, başka formalitelere bağlıdır. Başka 
türlü bir halle gidersek, burada parmaklar kalk
mak suretiyle verilmiş parti grupları takririnin 
kabulü suretiyle, Başkanlık Divanı sayısını ar
tırmaya kalkarsak, bu yanlış bir içtihat olur. 
Şimdiye kadar Riyaset Divanında aldığımız yan
lış içtihatlara yenisini eklemiş olursunuz, 

Demokrasi mücadelemizin istikametinde esas; 
prensipler ve ruhtur. Şu Riyaset Divanı kürsü
sünün arkasında olan makam, ancak ve ancak 
tarafsızlıktır. Kanun da bu tarafsızlığı, bir ne

vi müşahade suretiyle teminat altına ajmak 
istemiştir. Temsil esas olduğu andan itibaren 
Anayasanın da, İçtüzüğün de hükmü yerine| gel
miş olur. 

Şimdi muvakkaten ve derhal seçeriz. ı Her 
partiyi temsil esasına göre, orantıları ona jgöre 
Riyaset tesbit eder, arkasından içtüzüğü tashih 
ederiz. Bu münakaşa da ortadan kalkar. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bjr ki
fayet takriri vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Görüşmelerin kifaye

tini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Kars 
Cengiz Ekindi 

BAŞKAN — Kifayet önergesinin aleyhinde 
söz istiyen? Yok. 

Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler..! Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi takriri peni
den okutup oylarınıza arz edeceğim. 

(A. P. Grupu adına Artvin Milletvekili Sa
bit Osman Avcı, C. H. P. Grupu adına Trajbzon 
Milletvekili Ahmet Şener, G. P. Grupu idına 
Çorum Milletvekili Hilmi İncesulu, Y. T. P. | Gru
pu adına Eruzrum Milletvekili Nihat Dile|r ve 
M. P. Grupu adına Edirne Milletvekili Azimet 
Bilginin vermiş oldukları müşterek önerge; tek
rar okundu.) 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Biz geri alıyo
ruz. 

BAŞKAN — Okunmuş olan bu önergeyi... 
AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — gayın 

Başkan, bu önergeyi Anayasa yönünden i reye 
koyamazsınız efendim. Müsaade ederseniz fik
rimi izah edeyim. j 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi oylarınıza 
sunacağım ve bununla bir usulsüzlük yakıldı
ğına kaani değilim. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. | 

Muhterem arkadaşlarım, kabul edilmiş i olan 
bu önergeden sonra, bu önergenin tâyin ittiği 
ölçüler içinde gruplarca verilmiş olan namzet
lerin seçimi yapılacaktır. Başkanlığa şinjıdiye 
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kadar iki gruptan namzetler bildirilmiştir. Di
ğer gruplar henüz namzetlerini bildirmemiştir. 

3. — İhtisas komisyonlarının üye sayısını ve 
kuvvet oranlarıyla göre siyasi parti gruplarına 
ayrılan üyelikleri gösteren liste. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bu ara
da biz, bütün gruplara komisyonların, gerek 
bu komisyonlarda bütün grupların oranları nis-
betinde temsilini sağlamak için, gerekse her gru-
pa düşecek sayıyı tesbit için bir cetvel hazırla
mıştık. Bu cetveli bütün gruplara verdik. Bu

rada, bu cetvelin de tasvibinize sunulması ge
rekmektedir. Zira İçtüzüğümüzün, komisyon
lardaki üye adedlerinin Meclis kararı ile azal
tılıp, çoğaltılmasının mümkün olduğu hususu
nu, bir madde ile derpiş ettiğini biliyorsunuz. 

Şimdi, bunları sırasiyle okutup, oylarınıza 
sunacağız. Yetiştirilebilirse ve komisyon üyelik
leri için de gruplar üyelerini yeni adaylarını 
verebilirlerse, o seçim de Çarşamba günü Baş
kanlık Divanı seçimini mütaakıp yapılacaktır. 

Şimdi listeyi okutuyorum. 

Komisyonun adı 

Dilekçe Karma 
Sayıştay 
Meclis Hes. İnceleme 
Kitaplık Karma 
Anayasa 
Plân ve Bütçe, Bütçe Karma 
Adalet 
Çalışma 
İçişleri 
Gümrük ve Tekel 
Dışişleri 
Sanayi 
Millî Eğitim 
Maliye 
Millî Savunma 
Ulaştırma 
Bayındırlık 
Sağlık ve Sosyal Yardım 
Ticaret 
Tarım 
Kamu İkt. Teş. Karma 
İmar 
Turizm ve Tanıtma 
Köy İşleri 
Enerji ve Tabu Kaynaklar 

Üye 
Adedi 

18 
20 
10 
4 

25 
35 
25 
25 
25 
20 
25 
20 
25 
20 
25 
20 
20 
20 
20 
25 
35 
20 
25 
25 
25 

A. P. 
(258) 

10 
11 
6 
3 

14 
21 
14 
14 
14 
11 
14 
11 
14 
11 
14 
11 
11 
11 
11 
14 
20 
11 
14 
14 
14 

C.H.P. 
(91) 

3 
4 
2 
1 
5 
7 
5 
5 
5 
4 
5 
4 
5 
4 
5 
4 
4 
4 
4 
5 
7 
4 
5 
5 
5 

G.P. 
(34) 

1 
1 
1 

2 
3 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
2 

M.P. T.l.P. Y.T.P. Bağımsız 
(12) (14) (15) (21) 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, okun
muş olan bu liste Yüce Meclisinizce tasvibedil-
diği takdirde Tüzüğümüzde adı İktisat Komis
yonu diye yazılı olan ve bugüne kadar Sanayi 
Komisyonu diye kurduğumuz Komisyonun is
mi Sanayi Komisyonu olacaktır. 

Ayrıca İçtüzüğümüzde adı yazılı olmıyan 
imar Komisyonu, Turizm ve Tanıtma Komisyo
nu, Köy işleri Komisyonu, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Komisyonu kurulmuş olacaktır. 

Ayrıca Tüzüğümüzde üye adedleri yazılı olan 
komisyonların üye adedleri de burada isimleri 
hizasında gösterilen adedlere yükseltilmiş ola
caktır. İşte bu tavzihimle birlikte okunmuş 
olan listeyi tasviplerinize sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Şimdi bu listeler gruplara dağıtılmıştır. Baş
kanlık Divanı seçimlerini mütaakıp bir zamanda 
seçim yapılacaktır. O zamana kadar bize sayın 
grupların bu listede gösterilen rakamlar kadar 
aday göstermelerini rica ediyoruz. Bu listede 
bağımsızlar için ayrılan yere her bağımsız aday 
istediği komisyona üye olmak için talepte bulu
nabilir. Bunu Heyeti Umumiyede seçim yap
makla tesbit edeceğiz. 
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4. — A. P. Grup Başkanvekili Sabit Osman 
Avcı'nın, grupların Başkanlık Divanı için gös
terecekleri adayları tesbit etmek üzere Millet Mec
lîsinin 6 Kasım 1968 Çarşamba günü saat 15 te 

toplanmasına dair önergesi. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şjimdi 
önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlık Divanı üyeliklerinin siyasi parti 

gruplarına taksim şekline uygun olarak grup
ların adaylarını tesbit edebilmelerini temin için 
birleşimin 6 Kasım 1968 Çarşamba gününe bıra
kılmasını arz ve teklif ederim. 

A. P. Grup Başkanvekili 
Artvin 

Sabit Osman Avcı 

BAŞKAN — Çarşamba günü saat 15,00 e her 
halde... Sayın Avcı burada yok. Böyle anlıya-
rak tasvibinize sunacağım. 

Okunan önergeyi tasvibinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Kabul ettiğiniz karar gereğince 6 K|asım 
1968 Çarşamba günü saat 15,00 te toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17,07 
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