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O. Senatosu B : 14 14.12.1961 
1. — TUTANAK ÖZETÎ 

0:1 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 
Bakanı Selim Sarper'e, Sanayi Bakanı Fethi 
Çelikbaş'm vekâlet edeceğine dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi okundu, bilgi edinildi. 

Samsun Üyesi Cemalettin Bulak'm, İçtüzük 
çalışmalarına dair- önergesine, içtüzük Komis
yonu adına Âmil Artus cevap verdi. 

Avrupa Konseyi îstişarl Asamblesine katı
lacak üye seçimi sonuncunda, 

Asil üyeliklere : 
" Celâl Ertuğ 

Celâl Tevfik Karasapan 
Sabahattin Adalı 
Turgut Göle 
Sami Küçük 

Yedek üyeliklere : 
îhsan Akpolat 
Rıfat Etker 
îhsan Sabri Çağlayangil 
Tahsin Banguoğlu 
Cevat Açîkalın 
m seçildikleri Başkanlıkça bildirildi. 

14 . 12 . 1961 Perşembe günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Zonguldak 

İbrahim Şevki Atasağun Tarık Remzi Baltan 
Kâtip 

Kırklareli 
Ahmet Naci Arı 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAKAN — Başkanvekili îhsan Hamit Tigrel 

KATİPLER : Şevket Koksal (Ordu), Tank Remzi Baltan (Zonguldak) 

BAŞKAN — Celseyi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
(Yoklama yapıldı.) 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN 
başlıyoruz. 

Çoğunluğumuz var müzakereye 

BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Nurullah Esat Sümer'e izin verilmesi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
(3/11) 

BAŞKAN 
ram. 

Buna ait tezkereyi okutuyo-

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Nurul

lah Esat Sümer'in, hastalığına binaen, 9 . 12 . 

1961 tarihinden itibaren üç hafta izinli sayılma
sı Başkanlık Divanının 13 . 12 . 1961 tarihli top
lantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerini arz olunur. 
Suad Hayri Ürgüblü 

C. Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Arkadaşımızın rahatsızlığı hak
kında rapor da vardır. Binaenaleyh bu tezkere
yi reyinize arz ediyorum. Hastalığına binaen 
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C. Senatosu B : 1 
Nuruliak Esat Sümer'e 21 gün izin verilmesini 
kabul buyuranlar... Etrniyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Bu vesile ile bir istirhamda bulunacağım. Ma
zeretleri ve hastalıkları sebebiyle uzunca müd
det Senato müzakerelerine iştirak etmek imkâ
nını bulamıyacak arkadaşların lütfen Riyaset 
Divanını haberdar etmeleri, müzakerelerin se
lâmeti bakımından ve faaliyet olarak intizam ve 
randıman bakımından çok faydalı olacaktır. Bu 
lûtfu esirgememelerini muhterem arkadaşları
mızdan rica edeceğim. 

Efendim, gündemin 2 nci maddesine geçiyo
rum, 

2. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
Dilekçe komisyonlarının Karma Komisyon ha
linde çalışmalarının tasvibi. 

BAŞKAN — Yüksek Heyetinizce malûındur-
ki, Dilekçe Komisyonunun icabında Karma Ko
misyon halinde çalışması 22 nci maddenin tadi
li sırasında mevzuubahsolmuştu. «C. Senatosu 
Dilekçe, Kitaplık, Sayıştay, Hesapları İnceleme 
ve Bütçe Komisyonları, gerekirse Millet Mecli
sinin bu isimlerdeki komisyonlar ile beraber 
çalışır» kaydı konulmuştu. Şimdi, bugün bu va
ziyet gerekmektedir. 9 - 10 bine yakın müracaat 
vardır. Bâzısı Senatoya, bâzıları ise Millet Mec
lisine müracaat etmişlerdir. Bunların ayrı ayrı 
mütalâası salim görülmediği içindir ki, Diva
nınız evvelâ grupların ııoktai nazarlarını almak 
için kendilerine tezkere yazmıştır. Fakat yalnız 
C. H. P. nin mütalâası gelmiştir. Diğerlerinin-
ki gelmemiştir. Divanınız bunların buraya işa
ret edildiği veçhile beraber çalışmalarını fayda
lı görmektedir. Bunu takdirlerinize arz edece
ğim. Kabul buyuranlar... Kabul buyurmuyan-
lar... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN -— Gündemin üçüncü maddesine 
geçiyoruz. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Üyeliğinden isti
fa eden iki üye hakkındaki önerge (4/2) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Üyelerin
den Sayın Madanoğlu ile Sayın BaşgiPin istifa
ları hususları hakkında Samsun Senatörü Sayın 
Fethi Tevetoğlu ve arkadaşları taıvafıııdan veril
miş bir takrir vardır. Müsaadenizle o takriri 
okutacağım. 

14.12.1961 0 : 1 
7 Aralık 1961 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Anayasada üyeliğin düşmesiyle ilgili 80 nci 

maddeye ıgöre : Bir üyenin istifası, ancak ken
di Meclisince kaibul edilip karara bağlandığı 
takdirde, bu zatın Türkiye Büyük Mjlıet Mec
lisi üyeliği düşmüş olabilir. 

Anayasanın 'bu açık ve kesin ifadesi karşı
sında, tabiî üyelerden sayın Madanoğlu iie, 
Samsun Senatörü Sayın Alı .buat Baggrl in, 
T. B. M. M. nin açılışında, Andıçme töreni es
nasında zikredilmiş istifaları muteber değildir. 

Bu iki istifa, tekemmül ettirilmemiş birer 
muameledir ve bu Senatörler mensup bulunduk
ları Cumhuriyet Senatosunun alınmış hiçbir 
kararı yo'&tur. 

Gerçek; Türk demokrasisinin kuruluşunda 
ve yeni sağlam siyasi geleneklerin tesisinde bü
yük hizmetleri beklenen Cumhuriyet Senato
muzun, Anayasaya uygun olarak ıtekemmüi et
tirilmemiş bu muamelenin düzeltilmesine karar 
ittihazını saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

Senatör 
Felthi Tevetoğlu Cavit Tevfik Okyayuz 

Fethi Başak O. Sami Sarıgöllü 
Cahit Okurer 

BAŞKAN — Takriri dinlediniz. Takrir, Sa
yın Madanoğlu ve Sayın Başgil'in istifalarının 
tukemmül etmediğini ve binaenaleyh bu mese
lenin Senatoda mevzuubahis 'edilmesi lâzımgel-
diği hususunu hedef tutmaktadır. 

Bu takririn müzakeresine maihal olmadığı 
hakkında 2 arkadaşın bir takriri daha vardır, 
müsaadenizle bunu okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin Başkanlık Divanı sunuşları ara

sındaki üç numaralı kısmında bulunan önerge
nin müzakeresine mahal olmadığını saygı ile 
arz öderiz. 14 . 12 . 1961 

Muammer Obuz Sırrı Atalay 

SİRRİ ATALAY (Kars) — Söz işitiyorum, 
efendim. 

BAŞKAN — Ne hakkında'? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Müzakereye ma
hal olmadığını arz edeceğim. 
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C. Senatosu B : ] 
BAŞKAN — Yani usul hakkında.. Buyurun 

efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka

daşlar, kıymetli arkadaşlarımızın önergelerini 
dinlemiş bulunuyoruz. 

Kıymetli arkadaşlarımız önergelerinde ger
çek 'demokrasinin ve yeni sağlam ısiyasi gelenek
lerin kurulmasını istemektedirler. Bu iddianın 
ît emel fikrine ve iyi niyetlerine iştirak etmemek 
mümkün değildir. Aynen iştirak ettiğimi ifade 
gitmek isterim. Ancak meseleyi objektif olarak 
hukuki bir açıdan, incelersek, göreceğiz ki» 
okunan, önergenin müzakeresine mahal yoktur. 
Zira 25 . 10 . 1961 tarihinde birleşik toplantıda 
.sözü geçen iki çekilme Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin bir kanadını 'teşkil eden Cumhuri
yet Senatosu da bulunduğu halde T. B. M. M. dv> 
'bilgiye arz edilmiş bulunmaktadır. 

Bu bakımdan önergenin (müzakeresine mahal 
olmadığı kanaatindeyim. 

Müsamahanıza sığınarak niçin müzakereye 
mahal olmadığını da arz edeyim : Kıymetli ar
kadaşlarımız önergelerinde, çekilmelerin kendi 
meclislerinde 'karar mevzuu »olması gerektiği 
fikrindedirler. Bu düşünceye gerek Anayasanın 
80 ILCI maddesi, gerek bu maddenin gerekçesi 
gerek Kurucu Mecliste 79 numarayı aldığı za
man - ki şimdi Anayasanın 80 nci maddesini 
teşkil etmektedir - bu 79 ncu maddenin müza
keresi sırasında maddeye vuzuh veren Mazba
ta Muharririnin görüşleri ve şimdiye kadar 
bizdeki tatbik şeklini arz edersem, göreceksi
niz ki, 80 nci maddeye göre çekilmelerin mec
lislerin kararma bağlı olmadığı anlaşılır. 

80 nci maddenin tedvin tarzı ile alâkalı ola
rak ilk nazarda bunu okuyan arkadaşlarımız 
haklı olarak çekilmede de meclislerinin birer 
kararı olması iktiza ettiği kanısına kapılır ve 
bu kanıda bulunabilirler. 

80 nci madde üyeliğin düşmesi başlığı al
tında çekilme, mahkûmiyet, kısıtlı halleriyle 
milletvekilliği yani Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyeliğiyle bağdaşmıyan bir vazifenin ka
bulü halinde üyeliğin düşeceğini, veya tabi
riyle 2 ay veyahut 1 ay, (eskiden 2 aydı, şim
di 1 aya düştü) özürsüz veya izinsiz, aralık
sız Meclise katılmama halinde üyeliği kendi 
Meclisinin karariyle düşeceği derpiş olunmak
tadır. Şimdi maddenin tedvin tarzı bu şekil
dedir ki bütün bunlar sayılmaktadır. 

14.12.19Ö1 0 : 1 
«Madde 80. — Meclis çalışmalarına izinsiz 

veya özürsüz ve aralıksız olarak bir ay katıl
maması yüzünden üyeliğinin düştüğünün ken
di Meclisince karara bağlanması hallerinde so
na erer.» deniyor. Bu şeklin diğer hallere de 
mahsus olduğu iddia ediliyor. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, zatıâliniz 80 nci 
maddenin tahliline geçtiniz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) ~ Niçin mü 
zakereye m alı al olmadığını anlatmak için, mü
samahanıza sığınarak, diye geçtim efendim. 
Çünkü önergede kendi meclislerinin kararına 
(»ağlanması, denilmektedir. Halbuki kararın 
alınmasına lüzum ve mahal olmadığı aşikar bir 
şekilde ortaya çıkarsa müzakereye mahal ol-
mıyacaktır. Bu bakımdan 80 nci maddeyi tah
lil etmek mecburiyeti vardır. 

•Müzakereler sırasında komisyon sözcüsü 
açıkça şu şekilde fikirlerini ifade ediyor : «Çe
kilmeler halinde de, istifa, Riyaset Divanınca 
Meclisin ıttılaına arz edilir ve kendisi millet 
vekilliğinden çekilmiş sayılır. Başka bir şeye 
lüzum yoktur.» Yani, çekilme halinde kendi 
Meclisinin bir karar vermesine lüzum ve ihti
va colmadığım, komisyon sözcüsü maddenin 
müzakeresi sırasında açıkça ifade etmektedir. 
Ayrıca, 79 ncu madde olarak serd edilen ge
rekçesinde komisyon üyeliğinin sona erdiği 
hali göstermektedir. Eski Anayasamızın 27 nci 
maddesi: «Bir mebusun vatana hiyanet, mebus
luğu zamanında, irtikâp töhmetlerinden biriyle 
müttehem olduğuna Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Heyeti Umumiyesi azayı mevcudesinin 
sülüsanı ekseriyetiyle karar verilir.» Burada 
kararın hangi hallerde verileceği tesbit ve tef
rik edilmiştir, 

Kazai kesin bir kararı meclislere götürüp bu 
karardan sonra üyeliği düşecektir, diyerek ke
sin mahkeme kararlarını siyasi taktiklerin ve 
taktirin hâkim olduğu bir Mecliste münakaşa 
mevzuu mu edeceğim ? Âzalığın düşmesine rağ
men 80 nci maddeyi bu şekilde anlarsak Mec
lislere götüreceğiz ve diyeceğiz ki ; her ne ka
dar kaziyei muhkeme haline gelmişse de, biz o 
şekilde anlıyoruz ki, üyeliklerin düşmesi lâzım
dır, ama kendi meclislerinin karar vermesi icabe-, 
der. Bu yola nasıl gidebiliriz, bu mümkün mü
dür? Ve hukuki bir yol olabilir mi? 
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Resmî Gazete ile bir kimsenin, milletvekil

liği ile bağdaşmıyan bir vazife aldığı ilân edil
diği andan itibaren, üyeliği düşer. O halde, 
bu meseleyi buraya getireceğiz ve diyeceğiz ki, 
her ne kadar düşmüş ise bu hususta karar ver
mek lâzımdır... Bu değildir, arkadaşlar. Gerek 
çekilme, mahkûmiyet, kısıklama ve gerekse mil
letvekilliği ile bağdaşmıyan bir vazife alınması 
halinde otomatikman milletvekilliği düşer. An
cak son fıkrada, muayyen bir müddet aralıksız 
olarak izin almadan vazifeye devam etmemişse, 
ancak bu haldedir ki. Meclislerinde karar mev
zuu olabilir. 

Zaten eski Anayasamız, 27 ve 28 tıei madde
lerinde bunu sarih bir şekilde tesbit etmişti, 

w 27 nci maddenin birinet fıkrasında vatana hi-
yanet ve irtikâptan dolayı töhmet altında olan 
milletvekili üyeliğinin düşmesi Meclisin karar 
vermesiyle mümkün oluyordu. İrtikâp gibi bir 
töhmet altında kalacak diğer taraftan kesin bir 
karar yokken, vatana ihanet töhmeti altında 
kalacak, iftiraya müsait bir halin mevcudiyeti 
ve kuvvetli delil olmadığı hallerde elbette ki, 
kendi meclislerince karara bağlanması hukuki 
ve yerindedir. Ama bunun dışında «mahkûmi
yet gibi, istifa gibi milletvekilliği ile bağdaşnıı
yan hallerdi' doğrudan doğruya sakıt olur.» 
denmektedir. 

İki maddeyi ayrı ayrı arz edeyim. 

Madde 27. — Bir mebusun vatana hiyanet 
ve mebusluğu zamanında irtikâp töhmetlerinden 
biriyle müttehem olduğuna Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Heyeti Umumiyesi azayı mevcudesi-
nin sülüsanı ekseriyeti ârasiyle karar verilir 
veyahut 12 nci maddede münderiç ceraimden 
biriyle mahkûm olur ve mahkûmiyeti kaziyei 
muhkeme halini alırsa mebusluk sıfatı zail 
olur.» 

Madde 28. — istifa esbabı meşrua dolayısiy
le mahcuriyet, bilâ mezuniyet ve mazeret iki ay 
Meclise ademi devam veyahut memuriyet ka
bulü hallerinde mebusluk sakıt olur.» 

Eski Anayasa meseleyi daha sarih ve kesin 
olarak iki madde halinde düşünmüş ve iki mad
de olarak ayırmıştır. 

Yeni Anayasa ise çeşitli anlamlara yol aça
cak bir ibare kullandığı için muhterem arka
daşlarımız kendi Meclislerinin karar vermesini 
ileri sürmektedirler. 

14.12 .1961 O : 1 
Tatbikat nasıldır! Bizde tatbikat, zanneder

sem İkinci Büyük Millet Meclisinden 25.10.1961 
tarihine kadar olan tatbikatta sair sebepler ha
riç, mücerret istifa dolayısiyle 12 arkadaş çe
kilmiştir. Bu husus eski Büyük Millet Meclisi 
içtüzüğü gereğince daima Büyük Millet Meclis 
sinin yani Kamutayın kabulüne değil, ıttılaına 
arz edilmiştir. Bütün istifalar Kamutayın ka
bulüne değil, bilgisine arz edilmiştir. Bütün is
tifalar bizde şimdiye kadar hiçbir zaman kabul 
veya karara değil, doğrudan doğruya Meclisle
rin bilgisine sunulmuştur. 

Nitekim, 17 . 11 . 1961 Uuma günü Millet 
Meclisinde Muş Milletvekilliğine seçilmiş bir ar
kadaşımızın, Yüksek Seçim Kurulu, mahkûmi
yeti sebebiyle, milletvekilliğinin iptaline karar 
veriyor. Bu suretle Meclisin 17 . 11 . 1Ü61 Cu
ma günkü oturumunda Keisvekili Sayın Mekki 
Keskinin (Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 
tezkeresi ve kafan bilgilerinize arz edilmiş bu
lunuyor.) denilmiştir ve mesele tamamiyle bit
miş bulunmaktadır. En yakın bir misali böyle
ce vermiş bulunmaktadır. 

Yalnız, diyebilirim ki, bâzı memleketlerde 
milletvekillerinin istifa statüsü bambaşka tecel
li etmektedir. Meselâ İngiltere'de Milletvekili 
istifa edemez doğrudur. İngiltere'de Parlâmen
to üyesi istifa hakkına dahi sahip değildir. Ama 
İngiltere'de hukuk felsefesi ve bunun geleneği 
tamamen ayrıdır, başka şekilde tecelli eder. Bu 
işin geleneği orada şu şekilde olmuştur: Arzusu ol
madan dahi, bir kimse için milletvekili olma yolu 
açılmıştır. Seçimlerin cereyanı sırasında seçim 
bölgelerine «benim sadık tebaamdan birini se
çin gönderin» diye tezkere gönderilirdi. Yani 
milletvekilliği de askerlik gibi istifa hakkı ta
nınmazdı. Ama demokratik hayat orada da ken
di tesirini gösterdi, bir taraftan geleneklere ri
ayet edildi, bir taraftan da demokratik hayatın 
icapları yerine getirildi. İngiltere'de milletve
killiği ile bağdaşmıyan bir vazifenin kabulünde 
milletvekilliği düşeceğine göre, istifa eden her 
hangi bir üyenin açık bulundurulan iki vazife
den birisine tâyini yapılır ve memuriyete tâyin 
edildiğinde de milletvekilliği otomatikman dü
şer. Mühim olan bu düşmenin yani memuriyete 
tâyini dolayısiyle üyelikten düşmenin Parlâmen
tonun kararma bağlı olup olmamasıdır. Kara
rına bağlı değildir, sadece bilgisine arz edilir. 
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Bizde de mevzuatta iki fikir mevcuttur. 

1 ncisi «Milletvekilliğine seçilmiş bir kimsenin 
seçmenden veya siyasi iktidardan gelen tazyik
ler karşısında himayesi için istifasının sebep ve 
saikini öğrenmesi lâzımdır.» fikri, bir de bunun 
karşısında aynı şekilde bir fikir... 

Buna göre milletvekilinin istifası, diğer isti
falar gibi şahsa bağlı bir haktır. Medeni Huku
kun, «Şahıs hürriyeti hakları» bölümünde hür
riyete bağlı bir hakkın istimali olduğu içindir 
ki, bunun kabul veya kararının tekâmülüne im
kân yoktur. İstifa doğrudan doğruya bir hük
mü ifade eder. Bizim geleneğimiz Kamutayda, 
şimdiye kadar, bilgiye sunulması şeklinde ol
muştur. Bu sebeple arkadaşlarımızın ileri sür
dükleri gibi kendi meclislerinin karara bağla
ması hükmü yerine getirilmemiştir. Binaen
aleyh, Anayasanın 80 nci maddesinin âmir hük
mü yerine getirilsin, şeklindeki önergeleri ye
rinde değildir. Eğer bu şekilde anlaşılıyorsa, 
tatbikat, gerekçe ve müzakere sırasında sözcü
nün bu hususu açıkça ortaya koyması karşı
sında çekilmelerin meclislerin kararma sunul
masını istemek yersiz olur. (Anladık, anladık, 
sesleri) 

Bilgiye sunulması hususuna gelince : 
Bu gelenek yerine getirilmiş ve birleşik top

lantıda 25 . 10 . 1961 tarihinde Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde andiçmeden önce, Millet 
Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunun bilgisine 
arz edilmiş bulunmaktadır. 

Bizde Türkiye Büyük Millet Meclisi hukuki 
ıbir varlıktır. Yalnız bir parlâmento mânasında 
değildir. Anayasanın 5, 62, 63, 65, 67 nci mad
delerinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin hu
kuki bir varlık olduğu tasbit edilmektedir. Bu 
hukuki varlık andiçmeden önce üyelerin bu te
şekkül Başkanlığına hitaben yazmış oldukları 
dilekçelerdeki andiçmeden önceki istifa talep
leri, bu Meclisin bir kolunu teşkil eden Cumhu
riyet Senatosunun da bulunduğu bir oturumda 
okutulması; Cumhuriyet Senatosunun yani 
kendi Meclisinde de bilgiye arz edildiğini açık
ça göstermektedir ki, gerek karara lüzum olma
dığı, gerekse bilgiye arz edilmiş olduğu benim 
kanaatime göre yerine gelmiş bulunmaktadır. 
Önergenin müzakeresine mahal yoktur. Elbette 
ki, en isabetli kararı Yüksek Heyetiniz verecek
tir. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, takrir

leri dinlediniz. Bu takririn müzakereye mahal 
olmadığı hakkında S i m Atalay arkadaşım ta
rafından gereken izaıhat arz edilmiş bulunuyor. 
Bu vaziyet karşısında İçtüzüğün 89 ncu mad
desini müsaadenizle okuyacağım. 

«Madde 89. — Müzakereye mahal olmadığı, 
ruznameye veyahut bu nizamname ahkâmına 
riayete davet, takdim ve tehir teklifleri asıl 
meseleye takaddüm eder. 

Böyle bir teklif vukubularsa ancak, lehte ve 
aleyhte ikişer mebus - 15 er dakikadan fazla 
sürmemek üzere - söz söyliyebilirler. 

Neticede reye müracaat lâzımgelirae mesele 
işari reyle halledilir.» 

Şimdi, Sırrı Atalay arkadaşımız, gösterdiği 
mucip sebeplere dayanarak müzakereye mahal 
olmadığını ilâve ettiler. Buna nazaran 89 ncu 
(maddeyi tatbik etmek mecburiyetindeyiz. Riya
set bu itibarla 2 m lehte ve2 si aleyhte olmak 
üzere konuşacak arkadaşlara söz verecek. Eğer 
müzakereye makal olduğu kanaatine varırlarsa 
o zaman 80 nci maddenin tatbikinin ieabede-
ceği hususunda, bir kanara, varabiliriz. 

İki arkadaş söz istemiş bulunuyor : Saym 
Saim Sarıgöllü ile Fethi Tevet. Şiımdi bir takrir 
almış bulunuyorum. Bu takriri müsaadenizle 
okuyacağım, takdir yine sizindir, efendim. 

Senato Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Çalışmaya başladığı tarihten bugüne kadar 

çok ahenkli bir şekilde vazife görmekte bulunan 
ve bu şekildeki hareketi ile ilk içtimalara a be
nimsenmiş bulunup iyi örnekler veren Meclisi-
ımiz'in İra konuya da evvelemirde partilerden ve 
talbiî üyelerden müteşekkil (on) kişilik karma 
bii' komisyon tarafından tetkik estirilmesinin 
muvafık olacağını düşünmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar tarafından tasvip ,bu 
yurulduğu takdirde bu heyetin teşkilini arz ve 
teklif ederiz. 

14 . 12 . 1961 
Tekirdağ •Senatörü Erzurum Senatörü 

Cemal Tarlan Rahmi Sanalan 
Giresun Senatörü Bolu Senatörü 
Saiba'hattin Orhon Sırrı Uzunlhasanoğlu 

NİYAZI AĞIRNASL* (Ankara) — Takrir 
aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
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NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Çok 

muhterem Senatörler, ben bn mevzudaki müza
kerenin K) kişilik bir karma komisyona havale 
edilmesini tazamnıun eden takririn aleyhimle 
konuşmak üzere söz almış bulunuyorum. 

Mevzu, Anayasanın belki biraz müphem, fa
kat (her halde müzakereleri kansıvau. zabıtlara 
ve izahlara göre burada halledilecek ve netice 
ye bağlanabilecek bir açıklıktadır. Bu itibarla 
bu meselenin komisyona gitmesi ve uzaması 
asıl arzularımız olan bu Muhterem Mecliste 
ahenkle başlıyan teşriî hayatımızı belki bir ka
rışıklığa ve bir çıkmaza, götürecek ^{v mahiyet 
arz edeceği için bu meselenin burada neticeye 
ballanması daha muvafık olur. Çünkü Senatoyu 
teşkil eden muhterem arkadaşlarımızın Anaya
sa ve bu mevzular hakkında kâfi derecede açık
lamalarla vuzuha ererek fikir sahibi oldukların
da kimsenin tereddüdü yoktur, İçtüzüğün 89 
nen maddesi gereğince 2 kişi aleyhte ve 2 kişi
nin de lehde konuşmalarından sonra oylamaya 
geçerek bu meselenin burada halledilmesini ve 
takririn kabul buyu rulmanı asını istirham ede
rim. Hürmetlerimle... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
İçtüzüğün 102 nci maddesi «verilen takrir hak
kında yalnız bir tek kişinin söz sövlemesi hak
kım ihtiva etmektedir» 'binaenaleyh bâzı arka
daşlara bu mevzuda söz vermiyecep-im. Partiler 
arasından 10 kişilik bir komisvon teşkili hakkın
daki takriri reylerinize arz edeceğim. "Kabul 
buyuranlar lütfen ellerini kaldırsınlar. Takrir 
reddedilmiştir. 

ÖMER LÛTFÎ BOZCALI (İzmir) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buvumn. 
ÖMER LÛTFİ BOZCALT (İzmir) — Muh

terem arkadaşlar, Sırrı Atalav Bey uzun iza
hatta bulundular. Bu izahlarında usulü zedeli-
yen hususlar vardır. Henimizin bildiri üzere ka
nunlar her şevden önce lâfızlariyle hüküm ifa
de ederler. 80 nci maddede sarahaten karara 
ballanır yolunda bir hüküm mevcudolduğu 
müddetçe, tatbikatta böyle idi. nizamnamede 
şöyle idi gibi müzakere yapmamız doğru ol
maz. Verilen takrir, Anavasamn 80 nci madde
sinin mutlak ve sarih hükümleri dairesinde, 
muhterem heyetiniz huzurunda müzakere ve 
münakaşa edilmesi ve bir karara bağlanması 
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iktiza edeceği kanaatindeyim. Bu kanuni sara
lı et karşısında Tüzük ve geçmişteki halin bu
rada mevzuubahis edilmesinin yerinde olmadı
ğını huzurunuzda bn vesile ile arz etmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Saim Sarıgöllü. 
SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — Saym Se

nato üyeleri arkadaşlarımla birlikte verdiğimiz 
takrir 80 nci maddenin tatbiki şeklinin temini 
hususudur. Yoksa 80 nci maddenin tatbiki ile 
biz hattâ isimleri zikredilen arkadaşların du-
runılariyle de ilgili değiliz. Ancak Anayasanın 
80 nci maddesi, kıymetli arkadaşım Sırrı Ata
lav Beyin ifade ettiği mânada anlaşılmıyor. Biz 
bunu böyle anlamadığımız içindir ki 80 nci 
maddeye istinat ederek bu takriri vermiş bulu
nuyoruz. 

80 nci maddenin birinci fıkrasında «T.B.M.M, 
üyeliği, üyelikle bağdaşmıyan bir hüküm giy
mesi halinde diyor.» Evet Senatoya seçilmiş bir 
üye hakkında, hiçbir mahkeme Senatonun kara
rı olmadıkça kovuşturma yanamaz. Binaenaleyh 
teşriî masuniyetin ref'ine karar verilmesi lâ
zımdır. Teşriî masuniyetinin ref'ine karar veril
miş bir üyenin de, srayet tabiî olarak otomatik-
man kesinleşmiş hükümle üyelik sıfatı zail olur. 
Bundan sonraki kısımlarda kısıtlama hakkında. 
mahkeme, ilâmını Yüksek Heyetiniz tetkik et
mez. Fakat istifa müessesesi mevzuubahsoîun-
ca burada iki durumla karsıkarsıvayız, Birisi. 
istifa nedir, istifa caiz midir, istifanın hükmü 
ne zamandır? Takdir buyurursunuz ki, istifa 
müessesesi, övle bir tasarruftur ki bunu muay
yen bir hükme vusulü şarttır ve usulü daire
sinde yanılması icabeder. Biz 80 nci maddeyi 
bu noktadan mütalâa ettik ve şu neticeye var
dık. Büvük Millet Meclisinin Birinci Oturu
munda üyelerin yeminleri dolavısivle yanılmış 
olan Oturumda Büvük Millet Meclisi Reisliği 
adına gelen ve orada okunan bir istifa talebi 
bir hüküm ifade eder mi? Yoksa, istifanın Se
nato Meclisine ve Senato Riyasetine gelmesi mi 
lâzımdır? 

80 nci maddenin bir de bu hususu vardır. 
İstifanın Senato Başkanlığına yapılması ve 
bunun da Senato Umumi Heyetinin ıttılaına arz 
edilmesiyle tekemmül eder. Biz istifanın kabu
lünün Umumi Heyetinizce bir karara ballan
ması, neticesinde ısrar etmiyoruz. Ancak Sena-
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to Umumi Heyetine arzını bir zaruret olarak 
görüyoruz. İstifa acaba usulünde ve yerinde mi 
yapılmış, bunun tetkiki Başkanlık Divanına 
aittir. Müracaatlarda bir usul vardır. Başkan
lık Divanı Heyetinize arz ettiği takdirde ıttıla 
tamam olmuş ve istifa yalnız Ali Fuat Başgil 
Bey bakımından bizce tamamlanmış durumda,-
dır. 

Tabiî üye arkadaşımızın durumuna gelince, 
burada maddede sarahat vardır. Deniyor ki, Ta
biî Üye olarak Cumhuriyet Senatosuna katıl
dıktan sonra bir siyasi partiye girenlerin Tabiî 
Üyelik sıfatı, partiye girişlerinden sonraki ilk 
Cumhuriyet. Senatosu Üyeliği secimi tarihinde 
sona erer. 

Müzakereye konulması taleplerinin sebebi 
bu. Yani 80 nei maddeye göre Meclisimize arz 
edilmemiş bir istifa, tekemmül etmiş bir istifa 
mıdır? Biz diyoruz ki. Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı Senato Başkanlığı değildir ve oraya 
Kiyaset Divanı olarak bakan Millet Meclisi Ri
yaset Divanı, Senato Riyaset Divanı değildir. 
Binaenaleyh bu istifa Senato Riyaset Divanına 
gelip ve sizlere arz edilmedikçe, kanaatimce 
80 nci madde hükümleri tahakkuk etmemiş sa
yılır. Arz ettiğim Tabiî Üyelik sıfatı, benim yi
ne arkadaşlarımla anladığımız mânada bir sı
fattır. Kanunen izafe edilmiştir. Bundan istifa 
caiz olmaz, ancak istimal edilmiyebilir. Bi
naenaleyh, şu iki anlamda biz bu iki istifanın 
Heyetinize Başkanlık Divanınca arzını sırf Ana
yasanın Meclisimize bahşettiği hakkın tatbiki 
bakımından talep ve bu sebeple bu hususlar ye
rine getirilmediği için bu müzakerenin açılma
sını istiyoruz veya Başkanlık Divanı bu lâzlme 
yi yerine getirsin. 

Hürmetlerimler... 

BAŞKAN — Sayın Fethi Tevetoğlu. 
FETHÎ TEVETOĞLU (Samsun) — Muhte

rem Başkanvekili, muhterem senatörler. 
Yüksek ıttılamza arz olunan önergede ifa

de ettiğimiz, esasen Yüksek Heyetinizin de m'a-
iûmları bulunduğu veçhile, senatomuzla ilgili 
iki istifa; T. B. M. M. nin ilk oturumundaki 
and içme töreni sırasında okunmuşlardı. 

Yalnız zikredilmekle yetinilen bu iki istifa 
hiçbir muameleye tâbi tutulmamış, aidiyeti ci-
(hetiyle Senato Meclisimize havale edilmemiş, 
her hangi bir tahkik ve tetkika tâbi tutulma-
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mış, hiçbir Mecliste hiçbir karara bağlanmamış 
ve böylece istifa taleplerinin kabul edilip edil
mediği hususu da ilgililere bildirilmemiş oldu
ğundan her iki istifa yeni Anayasamızın bu ko
nuya mütaallik 80 ve 81 nci maddelerindeki sa-
rahata göre tekemmül ettirilmemişlerdir. Ve 
bu sebeple muteber sayılamazlar. Batı kaynak-
kırının kaydettiğine göre: Modern parlâmento
ların mânevi babası sayılan ingiliz Parlâmen
tosu hukukunda milletvekilliği sadece şahsi ve 
medeni bir hakkın istimalinden ibaret değildir. 
Aynı zamanda ve bilhassa kabulü ve ifası tıp
kı askerlik vazifesi, jüri âzalığı gibi, mecburi 
bir hizmet ve bir vatan borcudur. 

Fakat ister tâyin, ister seçim ile olsun, üze
rine bir âmme hizmeti tevdi edilen kimsenin 
her (hangi bir sebep ve mazeretle bu hizmetten 
affını istemesi de insan hakları cümlesindendir. 

Eski Kanunu Esasinin 74 ve Meclisi Mebu-
san Dahilî Nizamnamesinin 14 ncü maddeleriyle 
Birinci Cumhuriyet Anayasasının 28 ve Meclis 
içtüzüğünün 20 nci maddeleri istifanın millet 
vekili için bir hak olduğu noktasında tama-
ıniyle birleşiyorlar. Bu konuyu ilgilendiren yer
li ve yabancı bâzı kaynakları. Batı Almanyn 
Federal Ayan Meclisi, Amerika Birleşik Devlet
leri Senato ve Fransız Senatosu içtüzüklerini. 
İsviçre Ayan Meclisi ve italyan Cumhuriyet 
Senatosu tüzüklerini ve yeni Anayasamızın 80, 
81 nci maddelerine ait Kurucu Meclisi müzıaıke-
relerindeki gerekçe tutanaklarını dikkatle in
celedik. 

Yerli kaynaklarımızda bîr istifanın Mec
liste ne gibi bir mu ameleye tâbi tutulacağı hak
kında mevzuatımızda tatmin edici bir. hükme 
ve bu hususta bizde yerleşmiş hukuki bir tea
mül ve ilmî bir içtihada rastlıyamadık. 

Bu durum karşısında istifa meselesini, Ana
yasanın ilgili maddeleri ışığında, parlâmento 
hukukunun tekniği ve Anayasamızın ruhu ve 
umumi mantığı içinde anlayıp hal etmemiz ge
rekmektedir. 

T. M. M. üyeleri için istifa edip çekilmek, 
şüphesiz, bir haktır. Fakat istifanın hakiki se
bep ve saikıni tetkik edip kabul veya ret etmek 
de Meclisin hakkıdır. Yerli ve yabancı hukuk 
otoritelerinin eserlerinden özetliyerek ifade et
mek istiyoruz k i : T. M. M. üyelerinin milletve
killiği sıfatından doğan her türlü şahsi şart ve 
vaziyetlerine karar verme yetkisi Meclisindir. 
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Anayasamıza göre T. B. M. M. üyeleri, ken

dilerini seçen seçim 'bölgesinin değil bütün mi-
letin vekili ve bu sıfatla millet hâkimiyetinin 
mümessili olan Türkiye teşriî organının terkib-
edici birer cüz'ü ve âzasıdır. Bu organ ise, ken
disini terkilbeden milletvekillerinin ferdî var
lıklarının üstünde sentetik bir varlık ve hükmi 
bir şahsiyet vücude getirdiğinden azasının mil
letvekilliği vazifesine bağlı olan şart ve vazi
yetleri hakkında karar verme yetkisini haizdir. 
Bu yetki çok geniş ve mutlaktır. 

Bir hukuk profesörünün de eserinde aynen 
ifade ettiği gibi : Meclisin, seçimi mütaakıp 
ilk toplantıda seçim mazbatalarını tetkiki yani 
azasını milletvekilliği sıfatını kabul veya red
detmesi; aleyhine suç isnadolunan milletve
killeri hakkında teşriî masuniyetinin kaldırıl
masına karar vermesi; âzası hakkında inzibati 
cezalar tâyin etmesi; milletvekilliği sıfatının 
sukut ve zevalini mucip hallerde bu hususları 
karara bağlaması... Hep bu salâhiyete istinad-
eder. istifa keyfiyeti ise milletvekilliği sıfa
tının sukutunu icabeden hallerdendir. Bina
enaleyh bu hususa karar verme de evleviyetle 
Meclise aittir. 

2. İstifayı tetkik edip karara bağlamak şu 
bakımdan da Meclise ait bir salâhiyettir k i ; 
Meclis, azasını her türlü tesir ve tazyiklere kar
şı himaye ile mükelleftir. Bu himayeyi temin 
içindir ki, Meclisin müsaadesi alınmadan mil
letvekilleri hakkında bir gûna adlî tahkikat 
ve takibata girişilemez. Mebusluk siyasi bir 
sıfat ve hizmettir. Mebus içerden veya dışardan, 
muvafık veya muhalif siyasi cereyanlardan, 
kendini inti'habeden daire seçmenlerinden gele
bilecek tesir, tazyik ve tehlikelere mâruzdur. 
tstifanm sebep ve saikmi tetkik edip hakikati 
öğrenmek Meclisin hem hakkı, hem de vazife
sidir. 

Milletvekilliğinden istifanın sebep ve sai
kmi tetkik ederek bu hususta kabul veya ret 
kararı vermek, Meclise ait bir salâhiyet olun
ca, bundan şu netice çıkar : Milletvekilliğinden 
istifa, Meclisin kabulüne kadar hiçbir hukuki 
hüküm ifade etmez. Bu açıklamamız ve Anaya
samızın ilgili maddelerinin kesin ifadesi karşı
sında ve bilhassa Başkanlık Divanından her 
hangi şahsi bir mazeretiyle muvakkat izin 
istiyen bir üyeye, muvakkat izin verilmesi hu-
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susu dahi Senato Meclisinin rey ve kararına 
bağlı bir teamül ve tüzük icabı iken, müebbet 
izin demek olan istifanın da ancak Yüce Mec
lisinizin kararına bağlanırsa -katiyet kesbede-
bileceği açık ve aşikârdır. 

Bu sebeplerle zikri geçen iki istifanın mu
teber olmadığı hususundaki önergemizde de 
belirttiğimiz veçhile : 

Gerçek Türk demokrasisinin kuruluşunda 
re yeni, sağlam siyasi gelenekler tesisinde bü
yük hizmetleri beklenen Yüksek Heyetinizin 
bu hatanın düzeltilmesine karar ittihazını say
gılarımızla tekrar arz ve teklif ediyoruz. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Fethi Tevetoğlu ve arkadaşla

rının vermiş oldukları takririn müzakeresine 
mahal olmadığı hakkındaki takrirleri Sırrı 
Atalay arkadaşımız izah ettiler. Sırrı Atalay 
tarafından verilen takrir aleyhinde de iki ar
kadaşımız konuştu. Şimdi, bu takrir lehine de 
ancak iki arkadaşa söz vermek imkânı mer-
cuttur. içtüzüğün 89 ncu maddesi mucibince 
bu iki zat konuştuktan sonra Heyeti Celileniz 
müzakerenin devamına karar verirse o zaman 
bütün arkadaşlar için söz hakkı mahfuzdur. 
Bunun haricinde söz istiyen arkadaşlara içtü
züğün bu sarahati karşısında - söz vermemek 
durumundayım. 

Lehte olarak Mehmet Hazer Beye söz veri
yorum, buyurun efendim. 

MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar
kadaşlar, tafsil etmeden arz edeceğim, konuşul
masına ve bu mevzuda bir müzakere ve müna
kaşa açılmasına hem hukukan, hem de devam ede-
gelen tatbikat bakımından lüzum olmadığına 
kaaniim. JŞekil nakımmdan da böyle bir takririn 
gündeme alınması da içtüzük hükümlerine mü
sait değildir;. Çünkü, bir meselenin takrir ile 
Mecliise intikal edebilmesi için, içtüzük muay
yen şekil ve usuller tâyin ve tesbüt etmiş bulun
maktadır. Bu takrir ne bir sorudur, ne bir 
zaptı sabık hakkında, ne genel görüşmeyi ica
bettir en bir taleptir, ne de içtüzüğün kabul ettiği 
diğer takrirlere benziyen bir takrirdir. Tama-
miyle içtüzük dışında ve zamansız gelmiş bir 
takrirdir. Şekil bakımından, Riyasetin bu tak
riri Yüksek Heyete sebk etmemesi yerinde 
olurdu. 

Meselenin esasına girmeden, istifa müessese
sinin bizatihi kendisi1, Yüksek Heyetinizce de 
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malûm olduğu veçhile tek taraflı iradeye daya
nan bir muameledir, bir hakkın istimalidir. Bi
naenaleyh, sadece iradenin izhar edilmesi kâfi
dir, ayrıca bir kabule lüzum ve mahal yoktur. 
idare hukukunun umumi esasları bunu açıkça 
tesbitt etmiş, mer'i mevzuatımız bu hususta yeter 
hükümler koymuş (bulunmaktadır. İstifa, mebus
luğun, senatörlüğün her safhasında, her halinde 
kabili dermeyan olaıi bir haktır. Anayasamızın 
77 nei maddesi, yeminin göreve başlarken yapıl
masını emretmektedir,' Göreve başlamadan evvel 
de istifa caizdik-. Grörevje başlarken ve göreve 
başladıktan sonra da istifa mümkündür. 

Tasavvur buyurun, istifa eden zat, yemin 
celsesinde kürsüye çıkıp iktifa ediyorum, desey
di ne olacaktı? Kabul edilmiyecek miydi? Bina
enaleyh istifa muamelesi tekemmül etmiştir. O 
derece tekemmül etmiştir ki, iki Meclisi kapsıyan 
bir Mecliste istifa okunmuş, kaibul olunmuştur. 
Ittılaa iktiran etmesi kabul manasınadır. Arka
daşlarımızın o zaman yani ertesi günü zaptı sabık 
hakkında belki bir müzakere tahrik edebilirlerdi. 
O yol da kapanmış bulunuyor. Diğer taraftan 
bizim Anayasanın geçmiş tatbikatı ve hele son 
tatbikat, bu istifanın bir karara bağlanmayaca
ğını göstermiştir, işin mahiyeti, hukuk man
tıki da çekilme, kısıtlılık, mahkûmiyet gibi hal
lerde karara ihtiyaç göstermez. Önergedeki gö
rüş, kabili tasavvur da değildir. 

Bu itibarla, mevzuubahis muamele tekem
mül etmiştir bunun hilâfına bir muamele Ana
yasaya aykırı olur. Böylece Başgil'e ait mua
mele tamamiyle tekemmül etmiştir. 

Sayın Madanoğlu hakkındaki muameleye ge
lince: Tabiî üyelerin diğer üyelerin haklarına 
sahibolması Anayasa hükmündendir. Kanun 
vaz'ı tabiî üyelikle, diğer üyelerin hakları ara
sında bir fark gözetmemiştir. Anayasamız üyeli
ğin düşme sebeplerini açıklarken, tabiî üyeleri 
ayırmamıştır. Tabiî üyeliğin düşme sebeplerini 
başka -bi|r noktadan ele almıştır. Bu istisnai bir 
hükümdür. Tabiî üyelerin durumları ile ilgilidir. 
Bu üyelerin istifa edemiyeeeklerine dair bir hü
küm yoktur. 

Bir kanunun, bir maddenin tatbikatta tefsiri 
yapılırken, Yüksek Heyetinizce de malûm olduğu 
üzere ,lâfzi tefsir değil, gai tefsir yani maksait 
aranır. 
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'maksatla sevık olunmuştur. Bu ımafesat metin
den eğer kolaylıkla istihraç olunursa kâfidir. 
Fakat 'metinden kolaylıkla istihraç olunamazsa 
maddenin sevk sebebini ve bu madde etrafında 
cereyan eden müzakereleri (tetkik etmek kâfi
dir. Bu ımaddenin müzakeresi dolayısiyle Ana
yasa Komisyonunun sözcüsü bu (hususu iki de
fa ısaraıhaten ifade etmiştir : «istifa için karara 
İüzum yoktur, vâki olması 'kâfidir» demiştir. 
Deme'k ki, 80 inci maddeyi böyle anlamak için 
başka bir sebep de mevcuttur. Ayrıca bu mad
de de, eski bir tâbirle, za'fı telif de vardır. 
Biraz dikkatli okunduğu (takdirde iki hal 'birbi
rinden ayrılacak ımütalâa olunmuştur. Devam
sızlık var mıdır, yoık mudur, varsa ne kadar
dır, Ibunun tesbiti ve karara bağlanması «mua-
meiesidir. istifa takdirinde, üyelik kendiliğin
den düşer. Maddenin matlabı düşmeyi ifade 
etmektedir. 

Hulâsa, muhterem arkadaşlarım, gerek Ana
yasanın sarih lıükmü, gerekse nıevzuubahis 
maddenin sev'k sebebi, gerekse istifa müessese
sinin bizatihi üyeliğin düşmesini gerektirir, is
tifanın ayrı bir karara ihtiyaç göstemıiyeeeği 
gayet tabiîdir. İstifa ile üyeliğin düşmesi te-
'kemmül etmiş olduğundan, bu mevzuda bir mü
nakaşa iaçmak yersizdir, sebepsizdir. Bunun 
için müzakere açılmaması lâzımgeldiği kanaa
tindeyim. Yükselk Heyetinizce bu yolda karar 
verilmesini rica etmekteyim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sayın Âmil Artus'undur. 
Ancak bir noktayı izah edeceğim. Muhterem 
Mehmet Hazer arikadaşımız, «Başkanlık Divanı 
bu önergeyi Meclise getirmemesi lâzımgelirdi» 
dediler. Bu mesele hakikaten Divanda görü
şüldü. Kabul edelim mi, etmiyelim mi diye üze
rinde duruldu. Hiçbir şeyin gizli kalmamasını 
hedef ittihaz eden Riyaset Divanı, bu önerge
nin Yü'ksek Heyete getirilmesini daha doğ mı 
buldu. Bildiğiniz gibi bu mesele matbuata in
tikal etmiştir. Riyaset Divanı 'bir hukuk görü
şünün taayyün etmesi bakımından Meclise ge-
tirmemezlik yapamazdı. Bunu izah etmek isti
yorum. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Reis Bey, usule 
muvafık değil bu konuşmanız. 

BAŞKAN — Efendim, usule aykırı bir cihet 
yoktur. Niçin buraya getirildiğini izah etmek 
için söylüyorum. 
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SUPHİ BATUR (Sinop) — Ama, hepimizde 

zatiâliniz gibi konuşacak olursak duruım nesil 
olur Reis Bey? 

BAŞKAN — Riyaset bunları çök iyi 'bilir. 
Arzunuza göre değil, İçtüzüğe göre konuşulur. 
Buyuran Âmil Artus. 

ÂMlL ARTUS (Cumıhurbaş. mnca seçilen 
üye) — Muhterem arkadaşlar, bendeniz de sö
zü geçen takririn burada müzakeresine mahal 
•olmadığı yolunda verilmiş olan takririn aley
hinde' »konuşacağım. 

Filhakika Anayasanın 80 nci maddesi, dik
katli bir şekilde okunduğu takdirde, bu istifa
nın Meclisçe kabul edilmesi lâzmıgeldiği yollu 
bir kanaate bizi sevk edebilir. Fakat madde 
dikkatli bir şekilde okunduğu zaman görülecek
tir k i ; anlaşıldığı, gibi değildir. 80 nci maddeyi 
aynen okuyorum : «Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyelliği, 'bir üyenin üye seçilmeye engel bir 
suçtan dolayı feesin olarak hüküm giymesi, çe
kilmesi, kısıtlanması, üyelikle 'bağdaşmıyan îbir 
hizmet kabul etmesi hallerinde sona erer.» 

Buna son olarak bir hal ilâve edilmiştir. 
«Veya Meclis çalışmalarına izinsiz veya özür
süz ve aralıksız olarak bir ay katılmaması yü
zünden üyeliğinin düştüğünün kendi Meclisin
ce karara bağlanması hallerinde». Bu da ilâve 
edilmiştir. Demek ki bu, Meclise devam et
memesi halinde, Meclisin bu konu üzerinde 
bir karar vermesi lâzımgeldiğini âmirdir; üye
liğin düşmesi ile ilgili değildir. Devamsızlık, 
Anayasada, tasrih edilmiştir. Belli süre için
de, bir ay müddetle özürsüz ve izinsiz top
lantılara katılmamaktır. Bu müddeti, devam
sızlık müddetini tesbit için bir nevi delil top
lama mahiyetindedir. Bir olayın tesbitinden 
ibaret bir karardır. 

Değerli arkadaşlarımız, maddeyi okurken, 
devamsızlık üzerine yapılacak muameleden he
men sonra, hemen arkasından, kararı oku
dukları için, bu mevzuda tereddüde düşmüş
lerdir. Böyle tereddütler hâsıl olabilir. O za
man ne yapılacak, Anayasa veya kanun hazır
lanırken Meclisteki çalışmalara müracaat edi
lecektir. Meclisin hangi fikri benimsediği bu 
suretle tesbit edilecektir, nitekim arkadaşımız 
da aynı şekilde hareket etmiş, madde hak
kındaki sözleri nakletmiştir. Bir misâl do 
ben arz edeyim. 
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nağında bu şekilde üyelerden bir arkadaş, te-
reddüte düşmüş ve komisyondan bunu sormuş, 
demiş ki ; «bu son kısımda Meclislerince karar 
verilmesine dair olan fıkra, yukarda sayılan 
çekilme, kısıtlanma ve mahkûmiyet hallerine 
şâmil midir ?» Sözcü bunun şâmil olmadığını 
gayet açık bir şekilde izah etmiş ve Mecliste 
bunu tekeffül etmiştir. Bu vaziyet karşısın
da sarih olarak bahsedildiği gibi tutanağın 
406 nci sahifesinde «sözcü çekilme halinde is
tifa, Riyaset Divanınca Meclisin ittilâına' arz 
olunur. Ve kendisi Milletvekilliğinden çekil
miş sayılır.» Başka bir şeye lüzum yoktur, 
diyor. Böyle olunca meselenin doğrudan doğ
ruya kabule bağla olmadığı anlaşılmaktadır. 

Şimdi, gerek Batı hukukunda, gerek bi
zim hukukumuzda milletvekili ve senatörle mil
let arasındaki münasebetin ne olduğunu dü
şünürsek bu dokümanlara müracaat etmeden 
meseleyi çözmemiz mümkündür. Senatörle mil
let arasındaki münasebet Anayasa hukukuna 
ait bir vekâlet münasebetidir. Bizim ve Batı 
hukukunda bu vekâlet münasebetini daima tek 
taraflı olarak kabul ve bu münasebete son ver
mek mümkündür. Hususi hukukta bunun da 
böyle olduğunu, vekâlet akdinin ıkeza istifa 
ile son bulduğunu yüksek Meclis elbette tak
dir buyurur. îdar i hukuk sahasında istifa
nın tekemmül etmesi lâzımdır. Memuriyete, 
idarenin hukuken son verdiği aşikâr olduğuna 
göre, istifa etmekle muamele bitmiş olmaz. 
Orada, memur bir âmme hizmeti görmekte
dir. îfa edilmekte olan bir hizmetin felce uğ
ramaması lâzımdır. Memur istifa eder, bir ay 
bekler. Bu memur için bir nevi külfettir. Ona 
bir külfet yüklenmiş demektir, ama, memur 
âmme hizmetini gören bir kimsedir ve hizme
tin felce uğramaması lâzımdır, bu bakımdan 
bir ay beklemek zorundadır. 

Bu müddet içinde idare, bu istifa etmiş olan 
memurun yerine başkasını tâyin edecektir. Hiz
metin m'flûç vaziyette bırakılmasına imkân 
vermemek için demek ki, bir ay bekler, bir 
ay içinde başkası tâyin edilirse edilir, edil
mezse, süresi dolmuşsa çekilir gider ve hiçbir şey 
Lâzım gelmezdi. Demek ki, idare hukuku is
tifayı tek taraflı bir tasarrufla tekevvün et
mektedir. Şimdi bu böyle olunca diyorlar ki, 
«istifanın okunması lâzımdı, Senatoda okun-
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madiği için, Büyük Millet Meclisimde okudu
ğu için Senatoda da okunması lâzımgelirdi.» 
Fakat ben bu kanaatde değilim. Sebebine ge
lince, kanunun 63 ncü maddesi, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, Millet Meclisi ve Cum
huriyet Senatosundan kurulmr. Hükmünü koy
muştur. Binaenaleyh, birleşik oturum ya
pıldığı bir sırada istifa vâki olduğu için bir
leşik oturum Başaknlık Divanına hitaben 
yazılmış Birleşik Oturum Başkanlık Divanı 
tarafından Senatonun da bulunduğu o toplan
tıda okunmak suretiyle dolayısiyle Senatonun 
ve Millet Meclisinin ıttılaına arz edilmiştir. Hu
kukta çok basit bir kaide vardır : Asgarlar azam
da dâhildir, derler. 

Biz asgar olarak, âzam olarak Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin içine dâhil bir vaziyet
teyiz. Orada okunması burada okunması de
mektir. Bunda hiç tereddüdetmemek lâzımdır. 

tkinci nokta, tabu üyelere taallûk eden kı
sımdır. Tabiî üyelere taallûk eden meselede ge
çici maddedeki hükümde yer almaktadır. Ora
daki hüküm tabi^ üye olan arkadaşların bir 
partiye girmeleri halinde tabiî üye sıfatının 
ne şekilde düşeceğine ait bir hükümdür. Ana
yasanın 80 nci maddesi başka türlü bir mâna 
çıkarmaya müsait değildir. 

Tabiî üyelerden bahseden 70 nci madde ga
yet açık olarak, tabiî üyelerin diğer Cumhuri
yet Senatosu üyeleri gibi haklara sahiboldu-
ğunu ifade etmektedir. Tabiî üyeler, diğer üye
lerin, tâbi oldukları hükümlere tabidirler. Bu 
hususta sarih bir hüküm vardır; 70 nci mad
denin ikinci fıkrası. 

Hal böyle olunca mesele açıkça ortaya çık
maktadır. Yalnız bir partiye geçme hali vuku-
bulursa, o zaman bir hüküm vardır. O zaman 
bahis konusu 80 nci maddenin bu hallerde, tabiî 
üyeler hakkında da uygulanacağına hiç şüphe 
yoktur. 

Zaten bunun aksini düşünmeye imkân yok
tur. Çünkü bir tabiî üye eğer hacir altına alı
nırsa yani kısıtlı olursa, senatörlük sıfatının 
düşmiyeceğini kabul etmek bizi çok büyük bir 
tezada düşürür. Bu itibarla, hükmün tabiî üye-
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lere de şâmil olması lâzımgeldiği kanaatinde
yim. Bütün bu arz ettiğim sebeplerden dolayı, 
bahis konusu takririn burada görüşülmesine 
mahal olmadığı kanaatindeyim. Bu konuda 
Mehmet Hazer arkadaşımın da ifade buyur
duğu nokta çok ehemmiyetlidir. Bunun Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde hemen dermeyan edil
mesi, veya Senatonun o celseyi takibeden otu
rumunda görüşülmesi iktiza ederdi. Usulî nok
sanlık bakımından, burada da müzakeresinin 
kabil olmadığı kanaatindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, iki ar
kadaş daha söz istemiş bulunuyorlar. Fakat maa
lesef demin okuduğum içtüzüğün 89 ncu mad
desi, ancak, iki lehte iki aleyhte olmak üzere, 
konuşabileceğine müsaade ettiği için kendilerine 
söz veremiyeceğim. özür dilerim. 

Efendim, mesele anlaşılmıştır. Fethi Tevet-
oğlu ve arkadaşları, Sayın Madanoğlu ile Sayın 
Başgil 'in istifalarının Senatoda da okunması ica-
bettiğini ve bu merasim yapılmadığı için mua
melenin tekemmül etmediği ve bu meselenin 
halli lâzımgeldiği yolunda bir takrir verdiler. 
Sırrı Atalay ve diğer bir arkadaşı da istifa 
tekemmül etmiştir. Binaenaleyh böyle bir tak
ririn Senatoda müzakeresine mahal yoktur, de
diler. tki lehte, iki aleyhte konuşulduktan sonra, 
Sırrı Atalay ve Muammer Obuz arkadaşlarımı
zın önergesini, yani istifalar tekemmül etmiş
tir, formalite tamamdır, binaenaleyh, böyle 
bir meselenin müzakeresine lüzum yoktur yolun
daki önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler lütfen işaret buyursunlar... 

Şimdi de, istifaların müzakere edilmesi hu
susundaki Fethi Tevetoğlu ve arkadaşlarının 
önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler lütfen işaret buyursunlar... 

Sırrı Atalay arkadaşımızın önergesi, yani is
tifaların müzakere edilmesine mahal olmadığına 
dair önergesi 74 oyla kabul edilmiştir. Meclisi
miz bu yolda karar vermiştir. 

Gündemde görüşülecek başka madde bulun
madığından 19 Aralık 1961 Salı günü saat 15 te 
toplanılmak üzere oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 16.20 


