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B I R I N C I OTURUM 
Açılma saati : 10,45 

GEÇİCİ BAŞKAN — En yaşlı üye Ethem Menemencioğlu 

GEÇİCİ KÂTİPLER : Osman AUşiroğlu (Ankara), Neşet Çetintaş (Yozgat), Cevdet Geboloğlu 
(Bitlis), Macit Zeren (Amasya). 

DEVLET BAŞKANI VE BAŞBAKAN 
YARDIMCISI FAHRÎ ÖZDÎLEK (Tabiî Üye) 
— îkinci Cumhuriyetin muhterem senatörleri, 
Senato Başkanlık Divanının seçimi ile alâkalı 
olmak üzere saat 10 da toplanmamız mukarrer 
idi. Biraz gecikmiş olmamıza rağmen geçici 
Riyaset Divanının vazifeye başlaması suretiyle 
bugünkü mesaimizi neticelendirmek lüzumu hâ
sıl olabilir. 

Eldeki kayıtlara 'göre aramızda en yaşlı üye 

3. — BAŞKANLIK 

BAŞKAN —-Şimdi, gündemimizde ilk olarak 
Riyaset Divanının seçilmesi hususu vardır. 
Lütfen adayları gösteriniz. 

ÎHSAN HAMtT TÎĞREL (Diyarbakır) — 
Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ÎHSAN HAMÎT TİGREL (Diyarbakır) — 

Muhterem arkadaşlar; Sayın Başkanımız ko
nuştular ve seçimler için adav gösterilmesi lâ
zım geldiğini ileri sürdüler. Halbuki Anayasamız
da secimler için adav gösteril emiyeceğin e dair 
sarih hüküm vardır. Binaenaleyh, böyle saraha
ten aday gösterilmesi Anayasaya tamamen mu
halefet teşkil eder. (Partiler gösteremez, şa
hıslar aday gösterebilir sesleri) Bence İçtüzü
ğün hükmüne göre 3 tane sepet konmalı. Bi-

Saym Ethem Menemencioğlu, partilerden en geç. 
üyeler de Osman Alişiroğlu, Neşet Çetintaş, Cev
det Geboloğlu ve Macit Zeren'dir. 

Genç arkadaşlarımızın kitabet vazifesine, 
yaşlı, arkadaşımızın da Riyaset vazifesine baş
lamak üzere kürsüye teşriflerini rica ediyorum. 

(Ethem Menemencioğlu alkışlar arasında 
Başkanlık kürsüsüne geldi, kâtipler yerlerini al
dılar.) 

DÎVANI SEÇİMİ 

risi Başkan için, diğerleri de üç Başkanvekili 
ve idare Âmirleri ile kâtipler için... Reylerin 
bunlara atılması lâzımdır. Burada gizli seçim
lerin yapılması için sepetler konulmasını istiyo
rum. 

BAŞKAN — Akif Eyidoğan. 
AKÎF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Söz sı

rasını bana verdiği için Hıfzı Oğuz Bekata ar
kadaşıma teşekkür ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, parti adma rday 
göstermek Anayasaya göre mümkün değildir. 
Fakat bütün partiler seçimlerde hangi parti
ye mensubolursa olsun bütün arkadaşlar vic-
danlariyle başbaşa kalarak Senatonun Başkan 
ve îdare Heyetini seçeceklerdir. Bunun için 
de 2/3 ekseriyet lâzımdır. Bugün burada 2/3 
ekseriyet vardır. Bendeniz konuşmama başla-

1. — EN YAŞLI ÜYE ETHEM MENEMENCIOĞLU'NUN SENATOYU AÇIŞ KONUŞMASI 

BAŞKAN — Sayın üyeler; îkinci Cumhuri
yetimizin Senetosunu açma şerefi, en yaşlı üye 
sıfatiyle bana teveccüh etti. Çünkü, 84 yaşında

yım. Benden sonra gelen en yaşlı üye ise 52 
yaşındadır. (Alkışlar.) 

2. — ATATÜRK'ÜN MÂNEVİ HUZURUNDA SAYGI DURUŞU YAPILMASI 

Bu şerefli vazifeyi ifaya başlamadan evvel 
hepimizin Büyük önderimiz Atatürklün mâ
nevi huzurunda saygı duruşunda bulunmamızı 

teklif ediyorum. 
(Saygı duruşunda bulunuldu.) 
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madan evvel Başkanlık için Suat Hayri Ürgüp-
lü'yii teklif ediyorum. (Alkışlar) 

Başkanlık için ayrı, Başkanvekilleri için 
için ayrı, |dare Âmirleri için ayrı, Kâtipler 
için ayrı secimler yapılmasını arz edeceğim. 
(Tamam-, doğru sesleri) 

BAŞKAN — Hıfzı Oğuz Bekata. 
HIFZI OpUZ BEKATA (Ankara) — Muh

terem arkadaşlarım, Cumhuriyet Türkiye'sin
de ilk defa (kurulan Cumhuriyet Senatosunda 
şerefli yerlerini alan üye arkadaşlarımı hür
metle selâmlarım. 

Bir devri arkada bıraktık. Yeni bir devri 
yeni bir zihniyetle açıyoruz. 

işgal buyurduğunuz yerler, sizlerden önce 
hiçbir hâtira taşımamaktadır. Geçirdiğimiz 
siyasi hayati milletin ve milletin hizmetinde 
her vakit ve} ne pahasına olursa olsun, millî 
menfaatleri aaima parti menfaatlerinin üstünde 
görme ve ele alma zaruretini bizlere değişmez 
bir vatansevierlik vazifesi olarak telkin etmiş 
bulunuyor. ; 

Bu itibarla, siyasi hayata kapılarını ilk ola
rak bugün aiçan bu salonu, hiçbir menfî aksi-
sada bırakmadan, bizden sonra geleceklere bü
yük hizmet ^e vatanseverlik hâtıraları ile dev
retmek geleceğini biz kuracağız. Çalışmaları
mızda bilhassa bu hususta ciddî hassasiyet gös
tereceğiz. Bıu, bizim ilk borcumuzdur. Daha 
başlangıçtan I itibaren tek taraflı hareket et
memeye, müşterek çalışmada Anayasa hüküm
lerine yüzde | yüz bağlı kalmaya millet hizme
tinde berabef çalışmanın en güzel örneklerini 
vererek, bunjun ananesini kurmaya mecburuz. 

İşte bu ahenkli çalışmayı sağlıyacak bir or
gan olan Başkanlık Divanı konusunu bu anla
yışla ele alıyorum. Başkanlık Divanı seçimle
rinin Anayasa ve içtüzük hükümlerine tam 
mutabık olacak yapılabilmesini gerçekleştir
mek için, öjıce Anayasamızın 84 neü maddesi 
üzerinde anlaşmamız gerekir. 

Anayasanın 84 ncü maddesindeki hüküm 
aynen şudur : 

«Meclislerin Başkanlık Divanları, o Mec
listeki siyasi parti gruplarının kuvvetleri öl
çüsünde Divâna katılmalarını sağlıyacak şe
kilde kuruluıj.» 

Bu bir Anayasa hükmüdür. Partiler yalnız 
Senato Başkanlığı için namzet tavsiye etmiye-
ceklerdir. B ^ da doğru. * 
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Fakat, Senatoda yer alan partilerin kuvvet

lerinin oranları tesbit edilmeden ve her parti
nin, Başkanlık Divamndaki hissesi yer olarak 
belli edilmeden seçimlere geçilmesi, Anayasa 
hükmünün tatbikatını yanlışa götürür, ve 
aramızda ahenksizlik yaratır ki, bu da yarın 
çalışmalarımıza tesir eder. işte bunun için der
hal seçimlere geçilmesi doğru olamaz. Ortada 
âcil bir durum da yok. Şu halde, Başkanlık 
Divanına her partiden kimlerin seçileceğini bir 
yana bırakıp, her şeyden önce Anayasama 84 
ncü ve içtüzüğün 5 nci maddeleri gereğince, 
Senatoda yer alan siyasi partilerin Başkanlık 
Divamndaki hisselerini tesbit etmek zorundayız. 
Ancak bundan sonradır ki, her parti kendine 
düşen mevkileri isimlendirir. 

Parti yetkilileri aralarında bu kontenjan
da anlaştıkları takdirde gösterecekleri aday
lara, sadece kendileri değil, hepimiz müştere
ken oy vereceğiz. Daha önce böyle bir prensip 
anlaşması yapılmadan, bir emrivaki halinde 
seçime gidilirse, bunun mevzuata ve teamüle 
aykırılığı bir yana; siyasi hayatına bizimle 
beraber başlıyan Cumhuriyet Senatosunda 
gerçekleştirmeyi yürekten arzuladığımız güzel 
hava ve salim müzakere yolu da şimdiden göl
gelenmiş olur. Buna asla meydan vermiyelim. 

Bunun için de ilk iş, şahısları seçmek değil; 
!ber partinin hissesine düşen yerleri tâyin ve 
bunu dikkate almak lâzımdır. Bu meseleyi hal
letmeden seçim yapılamaz. 

Takdir buyurursunuz ki, partilerin hissele
rini, burada Umumi Heyet olarak barebaree 
konuşup tesbit etmek ise pek güçtür. Bunun şu 
anda, seçimlerin mahiyeti ve parti kontenjan
larının hususiyetleri bakımından da, yapılma
sını mümkün göremiyorum. Çünkü, önce kon
tenjan mevzuunu halledeceğiz. Bunun netice
sinde, Senatoda yer alan partilerin kuvvetlerine 
göre, Başkanlık Divanında alacakları yerler 
tesbit edilecektir. Sonra her parti grupu, ken
dine düşen yerlere adaylarını kendi aralarında 
seçerek, Yüksek Heyetinize arz edeceklerdir. 

önceden prensip mutabakatı hâsıl olunca, 
bu adayların seçimleri anlaşmanın tabiî icabı 
olarak, müşterek oylarımızla neticelenecektir. 

işte bunun için, her parti grupundan seçile
cek temsilcilerin, bu kontenjan anlaşmalarını 
yapmalarına imlkân vermek üzere, seçimin tehi
rini rica ediyorum. Zira prensip anlaşmasına 
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varılmadan yapılacak seçimlerin ilk günden "bir 
rahatsızlık getirebileceği endişesiyle söz aldım. 
İstirhamım odur ki, önce Anayasanın 84 ncü 
maddesinin âmir hükmünü, partiler olarak bir 
anlaşma noktasında birleşmek suretiyle yerine 
getirelim. Ancak, bundan sonra seçimlere geçil
mesi daha uygun olur, kanaatindeyim. Şu anda 
seçimin yapılmasına imkân görmüyorum. Bu
nu Senatonun yüksek takdirine arz ederim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN —• Niyazi Ağırnaslı, buyurunuz. 
NİYAZÎ AĞIRNASLI (Ankara) — Hıfzı 

Oğuz Bekata arkadaşımızın ifade buyurdukları 
84 ncü madde hükmünde bir ihtilâf var. Bu da 
hemen halledilebilir ve seçime geçilebilir. Ka
naatimizce burada en faala senatörü olan Ada
let Partisine Senato Başkanlığı, diğer üç par
tiye de başkanvekilMkleri verilmesi uygun ola
caktır. Ben Cumhuriyetçi Köylü Millet Parti-
tsinden gelmiş bir senatör olarak, afeyhimize 
olmakla beraber bu teklifi, Senatonun ananesini 
Kurmak bakımından, yüksek huzurlarınıza arz 
etmekte fayda buluyorum. 

Kâtiplikler için de yine 2 Adalet Partisin
den, 2 Cumhuriyet Halk Partisinden, 1 Cumhu-
ıriyetçi Köylü Millet Partisinden, 1 tane de Ye
ni Türkiye Partisinden vermek suretiyle, seçim 
yapmak mümkündür. 

Eğer, bu hususta tabiî senatörlerin de idare 
mekanizması hakkında noktai nazarları varsa, 
onları da dinledikten sonra bir neticeye var
manın faydalı olacağını mülâhaza ederiz. 

Eğer bu şekilde düşünecek olursak; C. K. 
M. Partisinden Profesör Em. Gn. ibrahim Şev
ki Atasağun'u bendeniz şahsan ikinci başkan
lık için aday gösterilmesini teklif ediyorum. 
Aynı şekilde Y. T. Partisi ve C. H. Partisin
den de birer ikinci başkan namzeti göstermek 
kabil olacaktır. Bu şekil meselesi dolayısiyle, 
Tabiî Senatörlerin de noktai nazarlarını anla
yıp daha ahenkli bir neticeye varmak isabetli 
olur. Zannederim kendileri de noktai nazarla
rını ifade ederler. Bu şekil Senato için daha 
faydalı olur. Yoksa bir mütekaddim müzakere 
ile kontenjan tâyin etmenin doğru olmadığı 
kanaatindeyiz. Böyle bir hal tarzı burada ko
nuşulabilir. Yani Y. T. P. ve C. K. M. P. bi
ner reisvekili, birer kâtip, birer idare âmiri 
göstermek suretiyle yapılır ve daha fazlasını 
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da iki partiye vermıek yoluna gidilelbilir. Bu da 
faydalı olur. 

Burada endişemiz mensup bulunduğumuz 
partinin de endişesi şu çatı altında vatansever
lik ve tarafsız bir tutumla hareket etmeyi sağ
lamaktan ibarettir. 

BAŞKAN — Sanım Sarıgöllü. 
OSMAN SAÎM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 

Bütün Senatör arkadaşlarımı hürmetle selâm
la rım. 

Muhterem arkadaşımız Hıfzı Oğuz Bekata. 
ımeriyote girmiş bulunan yeni Anayasanın 84 
ncü maddesi üzerinde durdular. Mevzu ne gö
rüldüğü kadar basit, ne de ihmal edilecek ka
dar sabittir. 84 ncü maddenin •asfmı mütalâa 
edecek olursak, meclislere riyaset edecek he
yetler ekseriyet grupundan olduğu takdirde 
ekalliyet grupları üyelerine, seçici küçük top
luluklara söz vermemek, haklarında cezai bir
takım kararları diledikleri gibi almak ve bu
nun neticesinde içtüzük ihtilâflarına yol açmak 
gibi hususlara sebebiyet verebileceği başta mü
lâhaza edilmiş ve bu itibarla meclisler riyaset 
divanının seçilımesi 84 ncü maddede görüldüğü 
üzere yer almıştır. Mevzuuıbahsolan başkan 
hakkında değil, Başkanlık Divanı hakkındadır. 
Binaenaleyh, başkan ve Başkanlık Divanı her 
hangi bir karar alırken müşterek hareket et
mek zorundadır. Vâzıı kanun bunu mülâhaza 
ederek gerek Başkan ve gerekse Başkanvekülik-
leri için partilerin aday göstermemelerini ve fa
kat Kâtiplikler için aday göstermelerini tâyin ve 
tesbit etmektedir. Bununla kasdettiği mânanın şu 
olduğu neticesine varıyoruz. Üyeleri hakkında 
kararın tarafsız olması ve yalnız ekseriyeti tem
sil edecek bir parti ve zümrenin kararı çerçeve
sinde kalmaması sağlanmıştır. Bu böyle iken, 84 
ncü madde bize şu esası da veriyor; Meclislerin 
Başkanlık divanları, o Meclisteki siyasi parti 
gruplarının kuvvetleri ölçüsünde Divana katıl 
malarını sağlıyacak şekilde kurulur, diyor. Bura
da Başkandan bahsetmemekle Başkanlık Divanı 
kül halinde ele alınmaktadır. 

Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Baş
kanları için kendi Meclislerince üye tam sayısı
nın 2/3 sinin oyu hesaiba alınmıştır. Mevzuıubaihs-
<>l'an Başkan, değil, Başkanlık Divanının partile
rin kendi reyleri nisbetinde aralarında taksim 
edilmesi lâzımdır. Binaenaleyh, Başkan bir tak
rirle ekseriyetle seçilebilir. Bu zannedilmesin ki, 
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Adalet Paıjtisi Senatoda 69 üyeye sahiptir, sırf 
hu ekseriyeti temsil için konuşuyor. Hayır.. Mev-
ızuubahsolaıa; Anayasanın 84 ncü maddesinin 
metnini bütün arkadaşlara hatırlatmaktır. Baş
kan ekseriyetle seçilir. Fakat, Başkanlık Diva
nından olajı BeisveMUeri; Senatoyu teşkil eden 
üyeler hakkında kararlar alan ve toplantüarı 
tanzim edejı insanlar olarak, ancak bu şekilde ya
ni partilerijn temsil ettikleri rey nisbetinde arala
rında tanzim edilir. 

ıBu itibarla kanaatim, evvelâ Başkan seçilmesi 
suretiyle normal bir seçime gitmek ve Divanın 
teşekkülün^ doğru bir adım atmak zaruridir; ve 
kanunun kksdettiği mâna yerindedir. 

Divan mevzuuna gelince; buradaki arkadaşlar 
aralarında | seçimler üzerinde bir anlaşma teinin 
edebüirler*|Eğer Başkanlığa da bu yoldan devam 
edersek ne (Cumhuriyet Senatosu Başkanı ve Di
vanı, ne de| B. M. M. Başkan ve Divanı teşkiline 
imkân kalıjaaz. Çünkü mevzuubahsolan seçimleri 
(burada münakaşa konusu yapmak, bizi arzulanan 
yola götürmez. Bugün burada arzulanan Başkan
lığı işler vjıziyete getirmektir. Bendeniz şöyle bir 
teklifte bulunacağım: 84 ncü maddede Başkanlı
ğın değil, Civanın ve yeni Başkanın serbest seçi
mine mâni bir husus olmadığı cihetle Başkanlık 
seçimine gidümesi ve Başkanın seçiminden sonra 
da parti mümessilleri ve üyeleri malûm bulundu
ğuna göre bir nisbet dâhilinde Başkanvekillikleri 
Kâtip ve idareci Üyelikler için kanunun tâyin 
ettiği bu nisbetler kararlaştırıldıktan sonra Baş
kanlık Dibanı seçiminin ikmalini talebidoyorum 
ve kabulümü rica ederek hürmetle huzurunuzdan 
ayrılıyoru^. (Alkışlar) 

BAŞKAN — ihsan Sabri Çağlayangil, buyu
runuz. 

ÎHSAr? SABRI ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 
Muhterem| arkadaşlarımızı hürmetle selâmlarım. 
ıBenim de i gerek Sayın Bekata ve gerekse Ağır-
naslı arkadaşlarımın izahlarına ilâve etmek iste
diğim bks\ mâruzâtım olacaktır. 

Anayasanın 84 ncü maddesi Başkanlık Diva
nını partiler adedi oranında ifade etmektedir. 
Yalnız beıj. bu maddede vuzuh olmadığı kanaatin
deyim. Bij* kere şu nokta üzerinde dikkati çek
mek istiyorum; Meclislerin Başkanlık Divanları 
o Meclisteki parti gruplarının tâbiri neyi ifade 
etmektediy? Acaba siyasi parti grupu denince, 
Adalet Partisinin siyasi grupu sadece Senatoda
ki üyeleri) midir, yoksa senatörler ile milletvekil-
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lerinin toplamından ibaret bir grup mudur? Ev
velâ bu cihetin hallini ve tavazzuhunu istirham 
ediyorum. 

Eğer siyasi parti grupları, senatör ve millet
vekilleri sayılariyle müşterek hesabedilecekse, bu 
oranın da bu hesaba göre yapılması iktiza eder. 

Başkanlık Divanları siyasi parti grupları kuv
vetine göre hesaplanır denince bu iki şekilde hal
ledilebilir. Başkanlık Divanı denince, Divan Re
isi, Reisvekilleri ve Kâtipler dâhildir. Bunların 
sayısı tesbit edilir, makam ve şahsı bahis mevzuu 
olmaksızın, üçü şu partiden, ikisi şu partiden, 
biri şu partiden diye ayrılır; bu şekilde oylamaya 
gidilir. 

Bir de bunda vuzuh olmadığı düşünülürsa, 
çoğunluk kazanmış bir parti siyasi grupunun 
kuvveti oranında kendisine reislik verilmek su
retiyle bir anlaşmaya varılır. O zaman da hangi 
mevkilerin hangi partiye verileceği noktasında 
anlaşma hâsıl olur, şeklinde bir seçime gidilir. 
Aynı zamanda bizim kendileriyle beraberce ça
lışacağımız Senatonun tabiî üyelerinin de Baş
kanlık Divanı içinde yer almasını gayet tabiî 
telâkki etmekteyiz. Maruzatım diğer arkadaş
ların verdiği izahatın ışığı altında ve Sayın Be-
kata'nm teklifi veçhile gerek tabiî üyeler, ge
rekse siyasi parti temsilcileri şu muayyen va
satlardan hangisi üzerinde ittifak edeceklerdir? 
Bunun için tâli bir komisyon teşkil edilir ve bu
nun hazırlıyacağı bir liste huzurunuza getiri
lirse bu, en isabetli, en sarih ve kanuna en uy
gun yol olacaktır. Bugünkü seçimde Başkanlık 
ve Divanımızın teşekkül etmesinde kanuni bir 
mecburiyet yoktur. Biz Divanımızı daha sakin 
ve serbest bir yolla seçebiliriz. Mâruzâtım bun
dan ibarettir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
FİKRET TURHANGlL (Aydın) — Evvelâ 

hepinizi hürmetle selâmlarım. Bendeniz konuş
madan önce 84 ncü maddede yer alan siyasi 
partilerin dışında ve faaliyetimize katılmış bu
lunan tabiî üyelerin konuşmalarından sonra ko
nuşacağımı, arz etmek isterim. Çünkü konuşma
larımızın devamı halinde burada ortada çıkacak 
fikirleri öğrendikten sonra bir konuşma yapar
sak daha uygun olur. 

Bunu istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Fikret Turhangil, buyurun. 
FİKRET TURHANGlL (Aydın) — Efen-

— Ö 
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dim, müsaadenizle bu hayırlı ve Cumhuriyet ta
rihinde ilk defa görülen Senatörler Meclisinin 
kuruluşundaki bu hassasiyeti hürmetle karşı
larım. 

Ancak, bize ışık tutan Anayasanın 84 ncü 
maddesi bence çok sarihtir. Sarahatini şu nok
tadan mütalâa etmekteyim. 

Birinci paragrafta, yönetim kurulu mahiye
tinde bulunan Senatodaki partilerin kuvvetleri 
ölçüsünde Divana katılmalarından bahsedilmek
tedir. İkinci paragrafta Başkanların, kâtiplerin 
ve idarecilerin seçimi hakkında açık bir sarahat 
koymamış. Yine ikinci paragrafı okuduğumuz
da görürüz ki, gerek Millet Meclisi gerekse 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlarının 2/3 çoğun
lukla seçileceklerini âmirdir. Şu halde Hıfzı 
Oğuz Bekata'nm buyurdukları müphemiyetin 
ortadan kalkması ve muvazenenin teşkili için 
evvelemirde Senato Başkanını tâyin etmek lâ
zımdır. Başkanlık tâyin edildikten sonra muva
zene unsuru hakkında bir mütalâa yürütülebi
lir. Bugün Başkan seçimi yapılmaksızın, Dir ko
misyona havale edilmesi suretiyle muvazene 
teşkil edilmesine asla imkân yoktur. Bu, daha 
ilk dakikada münakaşalar ve bizler üzerinde 
kötü tesirler doğurabilir. Bu bakımdan mademki 
Anayasanın 84 ncü maddesi parti gruplarının 
kuvvetini ölçü almıştır. Bu hüküm, Senato Baş
kanının tâyininin zımnen ekseriyette olacağını 
âmirdir. Ama tatbikatta bunun aksi de tahak
kuk edebilir. Aksi tahakkuk etmediği takdirde, 
neticesi, çoğunlukta bulunan siyasi topluma Baş
kanlık Divanını terk etmek olacaktır. Bu da 
burada bir kırkmlığa sebebolacaktır. Buna mey
dan vermemek için bu meseleyi baştan halletmek 
icabeder. Bunun için başta gelen nokta itedir? 
Benden evvel konuşan Sayın hatip arkadaşım 
izah ettiler, fakat hâdiselere tam bir vuzuh ve
remediler. Evvelâ meseleyi adalet terazisinde 
tartmak ve bir baz seçmek gerekmektedir. Par
tiler arasındaki muvazene ancak bu suretle te
sis edilebilir. 

Benim maruzatım bundan ibarettir. Hürmet
lerimle.... (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun, Nüvit Yetkin. 
NÜVÎT YETKÎN (Malatya) — Muhterem 

arkadaşlarım, benden evvel konuşan kıymetli 
arkadaşlarım bâzı fikirler ileri sürmüş bulunu
yorlar. Bu arada Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığının tarafsızlığının sağlanması hususunda da 
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bizi aydınlattılar. Yalnız, bendeniz Senato Baş
kanlığını ayrı, Başkanvekillerini ve idareci üye
leri ayrı mütalâa etmelerine iştirak edemiyorum. 
Çünkü bunlar ayrı uzuvlar değildir. Bjşkan, 
Başkanvekilleri ve idareci üyeler, Başkanlık Di
vanı vazifelerini bir kül halinde ifa edecek olan 
kimselerdir. 

Binaenaleyh Riyaset sadece Yüksek Mec
liste söz sırasının tâyin ve tesbiti ile müzake
relerin durumuna bağlı olmak üzere gündemi
ni tâyin etmekle görevli olacaktır. Gerek Riya-
set Makamı ve gerekse Riyaset Divanı, 84 ncü 
maddenin hükmü ile hareket edecektir ve onun 
hükmüne girmektedir. Bu hususta bütün arka
daşların ittifak edecekleri kanaatindeyim. Re
isi, diğer arkadaşların oran durumları tesbit 
edildikten sonra ayrı olarak mütalâa edebile
ceği ve bu mütalâadan sonra geri kalanların 
Mecliste temsil ettikleri adedlerin nisbetine gö
re seçilmeleri şekli Anayasanın 84 ncü madde
sinin hirinci fıkrasının önemli bir hükmünü ih
lâl olabilir. Bu itibarla gerek bundan sonra ko
nuşacak arkadaşlar, gerekse daha evvel kqnuş-
muş bulunan Akif lyidoğan arkadaşlarımın söy
ledikleri şekilde tecelli etmeyip, Cumhuriyet 
Senatosunda itimadı hattâ toptan itimadı ek
seriyeti teşkil etmiş olan bir siyasi partiden ol
maması ihtimali de varittir. Bu suretle reisin 
tarafsızlığına, reisin bundan sonraki muamele
lerinde hepimizi bir tutması bizim, de yardımı
mızla olmalıdır. (Alkışlar) 

Yalnız şu ciheti de arz etmek isterim ki, 
mesele ne Sayın Akif lyidoğan arkadaşımızın 
bahsettiği Anayasa üzerinde ve ne de grupların 
gösterecekleri adaylar üzerinde değil de sadece 
bir tek reisin seçilmesi meseleyi halle kâfi ge
lecektir. Kül halinde reis ile reisvekillerini bir
likte seçmek ve siyasi partilerin temsil ettikleri 
üye nisbetinde Senatoda temsil edilmeleri ve bu 
arada tarafsız grup ile tabiî üyelerin de Riya
set makamında kendi adetleriyle mütenasip şe
kilde temsil edilmeleri doğru olur. 

Yürürlükte olan İçtüzük hükümleri bir tek 
Meclis esasına göre hazırlanmıştır ve tek Mec
lisin çalışma usullerini tanzim etmiş bulunmak
tadır. Şüphesizdir ki, Cumhuriyet Senatosu da 
kendi mesaisini tanzim edecek bir İçtüzük ha-
zırlıyacaktır. Reisvekillerini, idareci üyeler ve 
kâtip adedini artıracaktır. Binaenaleyh şimdi 
gerek tarafsız üyelerden mürekkep grupun, ge-
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rek siyasi partilerin berbirinin Başkanlık Diva
nına ne ni^bette iştirak edeceği mevzuu, yapı
lacak bir njıüzakerede halledilebilir, iyi bir ka
rara ve sa|im bir neticeye varabilmek için bu 
mevzu üzeıjine hep birlikte eğilmek gerekir. 

BAŞKAN — Efendim, bu mesele komisyon
larda uzun uzadıya görüşüldü. Bir yanlışlık 
zuhur etmemesi için bu konuda müşterek bir 
karara varinak gerekir. 

Bir önerge var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Anayas$nm 84 neü maddesi hükmünün her 

iki Meclis için de aynı şekilde tatbiki zaruridir. 
Bu sebepten esas üzerinde Türkiye Büyük 

Millet Meclisinin müşterek toplantısında kara
ra varıldıktan ve partiler arasında anlaşıldık
tan sonra seçimlerin yapılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Refet AJksoyoğlu Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan Mucip Ataklı 

BAŞKA?* — Ferit Alpiskender. 
FERİT [ALPÎSKENDER (Manisa) — Pek 

muhterem Senato Üyelerini hürmetlerimle se
lâmlarım. jArkadaşlar, sözlerime Napolyin'un 
bir sözü ilej başlıyacağım. «Şayet bir meseleyi 
çıkmaza sokmak isterseniz onu derhal bir ko
misyona hayale edin.» Bu sözde onun derin 
tecrübelerinin bir neticesini görmek kabildir. 
Şimdi bendjeniz konuşulan ve üzerinde durulan 
mevzuları Etraflıca Yüksek Heyetinize arz et
mek istiyorum: Konuşulan mevzular şunlardır: 
Partiler aday gösterebilirler mi, gösteremezler 
mi? Politik|a meselesi, komisyon meselesi, ^baş
kanlık mesçlesi. Diğerleri neticelendirildi* Me
sele aday gösterme meselesidir zannederim. Ha
tip arkadaşlarımızın verdiği izahatla da du
rum halledilmiştir. Partiler Başkan adayı gös
teremezler. (Fakat her hangi bir arkadaş tara
fından ada^ gösterilebilir. Anayasanın 84 ncü 
maddesine göre Başkan, mümkün olduğu ka
dar tarafsız^ olmalı. Taraf tutmaması ve Mecli
sin sevk ve (idaresini daima tarafsız yapması veı 
bunda tarafsız kalması lâzımdır. Geriye Divan 
kalıyor : Divan adayları, partilere ayrılacak 
kontenjana göre seçime katıldıkları için, bu kon
tenjanın te^biti bakımından ve partilerin Sena
toda lâyıkı ile temsil edilmeleri bakımından 
aday gösterilmeleri esas olarak kabul edilmiş^ 
tir. Binaenaleyh aday gösterme meselesinde bir 
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ihtilâf mevzuu kalmamıştır. Bu mevzuda Niyazi 
Bey arkadaşımızın dedikleri gibi; partiler ken
di kuvvetleri ölçüsünde Riyaset Divanında tem
sil edilirler. Senato Riyaset Divanında da par
tiler bittabi kendi kuvvetleri ölçüsünde temsil 
edileceklerdir. Bunda hiçbir ihtilâf mevcut de
ğildir. Biz aramızda parti arkadaşlarımızla ge
ce saat bire kadar konuştuk. Bu mevzuda hiç
bir neticeye varamadığımızı teessürle arz ede
rim. 

Cumhuriyet Senatosu Türkiye'de ilk defa 
'kuruluyor. Herkesin hüsnüniyet sahibi olduğu
na inanıyoruz. Ama şu ciheti arz etmek isterim 
iki, bu heyet İhtilâlin içinden gelen dürüst se
çimlerin getirdiği bir heyettir. Bu heyet, yalnız 
Türk Milletine değil, Türk tarihine karşı da 
mesuldür. Biz, demokratik hayatın ananelerini 
tam bir vatanseverlik, tam bir hüsnüniyet ölçü
süyle nazarı itibara almaz ve bu ölçüler dâhi
linde hareket ötmezsek heım salim bir neticeye 
varamaz, hem de ananesiz kalırız. 

Cemiyetleri idare eden din, hukuk ve ahlâk 
kaideleridir. Ananeler de bunlar içinde önemli 
bir yer işgal ederler. Eğer müsbet ve verimli 
ananeler teais edilmiş olsaydı birçok vakalar 
meydana gelmek imkânını bıtlamıyacaiktı. Bir
çok ihtilâllerde bunun misalini görmekteyiz. Bu 
ihtilâller, ananelerin ölçülerini tesis etmek hu
susunda hata ©dilmesinden ileri gelmiştir. Bu 
ölçüler ne kadar iyi kullanılmışsa o kadar da 
istikrar sağlamıştır. 

BAŞKAN — Efendim, mesele bir usul me
selesi olmaktan çıktı ve bir esas meselesi haline 
geldi. Usul hakkında konuşmanızı rica ederim. 

FERİT ALPÎSKENDER (Devamla) — Pe
ki, Sayın Başkanım, usule dönüyorum. Şimdi 
muhterem arkadaşlarım, başkanlık için de aday 
göstermek Anayasa icabı mümkün olmadığına 
göre, ve bugün başkan adayı gösterilmediğine 
göre, başkan seçme vazifesi de Meclisindir. 
Şimdi gaye tahakkuk edecek mi etmiyecek 
mi? işi çıkmaza götürmiyelim. Anayasaya ve 
İçtüzüğe göre 7 kişi konuşabilecekti, 8 kişi ol
du. Kifayet olacaktı henüz devam ediyor. Ben 
müzakerelerin kifayetini arz ve ondan sonra da 
Başkanlık seçimine gidilmesini teklif ediyorum. 
(Alkışlar) 

TAHSİN BANGUOĞLU (Edirne) — Usul 
hakkında. 

— 7 — 
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BAŞKAN — Buyurun, Tahsin Banguoğlu. 
TAHSÎN BANGUOĞLU (Edime) — Çok 

değerli Senatör arkadaşlarım; bu mesut günde 
sizleri selâmlamakla şeref duyuyorum. Bu ilk 
toplantımızda, tek müzakere konumuz, mesut 
'bir tesadüf eseri olarak, üzerinde anlaşaJbileee-
ğimiz bir konudur. Arkadaşlarımızdan biri bu
nun hal şekli hakkında bir teklifte bulundular. 
Bir de daha evvel konuşan arkadaşlarımızm 
teklifleri vardır. Bunlar üzerinde kısaca konu
şacağım. 

Bu tesadüf mesuttur. Çünkü, Anayasa hük
mü sarihtir. Anayasanın maddesi objektif bir 
ölçü vermiştir; bu ölçünün dışına çıkmak müm
kün değildir, ölçü objektiftir. Bu ölçünün dı
şına. çıktığımız zaman Anayasa hükümlerinin 
dışına çıkılmış olacaktır, ki, Yüksek: Heyetiniz 
'buna meydan vermiyecektir. Anayasa gizli oyla 
seçimi haber veriyor. Fakat mevcut partiler de 
'kuvvetleri nisbetinde yer almak istiyorlar. Bu 
vaziyette arada bir iki açıklık var, gibi görünü
yor. Rastgele bir madde bu şekilde hitabetseydi 
bu açıklık kapaltılalbilirdi. Bu açıklığın kapa
tılması seçkin heyetinize bırakılmış oluyor, 

Bir de partiler arasında, temsil edilecek 
zümreler arasında bir anlaşma olması lâzımdır. 
Aksi takdirde Anayasanın âmir hükümlerine 
uymıyan bir seçim yapmamız tehlikesiyle kar
şılaşmış oluruz. Binaenaleyh, ben arkadaşımı
zın böyle bir danışma teklifini yerinde bulurum. 
Bu teklifi* zannederim ki, Yüksek Heyetiniz de 
kalbul edecektir. Binaenaleyh, her iki teklif 
telif edilebilir. Partileri temsil eden ikişer ar
kadaştan mürekkep bir komisyon kurulabilir. 
Bu komisyon kanun maddesini tefsir ederek 
ölçüleri Yüksek Heyetinize sunar. Böylece iki 
meclis arasında bir ayrılık olmamasını sağlar, 
Mesele bu şekilde halledilelbilir, kanaatindeyim. 

BAŞKAN —• Buyurun, Saim Sarıgöllü. 
OSMAN SAÎM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 

Muhterem arkadaşlarım; mevzu gittikçe ehem
miyet kesbediyor. Arkadaşlarımız Anayasanın 
84 ncü maddesinin kasdettiği mânanın dışında 
'bir anlayışa giderlerse ya Anayasanın tadili 
mevzuübahsolur veyahut da bu maddeyi oldu
ğu gibi anlamak zorunda kalırız. Maddeyi tek
rar okuyorum. Arkadaşım, «bu madde gayrivâ-
zıhtır» dedi. Ben daha fazla izahatla vaktinizi 
almamak için daha sarih olmuştur. Maddeye 
bakınız. Maddede, her iki Meclis Başkanları-
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mn tarafsızlığı ciddiyetle nazara alınmakta ve 
Başkanla bağımsız Başkanlık Divanı ayırılmak-
tadır. Nasıl kumandan ile kumanda heyeti bir 
bakıma ayrı, bir bakıma işe beraberdir. Nasıl 
İki, bizim parti tüzüklerimizde Başkan ve Baş
kanlık, diye ayrı ayrı veya bir arada bir heyet 
teşkil etmektedir : Burada da Başkan doğru
dan doğruya 3 te iki çoğunlukla ve kâfi gelme
diği takdirde saltçoğunlukla seçilir, diye bir 
hüküm vardır. Bu müstakilen Başkanı istihdaf 
ediyor. Tekrar okuyorum : 

«Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Baş
kanları, kendi meclislerince üye tamsayısının 
üçte iki çoğunluğu ve gizli oyla ikişer yıl için 
seçilirler; ilk iki oylamada bu çoğunluk sağla
namazsa, saltçoğunlukla yetinilir. Meclis Baş
kanlıkları için Meclisteki siyasi parti grupları 
aday gösterilemezler.» 

Şimdi birinci fıkraya dönüyorum. 
BAŞKAN — Esasa geçiyorsunuz. 
OSMAN SAÎM SARIGÖLLÜ (Devanda) -

Ben teklif hakkında konuşuyorum. 
Meclislerde Başkanlık divanları o Mecliste

ki siyasi partiler gruplarının kuvvet ölçüleri 
nisbetinde kurulur. Reisleri sadece üçte iki ço
ğunlukla seçilirler, diğer üyeler Divama^salt ço
ğunlukla, katılırlar. Burada «seçilir»' tâbiri 
yoktur. Başkan müstakillen seçilir. Bu hükmü 
bn şekilde anlamazsak bir Anayasa tadili ile 
karşıkarşıya kalmış olacağız ve maalesef ekse
riyet sistemini, yani kendi çoğunluğumuzu mü
dafaa, etmek gibi sakîm bir zihniyetin müdafii 
olacağız. Biz, Adalet Partisi 'olarak, bunu iste-
mi.voruz. Diğer arkadaşlar da, Anayasanın şn 
âmir.hükmüne uyarak ve birinci fıkra ile rabı
ta tesis ederek kendi ekseriyetleri nisbetinde 
Başkanlık Divanına aday gösterebileceklerdir. 
Hürmetlerimle arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN ~- Taktiri tekrar okutuyorum. 
(önerge tekrar okundu.) 
AHMET YTLDTZ (Tabiî Üye) - - Efendim, 

önerge hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
AHMET Y H J D I Z (Tabiî Üye) — Sayın ar

kadaşlar. hepinizi hürmetle selâmlarım. 
Başlangıçta konuşurken müşterek bir ka

naate vardık ve dedik ki işe, güzel bir anane 
ile başlansın. Binaenaleyh, güzel bir anane an-

^ ş m a k l a teşekkül edebilir. Mademki, bunu bu
rada belirttik, artık başka türlü olamaz. Fakat 
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görüyoruz ki,' kabul edilen 'hükümler, bâzıları 
tarafından, bnjşka türlü tefsir ediliyor. Şu hal
de noktai nazarlarımız birleşememiştir. ^Müza
kerelere istikamet verecek bir zihniyet, bir nok
tai nazar teşekkülüne yardım eder, ka.naati.vle 
arz ettim. Napolyoırun 100 - 150 sene evvel ko
misyonlar Ihakkındaki mütalâası bugün için 
doğra olamaz. Maalesef, her mevzuda fikirlerin 
birleştirilebilmesi için mutlaka bir Alt Komis
yon teşkili yoluna gildilınektedir. Onun için 
arzu edersenizj her iki Meclis için de teklif ede
riz. Veya bizden bir komisyon kurarız. 'Bunda 
bir hal tarzımla, varırsak seçimi de yapabiliriz. 
Başkanlık deyjinee, bunun, bir bütün olarak dü
şünülmesi iktiza eder zannederim. Halbuki 
'Başkanlık ayrı ve (Başkanlık Divanı ayrı müta
lâa edilmektedir. Anlaşılıyor ki bu mevzuda 
da fikir birliğine varacak anlayış birliğinde de
ğiliz. Eğer şifndi bir komisyon kurarsak, bu 
komisyon yarım veya bir saatte buna bir- hal 
tarzı bulabiliri Ve İm da iyi 'bir başlangıç olur. 

BAŞKAN -j— Efendim, yeterlik önergesi ve
rilmiş bulunuyjor. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN 
HIFZI Ö( 

terem arkadaş 

— Buyurunuz efendim. 
UZ BEKATA (Ankara) — Muh
tar, önce us'iıl hakkında mâruzât

ta bulunacağını. Esas hakkında ka söz almış bu
lunuyorum. ı 

Şimdi, burirka konuşan arkadaşların sözlü 
olarak yaptıkları yeterlik teklifleri oya kona
maz. Yazılı olarak da bir teklif yapılmadığına 
göre, (Sağdaln «var efendim»' sesleri) varsa 
mesele yok. Yalnız, daha önce bilinmesi şart 
olalı bir meleke ortada kaldı. Bu itibarla bu 
maddeyle ilgili, önemli bir noktayı -açıklıyaca
ğım. Böylece meşelenin kendiliğinden halledi
leceğini zannejdiyoram. Anyasada bir hüküm 
var. Deniyor iki : Meclislerin kendi İçtüzükle
ri yapılıncaya kadar, eski Meclis içtüzüğü tat
bik edilir. Eski Meclis İçtüzüğünün in ııci mad
desi ise... i 

BAŞKAN — Takriri reye koyalım. 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) --• Muh

terem Reis Beyefendi, müzakereleri doğru bir 
istikamete yöneltmek için İçtüzüğün bu mad
desinin okutulmasını rica ederim. Ben usul 
dışında değildir. Sadece İçtüzüğün, şu anda far

kına varılmamış olan, bu hükmü bilinmediği 
takdirde, asıl o zaman usul dışına çıkılır ve tak
ririn reye konulmasından elde edilecek netice
den de yanlış olabilir. Bu itibarla İçtüzüğün o 
maddesini bilmek lâzımdır. İşte İçtüzüğün 5 nci 
maddesi aynen şöyledir : 

«Kiyaset Divanı : 
1. — Reis, 
2. — Üç Reisvekili, 
?i. — En az ikisi münavebe ile Heyeti Umu-

nıiyede bulunmak üzere altı Kâtip; 
4. — Üç İdare Âmirinden mürekkeptir.» 
Görülüyor ki ; Başkanlık Divanı bir küldür. 

İçtüzüğün bu maddesine aykırı seçim yapılamaz. 
Bu itibarla, Anayasanın 84 neti maddesi vuzuh
la anlaşılmadıkça bu madde tatbik edilemez 
ve seçim yapılamaz, işte bunu arz ediyorum. 
(Soldan alkışlar) 

TURHAN KAPANLİ (Sakarya) — Efendim, 
konu ile, önerge ile ilgili söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bu meselenin görüşül
mesi artık kâfidir. Binaenaleyh, iki önerge var, 
bunlar aşağı - yukarı aynıdır. Bu önergeleri oku
tuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebeplere binaen, Cum

huriyet Senatosu Başkanlık Divanının, Anaya
sanın 84 ncü maddesinin tatbikatı üzerinde bir 
mutabakata varıldıktan sonra, seçilmesini sağ
lamak maksadiyle Celsenin talikini teklif ederim. 

Hıfzı Oğuz Bekata 

(Refet Aksoyoğlu ve arkadaşlarının önerge
si tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Efendim, bir önerge daha var, 
okuyoruz. 

Başkanlığa 
Mevzu aydınlanmıştır. Müzakerelerin kifa

yetini ve Başkanlık seçimine gidilmesini teklif 
ederim. 

Aydın Manisa 
Fikret Turtıangil Orhan Süersan 

Trabzon 
Yusu f Demirdağ 

RİFAT ÖZDEŞ — Takririn aleyhinde konuş
mak istiyorum Reis Beyefendi. 

REFET AKSOYOĞLU (Tabiî Üye) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Buyurun. 
REFET AKSOYOĞLU (Tabiî Üye) — Efen

dim, Başkanlık Divanı kendisine verilmiş olan 
takrirleri oya koymak istiyor. Halbuki bir kifa
yeti müzakere takriri var. Evvelâ kifayeti mü
zakere takriri oya konsun. Kabul edildikten son
ra diğerleri oya konur. (Bravo sesleri. Sağdan: 
Alkışlar.) 

BAŞKAN — Kifayet takririni tekrar okuyo
ruz. 

(Fikret Turhangil ve arkadaşlarının kifayet 
önergesi tekrar okundu.) 

(Reye koyun sesleri) (Olmaz sesleri) 
TAHSİN BANGUOĞLU (Edirne) — Kifa

yet aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
TAHSİN BANGUOÖLU (Edirne) — Arka

daşlar, kifayet takriri yerinde değildir. Günde
mimizde başka madde yoktur. Halledeceğimiz 
tek iş bu seçim meselesidir. Bunun üzerinde de 
burada çok güzel ve hepimizin istifade ettiği gö
rüşmeler oldu. Burada daha da istifadeli görüş
meler olabilir. Ve bu konuşmalar bizi yanlış bir 
karar almaktan uzaklaştı rabilir. Onun için ki
fayete gidilmemesi ve takririn reye konmasından 
evvel söz istiyen arkadaşlara söz verilmesi doğru 
olur kanaatindeyim. Lütfediniz, iyi bir hava için
de başladık. Bu yeterlik önergelerini bırakalım, 
arkadaşlar konuşsunlar; ne olur'» (Oya, oya 
sesleri) 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Usul hak
kında, yeterlik lehinde konuşmak istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Efendim, 

böyle şartlı yeterlik öneregesi olmaz. Bu yeter
lik önergesi kabul edildiği takdirde görüşmeler 
bitmiş ve hemen Başkan seçimine geçilmiş ola
caktır. 

EMİN AOVR (Manisa) — Muhterem arka
daşlarım, 84 ncü madde metni hükmü 2 fıkra 
halinde ifade edilmiştir. 1 neisi, doğrudan doğ
ruya Divanın teşekkül tarzına aittir. 2 ncisi Baş
kanlığa matuftur. 
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Başkan vekilleri ve katip üyelere ait hüküm

ler gayet sarihtir. 'Maddede evvelâ Başkan, on
dan sonra: başkan yok i İleri ve kâtipler seçilir de
niyor. Biz sözü uzatılmalını. Esasen madde, 
3/2 çoğunlukla seçilir diyor. Burada, parti ba
his konusu değildir. 

Birinci fıkraya gelince; Başkanlık seçildikten 
sonra oran meselesi ele alınır. Parti gruplariyle 
temaslar yapılır ve bunlar bir liste dâhilinde 
evvelâ yine başkauvekilliklerinden başlamak su
retiyle mesele ele alınır. Kanunim hükmü budur. 

BAŞKAN' —• Kifayeti müzakere takririni 
reyinize arz ediyorum. (Birinci kısmını sesleri.) 

Birinci kısmını kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kifayeti müzakere takrirlerinin birinci 
kısmı kabul edilmiştir. 

(Refet Aksoyoğlu ve arkadaşlarının-önergesi 
üçüncü defa okundu.') 

HIFZI üfiL'Z BHKATA (Ankara) - Rfen-
dim, önerge üzerinde söz istiyorum. 

NİYAZI AGIRNASLI (Ankara) — Efen
dim, önerge lehinde, aleyhinde söz veriniz. 

BAŞKAN - K fendim, yel erlik kabul edil
miştir. Onun için tekrar kimseye söz vermek im
kânı yoktur. 

NlYAZt AĞ1RNASLL (Ankara) — Efen
dim, l)iı önerge için lehte ve aleyhte birer kişiye 
söz verilmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi tekrar oku
yoruz. 

(Refet Aksoyoğlu ve arkadaşlarının önergesi 
tekrar okundu.) 

RİFAT ÖZTÜRKOINE (İstanbul) — Öner
genin aleyhinde konuşacağım efendim. 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi oya sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

27 Ekim 1961 Cuma günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. (Gürültü
ler.) 

Kapanma saati : 12, İS 


