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1. _ Geçen tutanak özeti 688:680 
2. — Gelen kâğıtlar 689:690 
3. — Yoklamalar 690,719 
4. — Demeçler ve söylevler 690 
1. — İzmir üyesi İzzet Birand'ııı; 

Cumhuriyet Senatosunda, nadiren de olsa, 
görülen aşırı sinir gerginliklerinin lüzum
suz yorgunluklara sebebiyet verdiğini ve 
meselelerin usul ve kaidelere riayet edile
rek realitelere uygun tarzda halli lüzu
munu belirten konuşması. 690:601 

5. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları * 692 

1. _ T. B. M. Meclisi Parlâmento-
lararası Türk - Alman Dostluk Cî rupi ma 
dâhil üyelerin isim listesinin sunulduğuna 
ve bu hususta karar alınması gerektiğine 
dair Türk - Alman Dostluk Grupu Baş
kanlığı tezkeresi 692 

2. — T. B. M. Meclisi Türk - Kore Par-
lânıentolararası I)o:-:tlıık Crupuna dâhil 
üyelerin isim listesinin sunulduğuna ve bu 
hususta karar alınması gerektiğine dair 
Kore Dostluk Grupu Başkanlığı tezkeresi 

Sayfa 
3. — 1910 tarihinden beri kurulmuş 

bulunan Parla mentolararası Birliği Türk 
Grupunun faaliyetine devam ettiğine dair 
Parlâmentolararası Birliği Türk Grupu 
Başkanlığı tezkeresi 692 

4. — Erzincan Üyesi Fehmi BaysoyYm 
partiden ayrıldığına dair Yeni Türkiye 
Partisi Grupu Başkanlığı tezkeresi 692 

f>. — Denizli Üyesi Cahit Akyar, İs
parta Üyesi Suat Seren, Kütahya Üyesi 
A. Bahattin Özbek, İzmir Üyesi Enis Kan-
su ve Zonguldak üyesi Akif Eyidoğan'ın 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupuna girdik
lerine dair, adı geçen Parti Başkanlığı tez
keresi 693 

6. — Erzincan Üyesi Fehmi Baysoy'un 
partilerine katıldığına dair Cumhuriyet 
Halk Partisi Başkanlığı tezkeresi 693 

7. — Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin 
Seçimi Kanununun değiştirilmesine dair 
kanun teklifinin Anayasa ve Adalet ve 
İçişleri komisyonlarından kurulacak geçici 
bir komisyonda görüşülmesine dair alman 



Sayfa 
vâki itiraz üzerine Başkanlık Divanının, 
alınan kararın tam ve muteber olduğuna 
dair kararı, (M. Meclisi 2/630; C. Senato
mu 2/124) 693:717,720 :72'1 

8. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kâ
zım Orbav'a izin verilmesi hakkında Cum-

Sayfa 
lıuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
(3/302) 717 

9. — .Danıştay kanunu tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi 1/474; C. Senatosu 1/375) (S. 
Savısı :435) 717:719 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 

Adana Üyesi Mehmet Ünaldi; Marşhall kre
disinin tatbikındeki aksaklıklara temasla bu ko
nuda Hükümetçe1 âcil tedbir alınması gerekti
ğini bildirdi. 

Başkan; memleketimizi ziyaret etmekte ve 
şu anda toplantı salonunu teşrif etmiş bulunan 
Pakistan Cumhuriyeti Parlâmentosu iyi Niyet 
Heyetini Cumhuriyet Senatosu adına hürmet ve 
muhabbetle selâmladığını bildirdi. 

Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu; Alman ve 
Pakistan heyetlerinin memleketimizi ziyaretle
rinden ve Pakistan'ın Kıbrıs konusunda Türki
ye'yi destekleme kararından duyulan memnuni
yeti belirtti ve bu mevzuda Kore'nin takındığı 
tavrı takbih ile Kore'deki birliğimizin geri çekil
mesi teklifinde bulundu. 

Berlin Parlâmentosundan bir heyetin davet 
edilmesi hakkında Müşterek Başkanlık Divanın
ca karar alındığına dair Başkanlık tezkeresi 
okundu ve karar tasvibolundu. 

Tokat Üyesi Zilini Betil ve arkadaşlarının; 
Cumhuriyet Senatosu üyelerinin secimi hakkın
daki Kanunun değiştirilmesine dair kanun tek
lifini görüşmek üzere, Anayasa ve xVdalet Ko
misyonu ile İçişleri Komisyonundan seçilecek 
yedişer üyenin iştiraki ile bir Ceçici Komisyon 
teşkiline dair önergesi okundu. Önergenin leh 
ve aleyhindeki görüşmeler sırasında müzakere 
usulü üzerinde Başkanlıkla bir kısım üyeler ara

sında çıkan anlaşmazlık dolayısiyle celseye ara 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekil i. Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

İhsan IIamit Tigrel Âdil Ünlü 
Kâtip 
Yozgat 

Neşet Çetintaş 

ikinci Otunun 
Tokat Üyesi Zihni Betil ve arkadaşlarının. 

Cumhuriyet Senatosu üyelerinin secimi hakkın
daki kanun teklifini görüşmek üzere, Anayasa 
ve Adalet Komisyonu ile İçişleri Komisyonun
dan. seçilecek yedişer üyenin iştiraki ile bir Ge
çici Komisyon teşkiline dair önergesi üzerinde. 
yapılan görüşmelerden sonra önerge açık oya 
sunuldu ve kabul edildi. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununa ek kanun tasarısı ikinci defa 
açık oya sunuldu. 

Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Hasan 
Ali Türker ve 9 arkadaşının, toplum ve köy 
kalkınmasında takibedilecek politika hakkında 
açılan genel görüşmeye1 başlandı. 

7 Nisan 1964 Salı günü saat 15 t e toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kati]) 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Hazmı Dağlı Âdil Ünlü 

Kâtip 
Yozgat 

Neşet (1 etini as 
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SORU 

Yazılı soru 
1. - - Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Eş-

•ef Avhaırm, Türk Ceza Kanununun çocuklar 

hakkında 
önergesi, 
(7/145) 

uygulama şekillerine dair yazılı soru 
Adalet Bakanlığına gönderilmiştir, 

GELEN KÂĞITLAR 

Hu porlar 

1. — Danıştay kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
•Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
1/474; C. Senatosu .1/375) (S. Sayısı : 435) 

2. — Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 
İşletmesi kuruluşu hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum

huriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Büt
çe1 ve Plân komisyonları raporları (M. Meclisi 
.1/3.16; C. Senatosu 1/368) (S. Sayısı : 430) 

3. —- Cafer Güler ve Zeki Özalp hakkındaki 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kamın 
tasarısının Millet Meclisince kabul edilen metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M Meclisi 3/778; C. Senatosu 
.1/394) (S. Sayısı :437) 

58 nci Birleşime kalılmıyan iiyele 
yoklama tutanağı. 

1. — Cevat Acıkabil (Cumhur) 
S. Ü.) 

— Mehmet Nuri Ademoğlu 
— Galip Avşar 
— Muallfı Akarca 
-- Cenap Aksu 

6. — Şevket Ak/yürek 
7. — Halimi Arıkan 
8 _ . Lâtif Aykut 

-- Fethi Başak 
10. — İzzet Birand 
11. — Şevket Buladoğlu 
''-> — Cemalettin Bulak 

— İhsan Sabri Caslayangil 
— Mehmet Camlıca 

15. — Alâeddin Çetin 
16. - - Neci}) Danışoğlu 
17. — Hüsnü Dikeçligil 
18. -— Vusul' Demirdağ 
10. — Mehmet Emin Durul 
20. — iskender Cenap Ege 

— Celâl Ertuğ 
— Nedim Evliya 

23. - - Cevdet Geboloğlu 
24. •— [îasim Giray 
25. Baki Güzey 
26. — Osman Hacıbaloğlu 

flüsevin Kalpaklıoğlu 

3. — YOKLAMA 

ri gösterir 

k 1 
başkanınca 

(Adana) 
(Adana) 
(Muğla ı 
('A faraş) 

(İstanbul) 
(Bolu) 
(Siirt) 

( is tanbul) 
(İzmir) 

(Trabzon) 
(Samsun) 

(Bursa) 
aslamonu) 

(Çorum) « 
(Kizc) 

( Kayseri) 
(Trabzon) 

(Denizli) 
(Aydın) 
( Elâzığ) 
(Al araş) 
(Bitlis) 

(Elâzığ) 
(Bursa) 
ı Tokat) 

(Kayseri) 

•_>8. 
29. — 
30. — 
31. — 
3,2. — 
, j , , — 

34. - -
35. •—-
36. - -
37. — 
38. — 

30. — 
40. — 
41. 
42. —-

43. — 
4-1. — 
45. - -
40. — 

47. — 
48. 
4İ). 
50. — 
51. —-
52. 
53,. 
54. -
55. — 
50. 

Kadri Kaplan 
Celâl Tevl'ik Karasapan 

Şeref Kayalar 
Ethem Meneıueııcioğlu 
Haldun Menteşeoğlu 
l l amdi Oğuzbeyoğlu 
Cahil Okurer 
Cavit Te\4'ik- Okyayuz 
Talât Oran 
Gah il Ortaç 
Ta!ip Özdolay 

Mustafa Özer 
Nevzat Özerdendi 
Kadr i Ö/tas 
Rifat Özfürkçine 

Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalaıı 
O. Saim Sarıgöllü 
Orhan Süersan 

Sahahattiı ı Tanınan 
Fethi Tevetoğlu 
Cahil Tokgüz 
Ahmet Nusret Tuna 
Ber(; rruran 
Fikrel Turhangil 
Hasan Ali Türkcr 
Gavsi (Vagük 
Refik t lusoy 
Sırr ı 1 'zunhnsaıioğlu 

(Tabiî Üye) 
(Afyon K/ı 

(Bursa.) 
(IstnnbuD 

(Muğla < 
(Balıkesir'i 

f j ' /mir ı 
ı îcelı 

(Bilecik) 
(Bursa) 

f|çel i 
( Anlalya i 

( I-mii'l 
(Balı kes in 
( İslaiıbuh 

( Erzurum) 
(Erzurum") 

(' Aydın) 
(.Manisa) 

i İst anlıul) 
(Samsun ı 
(Samsun) 

i K .-ısta m onu) 
ı İstanbul ^ 

f Aydını 
(Balıkesir! 
( Eskişehir) 

(Manisa) 
(Bol ıı) 
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57. 
53. 
59. 
60. 
61. 
62. 

— Mehmet Ünaldı 
— Selâm i Üren 
— Veysi Yardımcı 
— Reşat Zaioğlu 
— Halit Zarbım 
— özel Şahingiray 

(Adana) 
(Tekirdağ) 

(Ağrı) 
(Trabzon) 

(Gümüşane) 
(istanbul) 

Yukarda adları yazılı sayın (62) üyenin 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7 Nisan 
1964 tarihli 58 ııei Birleşimine katılmadıkları 
tesbit edilmiştir. 

Kâtip Kâtip 
Sakıp Önal Neşet (Jctintas 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Sakıp ÖnaJl (Ada,na), Neşet Çetintaş (Yozgat) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Gündem dışı Sayın Birand söz istemiştir, buyurun efendim. 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — tzmir Üyesi İzzet Birand'm; Cumhuri
yet Senatosunda, nadiren de olsa, görülen aşırt 
sinir gerginliklerinin lüzumsuz yorgunluklara se
bebiyet verdiğini ve meselelerin usıd ve kaidelere 
riayet edilerek realitelere uygun tarzda halli lü
zumunu belirten konuşması. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Birand. 
İZZET BİRAND (İzmir) — Muhterem ar

kadaşlar; Büyük Meclisin havası zaman zaman ta
biî sayılamıyacak yüksek tansiyon tezahürleri ver
mekte; çalışmalar, aşırı sinir gerginlikleriyle lü
zumsuz yorgunluklara mal olmakta ve aksamak
tadır. 

Oysa Büyük Meclisin, belli usul ve kaidelere 
itina ile riayet edilerek, bir reaksiyona vesile ver-
miyecek saygı ve vekar içinde, sadece dikkatler 
teksif edilerek meselelere, aktüel en uygun çözüm 
yolunu bulacak müsamahalı bir fikrî çalışmanın 
sahası olacağı tabiî idi. 

Şimdi bir dost memleketten başka bir haber 
vereceğim. Geçenlerde Almanya'da Düsseldorf şe-
hirinde Alman İşçi Birlikleri Federasyonunun, 

onların Parlâmento dediği büyük kongreleri top
landı. Buna ait bir yazı Scala'nm son nüshasında 
çıktı. Bu yazının başlığı, Alman Başvekili ile 
Kongre Başkanının birlikteki resimleri altında 
Devlet ve cemiyeti imale ile Alman Başvekiline 
izafe edilen «yanyana olmak, karşı karşıya değil» 
idi. Gerçektir ki, başında Cemiyette bir yarılma 
şeklinde ifadesini bulan ve mücadele suretinde te-
cessüm eden, tek taraflı dünya görüşü ile her yer
de ve her zaman şüphe ve endişe ile karşılanan bu 
teşkilât; Almanya'da gerek harb çöküntüsü sonra
sındaki yeniden kuruluşta ve gerek ondan sonra
ki safhada Devlet politikası sorumluluğu kavra
mını öylesine benimsemiş ve bunu tatbikatında 
öylesine bariz bir tarzda göstermiştir ki, bugün 
millî birliğin sembolü halinde onsuz, ne demok
rasinin ve ne de yirminci asrın çok muğlâk ikti
sadi bünyesinin tasavvuru artık muhal olmuştur.. 
Federasyonun yeni ana programını yapmakla 
ödevli olan kongre, iki günlük ağır çalışması sı
rasında çok mühim meselelerin çetin münakaşa
larına sahne olmuş; dikkate şayan olan cihet, ça
lışmaya mevzu olan hiçbir mesele çoğunluğun ka-
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C. Senatosu B : 58 
rariylo hükme bağlanmamış, ancak umumi tasvi
be mazhar olan anlaşmalar sadece esas tavsiyeler 
olarak değerlendirilmiştir. Bu yeni programın et
rafında birleşilen temel fikri şudur : Herkesin 
içinde yaşadığı Devlet, her türlü ekonominin ve 
meslekin tükenmez kaynağı olan cemiyet, birbiri
ne karşı ve birbiriyle düşman iki ayrı dünya de
ğildir. Bunlar devleti eşmiş cemiyet içinde bera
ber yaşamanın önceden kabul edilmiş temelleri
dir. Daima ıslah edilmesi, daha faydalı bir şekle 
dökülmesi imkânları her zaman mevcuttur. Yani, 
kavi en de ayrılıklar görüşünden bütünlüğe, müca
dele görüşünden uzlaşmaya geçilmiştir. Şimdi 
memleketimizin son aylar olaylarının bir sayfası
nı açacağım : 

14 Mart 1963 Cumartesi günü, Adalet Partisi 
yetkili kurullarının Hükümet buhranı konusun
daki kararları parti müşterek Meclis grupuna teb
liğ edilirken, Ulus gazetesinde Sayın inönü'nün 
partisi grpundaki konuşmasının metni de yayın
lanmış bulunuyordu. 

Burada iki temel ileri sürülmüştü: 
1. Demokratik rejimin konulmuş usuller için

de işlemesi ve gelecek iktidarın da demokratik re
jim içinde kalmayı kendine temel sayması; 

2. Memleketin kalkınma dâvası ve sosyal ada
letin toplumun bütün sahalarına tatbiki. 

Sayın inönü konuyu açıklarken «toplumun ta
bakalarını en aşağı seviyede değil, en yüksek se
viyelerde birbirlerine yaklaştırmak esas prensibi
mizdir.» diyerek bir doktrin ideolojisinin karşı
sında vaziyet .alımıştı. 

Bütün bunların pratiğe dökülmesinde çözümü 
gereken üç yeni unsur belirmiş oluyordu. 

1. Toprak reformu, 
2. Kudret ölçüsünde vergi, 
3. Köy Bakanlığı. 

Günlerin nezaketini dikkatinden kaçırmıyan 
inönü, bu konuda şahsi mevkiinin önemli olmadı
ğını işaret ederken, kendinin fikri olduğunu bil
hassa belirterek diğer bir unsuru da ele alıyor, ve 
«-Bu üç temel şarta bir dördüncüsünün, siyasi is
tikrar» m da ilâvesiyle, bunların derhal tatbikini 
taahhütle kurulacak bir Hükümette yer almayı 
vazife bildiklerini, partisi adına ilân ediyordu. 

Engin bir içtimai uzlaşmanın bütün malzeme-

7 . 4 . 1964 O : 1 
sini muhtevi olan bu çağrı ve hizmet arzı o vakit 
değerlendirilmedi. 

Ama, partiler esaslarda beraber olduklarını 
bildirirlerken; partiler liderlerinin katılmıyacağı 
bir millî koalisyona iştirak için erken seçimleri 
vazgeçilmez şart olarak ileri sürmüş olan Adalet 
Partisi, bu şartını kaldıracağını da daha sonrala
rı ilân etmişti. 

Şimdi neticeye varmak için bir suali kendime 
olduğu kadar sizlere de sormak isterim: Acaba 
neden aldanır, neden yanılırız? Galiba sade insan 
olduğumuzdan. Çünkü biz, aslında basit ve ka
pasitesi mahdut olan his cihazımızla çevreden ala
bildiğimiz kadar intihalardan şuurumuzda kendi 
yarattığımız suni bir dünyanın içinde yaşarız. Eş
yayı tanımamız kendimize göredir. Mutlak hakika
tin sırrını çözecek anahtar bize verilmemiştir. 

O halde, bu kısır görüş ve duyuşun insanları 
elinde olmadan götüreceği, ve yine de insanlığın 
hiçbir zaman tasvibetmediği «ön hükümler» e ta
assupla bağlanmada isabet olamaz. 

Tek taraflı görüş sisteminden ve inadına ısrar 
âdetinden vazgeçmeliyiz. 

Beşerî münasebetlerde, iyi niyetle girişilen, 
canlı tutulan vicdanın kontrolü altında, bilgi ve 
tecrübelerden faydalanılarak karşılıklı fikir tea-
tisiyle varılan anlaşmalar, bizim dünyamızın ha
kikatleridir. Bunlar zamanları ile nisbetlidir, sü
reli olamazlar; yine aynı yolla değiştirilirler, za
man ile uygulanmaları daima mümkündür. 

Mesut bir âlemi kefaleti altında bulunduran 
yüksek potansiyelli bu gaye, insanlığın yaratıldı
ğından beri ulaşmak istediği son merhaledir. 

Dâvanın mevzuu, samimiyetle iyi niyet ve 
doğruluğa dönerek, kurnazlık ve tahakküm ye
rine rıza ile karşılıklı anlaşmayı koymaktır. 

Sayın arkadaşlarım, bir yolu birlikte yürü
yen. yolculardan birinin gözleri biraz daha uza
ğı görebilir. Bir diğerinin başkaca bir üstün 
meziyeti bulunabilir. Meselâ, Bu üstünlükleri 
değerleri ölçüsünden bir tartışmaya mevzu ya
pıp olduğu yerde kalmak değil, birbirlerinden 
faydalanarak selâmet içinde istenen hedefe 
beralber varmaktır. 

Hepinizi saygiyle selâmlarım, teşekkür ede
rim. (Alkışlar). 
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5. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — T. B. M. Meclisi Parlâmentolararası 
Türk - Alman Dostlu!; Grupuna dâhil üyelerin 
isim listesinin sunulduğuna ve bu hususta ka
rar alınması gerektiğine dair Türk - Alman Dost
lu],: Grupu Başkanlığı tezkeresi. 

BALKAN — Başkanlık Divanının sunuşları 
olarak tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına, 
9 Mayıs 1962 tarihinde kurularak halen faali

yetine devam etmekte olan ve üyelerinin isim 
listesi ilişikte takdim edilen T. B. M. M. Par
lâmentolararası Türk - Alınan Dostluk Grupu 
ieiıı, 24 Ocak 1964 tarih ve 378 sayılı «Yasama 
Meclislerinin dış münasebetlerinin düzenlenme
si hakkında Kanunun secici maddesi delaletiy
le 4 ne.ii .maddesi uyarınca karar alınması go-
rekmektedir. 

Yüksek tasviplerinize arz ederim. 

Türk - Alman Parlâmentolararası 
Dostluk Grupu. Başkanı 

O. Senatosu İzmir (İyesi 
İzzet Bir.uıd 

BALKAN' -..-.. 378 sayılı Kanunun dördüncü 
maddesi gereğince Yasama Organlarında kuru
lacak olan Dostluk Oruplarınm ayrı ayrı iki Mec
lisin kararma arzı şart bulunmaktadır. Biraz 
ünce okunan ve Parlâmentoda Türk - Alman 
Dostluk (irııpıı kurulmasını tazammun eden. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?.. 
Ktmiyenlcr.'.. Kabul edilmiştir. 

/,'. — T. B. M. Meclisi Türk - Kore Parlâmeıı-
!:ıUırarusı Dostluk Grupuna dâhil üyelerin isim 
• işteşinin sunulduğuna er hu hususla karar alın
ması yerektiğiııc dair Kore Dosliuk Grupu Has
istin lığı tezkeresi. 

BAŞKAN' — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1910 tarihinden itibaren Parlâmentomuzda 

Kurulmuş bulunan Parlâmentolararası Birliği 
Türk (Irupunun faaliyetine devam etmekte ol-
iuğuııu Yasama, Meclislerinin dış münaseibette

rinin düzenlenmesi hakkındaki Ki Ocak 1964 
tarih ve 378 savılı Kanun gereğince ıttılaınıza 

arz ederiz. 
Saygılarımla. 

Parlâmentolararası Biri iği 
Türk Grupu Başkanı 

Balıkesir Milletvekili. 
Cihat Bilgehan 

BAŞKAN — Aynı şekilde bu önergeyi de 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

o. — 1910 tarihinden beri kurulmuş bulun an 
Parlâmentolararası Birliği Türk Grupunun faali
yetine devam ettiğine dair Parlâmentolararası 
Birliği Türk Grupu Beışkaniığı tezkeresi. 

BAŞKAN' — Üçüncü tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Üyelerin isim listesi ilişikte takdim kılman 

ve 3J Mayıs 1963 tarihindi1 kurularak halen 
faaliyetine devam etmekte olan T. B. M. M. 
Türk - Kore Parlâmentolararası Dostluk Gru-
pu hakkında 24 Ocak 1964 tarih ve 378 sayılı 
«Yasama Meclislerinin Dış münasebetlerinin dü
zenlenmesi hakkında Kanunun geçici maddesi 
delaletiyle ve 4 ncü maddesi uyarınca Millet 
Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunca karar alın
ması icabetmektedir. 

Keyfiyeti Yüksek tasvipleriiıize arz ederini. 
Kore Dostluk Grupu Başkanı 

Sakarya Milletvekili 
Muslihittin Gürer 

BAŞKAN' —- Oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edeuleı*... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(uruplardan gelen önergeler var, okutuyo
rum: 

•/. — Erzincan l'yesi Fehmi Baysoy'un par
tiden ayrıldığına dair Yeni Türkiye Partisi Gru
pu Başkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Yazıyı okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Krzincan Senatörü Fehmi Baysoy'ım parti
mizden ayrıldığını bilgilerinize saygı ile arz 
öderiz. 

O ı mıh ııri yet S en atos 11 
Y. T. P. Grup Başkaııvekili V. 

Hatay Milletvekili 
Sekip inal. 
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BAŞKAN —• Bilgilerinize sunulmuştu].'. 

5. — Denizli Üyesi Cahit Akyar, İsparta 
Üyesi Suat Seren. Kütahya Üyesi A. Bahattin 
Özbek, İzmir Üyesi Enis Kansu ve Zonguldak 
Üyesi Akif Eyidoğan'ın Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupuna girdiklerine dair, adı gecen parti 
Başkanlığının tezkeresi. 

BAŞKAN — Yazıyı okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına. 
Denizli Senato Üyesi Sayın Cahit Akyar, 

İsparta Senato Üyesi Suat Seren, Kütahya Se
nato Üyesi A. Bahattin Özbek, İzmir Senato 
Üyesi Enis Kansu ve Zonguldak Senato üyesi 
Akit' Eyidoğan, Cumhuriyet Halk Partisine Üye 
kaydolmak suretiyle Grupumuza katılmışlar
dır. 

Gereğini rica eder, saygılarımı sunarını. 
Cumhuriyet Senatosu. 

C. II. P. Grup Baskanvokili 
Kars 

.Mehmet Hazer 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

6'. — Erzincan Üyesi Fehmi Baysoy'un par
tilerine katıldığına dair Cumhuriyet Halk Par
tisi Başkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Erzincan Senato Üyesi Sayın Fehmi Baysoy, 

Cumhuriyet Halk Partisine Üye kaydolmak su
retiyle Grupumuza katılmıştır. 

Gereğini rica eder, saygılarımızı sunarız. 
Cumhuriyet Senatosu 

C. H. P. Grup Başkanvekili 
Kars 

Mehmet Hazer 
Cumhuriyet Senatosu 

C. H. P. Grup Başkanvekili 
Tokat 

Zihni Beti! 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin Seçi
mi Kanununun değiştirilmesine dair kanun tek
lifinin Anayasa ve Adalet ve İçişleri komisyon
larından kurulacak geçici bir komisyonda gö
rüşülmesine dair alınan vâki itiraz üzerine Baş
kanlık Divanının, alınan kararın tam ve mute

ber olduğuna dair kararı, (M. Meclisi 2/630: C-. 
Senatosu 2/124) 

'BAŞKAN — 2 Nisan 1964 tarihinde Cum
huriyet Senatosu Genel Kurulunda yapılan, oy
lama neticesine Divan üyelerinden ıSayın Macit 
Zeren'in vâki itirazı üzerine bu hususta Baş
kanlık Divanıalin almış olduğu kararı muhale
fet şerhi ile birlikte okutuyorum. 

Genel Kurula. 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 2 

Nisan 1964 tarihli 57 nci Birleşiminde Cumlhu-
riyet Senatosu üyelerinin* geçimi hakkındaki 
kanun teklifinin Anayaga'T© Adalet ve İçişleri 
komisyonlarından 7 şer üye alınmak suretiyle 
kurulacak geçici bir komisyonda görüşülmesi
ne dair alınan, karara, Cumhuriyet Sen ait osu 
Başkanlık Divanı. Kâtibi Sayın Macit Zeren'
in 3 Nisan 1964 tarihindeki vâki itirazı üzeri
ne Başkanlık- Divanının 6 . 4 . 1964 gün ve 29 
sayılı toplantısında, alınan kararın tam ve 
muteber olduğuna ve bu konunun Genel Kurula 
sunuş olarak arz edilmesine karar verilmiştir. 

Enver Aka 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Bu kararın gerekçesini okutu
yorum : 
Başkanlık Divanı ekseriyet kararının gerekçesi 

iSalt çoğunluğun şart koşulduğu Birleşimin 
açılmasını içtüzüğümüz üyelerin defter imzası 
ile tesbit etmiştir. İmza süresi tâyin ve tahdi-
dedilmemiştir. Üyelerin 'Genel Kurul salonun
da daima mevcudiyetleri ve bütün oylamala
ra iştirakleri de ayrıca mecburi kılınmaittiŞ'tır. 
Birleşi'min açılmasını imza sonucundan önce 
takdir edebilen Başkanlık Divanı görüşmeler 
sırasında yeter sayının muhafaza edilip edil
mediğini de takdir eder. Anayasamız 86 ncı 
maddesi ile birleşim için tesbit ettiği üye tam
sayısı salt. çoğunluğu ibare ve şekli yerine top
lantıya katılanlarn salt çoğunluğu terimini ve 
şeklini tesbit etmesi önemli ve gaye taşıyan 
bir husustur. Toplantıya katılan üyeler, oyla
maya iştirak etsin veya etmesin Genel. Ku
rulda mevcudolan üyelerdir. Oenel Kurulda 
mevcudolan ve mevcudiyetleri açık oy önerge
si, konulmalar ve diğer hallerde açıkça. görü
len üyeleri yok farz etmek hukukî mesnetten 
ve haklılıktan mahrum 'bir görüş ve iddia olur. 
Toplantıya katılanların sayısı yeter sayıyı bu~ 
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luyorsa, oya iştiraki mecburi olmayan üye Iher : 

hangi bir sebeple oyunu kullanımıyıorsa ıbu üye- ! 
leri naza M, almamak yerinde ve doğru olamaz, 
Açık oy talebeden önergede imzası olan ve 
yoklama defterini :a>zn etmiş 'üyeyi toplan'tıya 
katıl ani arın tâbiri dışında anlamııya ve !gös-
termiye ihukukî anlıyış asla müsaade etmez. 
Anayasanın toplantıya katılanlar şeklindeki: 
âmir hükmünü değiştirmeye imlkân yoktur. 

BAŞKAN — Ekseriyet kararını imza edenle
rin ve karara muhalif olanların isimlerini oku
tuyorum : 

Kararı kabul edenler : 
Başkanvekili İhsan Hanıit Tigrel 

» Sırrı Atalay 
» Hazım Dağlı 

Kâtip Ahmet Naci Arı 
» Adil Ünlü 
» Nevzat Sengel 
» Neşet Çetintaş 

İdare Âmiri Kâmil Karavelioğlu 
» Fehmi Alpaslan I 

Karara muhalif olanlar : 
Kâtip Macit Zeren 

» Sakıp önal I 
1. Âmiri Lûtfi Tokoğlu I 

BAŞKAN — Muhalefet şerhini okutuyorum. 

Muhalefet Şerhi 
Karar nisabının meşruiyeti, ancak toplantı 

nısa'bı içinde düşünülebilir. I 
Açık oylamalarda istihsal edilen oy sayısı, I 

toplantı nisabının varlığına veya yokluğuna I 
hükmedebilmek için bir işarettir. I 

Tüzüğün bu temel prensibi, gerek Mecliste I 
gerek Senatoda ve gerekse Birleşik Oturumda I 
ittihaz olunan tatbikatla da sabit bir değer ta- I 
sımaktadır. I 

57 nci Birleşimde, Seçim Kanununun Geçici I 
Komisyona havalesi ile ilgili takririn oylanma- 1 
sı ve bu oylama neticesinin değerlendirilmesi, I 
Tüzüğe ve emsal teşkil eden tatbikata mugay- I 
yirdir. I 

Saygılarımla. I 
C. Senatosu Divan Kâtibi I 

Macit Zeren I 

BAŞKAN -— Başkanlık Divanı kararı üzeri- I 
ne söz istiyen?.. (Sağdan, «sunuş» sesleri) Baş- I 
kanlık Divanı kararının, Başkanlık Divanı tara- J 
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fmdan sunuşudur. Başkanlık Divanı kararıdır 
okuduğumuz. Umumi Heyet de sunuş olarak arz 
edilmiş bulunmaktadır. Söz istiyerı bulunmadı
ğı mı göre... (Sağdan, gürültüler.) 

İHSAN KABRİ OAĞLAYANOİL (Bursa) — 
Oya mı koyuyorsunuz6: 

BAŞKAN — Söz istiyen olursa netice itiba
riyle oya konur. Söz alan olmazsa Başkanlık 
Divanının sunuşu böylelikle kesinleşmiş olur. 

İHSAN SABRİ (JAĞLAYANGİL (Bursa) — 
Sunuşların heyeti umumiyenin ıttılaına arz et
mekle kesinleştiğine dair şimdiye kadar bir mu
amele var mı ? 

BAŞKAN — Biliyorum, Beyefendi sunuş 
üzerinde söz alan olur ise, itiraz eden olur ise, 
görüşmeler yapılır ve sonra oya arz edilir. 
Eğer söz alınmaz ise, Başkanlık Divanının su
nuşu olarak ıttılaa arzından sonra kesin bir ma
hiyet arz eder. 

İHSAN SABRİ OAGLAYANGİL (Bursa) — 
O halde izin verirseniz söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hay hay, tabiî, söylüyorum, söz 
alabilirsiniz diyorum. 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Şimdiye kadar böyle bir şey vâki mıdır? 

BAŞKAN — Evet iki defa vâki olmuştur. 
d . 12 . l!)4(i da da var ve yine aynı şekilde 

Başkanvekillerinden Sayın ihsan Hamil Tigrei'-
in Başkanlığı sırasında da, Başkanlık sunuşları 
üzerinde vâki itiraz üzerine müzakere açılmış
tır. 

Buyurun Sayın Oağlayangil. 
İHSAN SABRİ (AĞ LAYA NO İL (Bursa) — 

Bâzı mevzularda usuller, hükümler o kadar de
ğişik' şekillerde tatbik edilmektedir ki, hangisi
nin meri ve muteber olduğu hususunda bihak
kın tererddüt içindeyiz. Bugüne kadar Başkan
lık Divanı sunuşlar yapar ve o sunuşlar, Heyeti 
Umumiyenin ıttılaına arzından ibaret bir hâdi
sedir. İlk defadır ki, Sayın Başkan, şu Başkan
lık Divanı sunuşunda; söz istiyen yoksa Heyeti 
Umumiyenin tasvibine iktiran etmiştir, söz is
tiyen varsa söz vereceğim, şeklinde yeni bir usul 
ihdas etmiş bulundular. 
. Davranışları ne olursa olsun, bir hâdisenin 

tesciline ve tesbitine imkân verdikleri için ken
dilerine şükran borcum vardır. 

Arkadaşlarım, Yüce Senatoda tatbik mevkii
ne konulmak istenen bir dramı 'bütün vuzuhu .ile 
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Yüksek Heyetinizin ıttılaına arz edeceğim. (Sol
dan, ne dramı, sesleri) İzin verirseniz safahatı
nı arz edeceğim. 

BAŞKAN —• Müsaade buyurun, lütfen mü
dahale etmeyin. Siz de cevap vermeyin. Ben 
müdahale imkânı verirsem cevap verin. Bakın 
ben müdahale imkânı vermiyorum. Siz de mü
dahale etmeyin efendim. 

Devam buyurun. 
İHSAN SABRI CAĞLAVANGİL (Bursa) — 

Başkanlık Divanının kararını hep beraber din
ledik. Karar der ki ; 

«Anayasa ve Tüzük, toplantı nisabını, top
lantıya katılanlar tabiri ile tavsif etmiştir,» Biz 
bu celsenin başında yoklama yapmışız. 140 kişi 
mevcut idi. Açık oya da 78 kişi kat d m iş. 78, 140 
nı ekseriyetine havidir. Karar muteberdir., iddia 
bu ise; İçtüzüğümüzün 108 nci maddesi açık oy
lamalarda, nisabın ve hesabın nasıl yapılacağını 
gayet acık olarak tarif etmiştir. İçtüzük, açık 
oylamalarda, kullanılan oyların ret, kabul ve 
cekiııser olarak tadat edileceğini ve bunun hari
cindeki oyların hesaba katılmıyacağmı sarih ola
rak bildirir. Açık oylamaların gizli ve işari oy
dan farkı, oy verenin hangi tarafta ve istika
mette oy verdiğinin de tesbit ve teseiıidb'. 

Oya katıkıııyan bir üyenin oyunun hangi is
tikamet ve tarafta olduğu belli olmadığı için, 
onun nisabı ithal edilmesine ne ini kân, ve ne de 
cevaz vardı i-. Bugüne kadar, her iki Mecliste 
tatbikat bu şekilde cereyan etmiştir. Sabahleyin, 
celse saat 10,00 da açılıyor, defler gezdiriliyor, 
140 kişi 'mevcuttur. Oturum devam ediyor, hâdi
se çıkıyor, fasıla veriliyor. 

Fasıla verildikten sonra tekrar oturum açılı
yor, açık oyla. bir karata geçiliyor. Yoklama 
anındaki mevcut her an tebeddüle tabidir. Ama 
karar istihsalinde toplantı nisabının sübutu bir 
Anayasa şartıdır. O kararın istihsal edildiği an
da nisabın mevcudolduğu nasıl belli oldu diye 
vâki olan itiraza Başkanlık Divanı verdiği ce
vapta, «140 kişi vardı sabahleyin, açık oya iş
tirak eden 78 kişidir. Mademki vaktiyle 140 ki
şi vardı, biz nisabı var sayıyoruz.» diyor. Acaba 
tatbikat böyle midir? Meselâ oturumda, Meclisi
mizin bir sayın Başkanvekilinin bir ilânı var: 
3 ncü maddeye 84 üye oy verilmiştir, nisap yok
tur. 

Beşinci maddesine 82 üye rey vermiştir. Ni
sap yoktur. Her iki madde tekrar' oya arz edile

cektir.» Bu tarihlerdeki oturumların yoklama 
defterleri tetkik edilirse; 130 mevcutta birleşimi 
açmışız. Bir açık oylama yapmışız, bunun so
nucunda 82 üye oy kullanmış. Nisabın çok üze
rinde ama ekseriyet yoktur. 

Şimdi, bugüne kadar her iki Mecliste de hiç 
görülmemiş bir tatbikat. Vaktiyle yoklama ya
pıldı. Şu kadar vardı, açık oylamada şu kadar 
oy kullanıldı, ekseriyet var. Olur mu? Olmaz. 
Ama bektaşi hesaibı «Abdestsiz namaz olur mu?» 
demişler. «Ben kıldım oldu.» demiş. Öyle ise-
olur, öyle değilse olmaz. Tüzük varsa olmaz. 
Akıl varsa olmaz. İnsaf varsa olmaz, izan var
sa olmaz. 

Bir iddia daha var. Efendim, 78 oy mu var. 
Kutudan 81 oy çıktı. Takrire oy verenler, açık 
oy verilsin diyenleri, asgari 10 kişi farzederiz 
etti 9\, bir de Başkan 92, iki de kâtip 94. Şimdi 
huzurunuzda müzakere icra etmekle şeref duy
duğumuz Sayın Başkan idamların, infazların 
oylamasında bir açık oy önergesi okuttu. Gru-
pumuzdan itirazlar yükseldi, «açık oya koya
mazsınız takrire vaz'ı imza edenler salonda bu
lunmuyor. Nitekim Şevket Buladoğlu da yok
tur.» dediler. Sayın Başkan bu kürsüden beyan 
buyurdu. Hiçbir teklife imza. koyanın o teklifin 
müzakeresi anında, salonda bulunmasına ihti
yaç yoktur. Böyle bir hüküm de yoktur.» «Zabıt
larda vardır. Şu halde ben bunu aramam, bu 
takriri oya koyarım.» buyurdular. O zaman mü
lâhaza öyle. Şimdi mademki 10 kişi imza. koy
muş, imzayı ne zaman koymuş, takrir ne zaman 
verilmiş? Sayın İhsan Hamit Tigrel'in Başkan
lık ettiği birinci oturumda verilmiş. 

Araya, fasıla girmiş. Ondan sonra takrire 
imza. koyanın behemehal burada, oturması şart 
değil bizzat takririni verir gider ama o takrir 
okunur. Hangisini düzeltelim? Eğer yoklama ni
sabını kabul ederseniz emsali de yok, imkânı da 
yok; acayip hesaplarla 78 zait 10 takrir imzası 
zait. Başkan, zait kâtipler diye giderseniz imkâ
nı yok. Şu halde varılmak istenen gayenin yük
sek huzurunuzda tezahürü lâzım. Bir kanun tek
lifi gelmiş yalnız Anayasa ve Adalet Komisyo
nunu ilgilendirir. Bu komisyona havalesi yapıl
mış ve derhal gündeme de alınmış, bu Çarşam
ba günü de müzakeresi yapılacak. Bir takrir ve
rilir der ki, geçici komisyon kurulsun. Olur. Ge
çici Komisyon nedir arkadaşlar? 
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(Jcçici Koalisyon birden ziyade komisyon- I 

lan ilgilendiren işlerin müzakeresini tesri için 
Yüksek Heyetinizin lüzum gördüğü ahvalde 
kuracağı bir komisyondur. Zaten mesele komi s- I 
yona havale edildi. Öuregedcki iddia İçişleri 
Komis,yonıı da belki ilgilenir. Kardeş Mecliste I 
de bir içtihat teessüs etmiş. Orada Adalet Par
tisi (Irupu bu takriz aidiyeti itibariyle İçişleri 
Komisyonunda da tezekkür edilsin, diyordu. 
İhtilâf büyümüş, derecattan geçmiş Heyeti 
Umumiyeye kadar intikal etmiş, Heyeti Umu
miye de nihai içtihadını «İçişleri Komisyonunu 
ilgilendirmez» diye vermiş. Böyle bir duranı 
mevcut. 

Şimdi sözlerime başlarken de arz ettim. 
Usuller o kadar mu ıtelif istikametlerden meri
yet mevkiine konuyor ki, hangisine itiraz edip, 
neresinde karar kılacağımızı izahta mütoreddi-
liz. Bir sunuş var, bizim İçtüzüğün ISO nci 
maddesi diyor ki : «Bu İçtüzük tadil edilirse j 
veya, uygulanmasında bir anlaşmazlık zuhur i 
ederse, keyfiyet Anayasa, ve Adalet Komisyonu
na havale edilir. Anayasa ve Adalet Komisyonu 
görüşünü bir raporla tanzim eder, Heyeti Unıu-
nıiyeye getirir. Heyeti Umumiye de kararını 
verir.» 

Şimdi bu mâruzâtımın ışığı altında meseleyi 
bidayeten vaz'edelim. Kanun Senatomuza geldi. 
Anayasa ve Adfılet Komisyonuna havale edildi. 
Bu hengâmede1 bir takrir verildi, geçici komis
yon teşkil edildi. Crrupumuza, mensup bir üye 
temin arz ettiğim haklı sebeplerle - ki, buna 
yüksek vicdanınız benimle beraberdir, oyunuzu I 
nasıl kullanırsanız kullanınız - bugüne kadarki 
tatbikat neticesinde oylama yaptık ama karar i 
almadık. Yüksek Heyetiniz bir oylama yaptı; 
bunu hatalı tasarrufuyla bir Başkan karar hali
ne getirdi; karar vermediniz. Seksenini- kişilik 
acık oylama ile bu Meclisin karar vermesine 
imkân yok. Bu hususta bir an için karar verdi
ğimizi kabul edelim. Bvvelâ itiraz ettik. Baş
kanın hatalı tasarrufu vardır, diye grupumuza 
mensup bir üye bu itirazım yaptı. Başkanlık 
Divanı toplandı. Başkanın tutumu makimi ve 
muteberdir» dedi. 

Şimdi burada, içtüzük tatbikatında bir siyasi 
parti grubuyla Başkanlık Divanı arasında ihti
lâf zuhur etmiştir. İtirazımızı yaptık. Dedik ki, 
'Başkanlık Divanının İm kararı İçtüzüğün hata- | 
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lı uygulanmasındandır. Başkanlık Makamı iti
razımızı kabul etti ve İçtüzüğün 180 nci madde
si gereğince Anayasa Komisyonuna bu itirazı
mızı tevdi eyledi. Şimdi Anayasa, Komisyonu gö
rüşünü bildirmemiş ama, bu görüş Yüksek He
yetinize nasıl olsa gelecektir. Bu durumda iken 
sayın Başkanın, ben sunuşu yaptım. Sustunuz 
mu, kabul. Susmayacaksanız, gelin meydana 
söyleyin söyleyeceğinizi, demesinin mânası ne
dir? (Sağdan, aferin, bravo, sesleri) Usulü dai
resinde itiraz yapılmıştır. Tüzük ve itiraza yetki 
vermiş. (') itiraz İSO nci madde gereğince Anaya
sa, Komisyonuna havale edilmiş. Bu çabuklukla, 
bu tedbirlerle elde edilmek istenen gaye nedir, 
arkadaşlarım* Bu gaye bu kürsüden ifade edilse 
belki o gayede anlaşacağız. Ama bu usul caıı-
bazlığının sebebi nedir? (Sağdan, bravo sesle
ri) Bir itiraz yapmış mıyız İçtüzüğün 180 nci 
maddesi gereğince siyasi parti grupu olarak, İç
tüzüğün bu tatbikiyle 'ihtilâf halindeyiz diye? Bu
nu yetkili Başkanlık Divanı Anayasa Komisyo
nuna, da tevdi etmiş mi? Peki, şimdi siz bunu oy
ladınız; benim telakatim veya bilgim kâfi gel
medi. Başkanlık Divanının kararı karardır 
diye bir karar aldık. Varın bizim itirazı
mız Anayasa Komisyonunda raporte edil
di; ilmî heyetlerin mütalâası alındı; pro
fesörler çağırıldı güzel bir esbabı mucibe ile 
geldi. Baktınız, bu daha doğru, diye bir gün şöy
le bir gün böyle karar vererek şahsiyetler- Mec
lisi olduğunu iddia, ettiğimiz Yüce Senatoyu sa
bahtan akşama fikir değiştiren, karar değiştiren 
bir teşekkül haline getirmek reva mıdır? Ben 
fazla sözü zait görüyorum. O kadar açık bir ger
çek karşısındayız; o kadar acık bir kasıt karşı
sındayız ki, bu hâdiseler karşısında susmak, ko
nuşmaktan daha iyi geliyor. Hepinizi hürmetle 
selâmlarım. (Sağdan alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Uağlayangilin Başkanlı
ğın tutumunu yeren beyanatlarına Başkanlık 
cevap vermek mecburiyetindedir. Sayın Çağlı
ya ngil sunuşun sadece bilgilerinize arz ile yeti-
nileceğini ifade ettiler. Ben biraz önce üç. ayrı 
sunuş şeklini Yüksek Heyetinize arz ettim. Bir 
kısmını sadece bilgilerinize sundum. Bir kısmı
nı :?78 sayılı Kanunun 4 neti maddesinin yükle
diği mecburiyete istinaden kararlarınıza arz et
tim. (Dostluk grupları gibi.) Bir partiden diğer 
partiye geçiş ifade edenleri ise sadece bilgileri
nize arz ettim. Bir kısmının ise, üzerinde görüş-
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mı; açılmasının mümkün olacağını, ifade ettim. 
Demek oluyor ki, 3 ayrı kategoride sunuş vardır 
ve Başkanlık bunları hassasiyetle tatbik etmek
tedir. 

2 Nisan 1964 tarihli birleşimdeki oylama ne
ticesine, Sayın Üye Macit Zeren, İçtüzüğün 6 neı 
maddesinin 6 neı fıkrasına aykırılık iddiası ile 
itiraz etmiş, Başkanlık, İçtüzüğün G neı mad
desine vâki ilişiği dolayısiyle bunu tetkik etmiş, 
müzakere etmiş, ve bir karara bağlamış, huzu
runuza getirmiştir. 

Saym Çağla yangirin burada ifade ettiği hu
sus ise; Başkanlık Divaninin henüz bilgisine 
arz edilmiyen ve Başkanlık Divanının haberinin 
olmadığı bir husustur. Öyle anlaşılıyor ki, sa
yın arkadaşlarımız, İçtüzüğümüzün 180 nci 
maddesinde vfıkı ve yazılı olan hususlardan 
dolayı Başkana müracaat etmişler; Başkan arzula
rını veya taleplerini Anayasa ve Adalet Komisyo
nuna havale etmiştir. Başkanlık Divanının bun
dan bir haberi ve bu hususta bir kararı olmadığı
nı açıkça it'ade etmek isterim. O halde açık olan 
benim ifade ettiklerimdir. Sayın arkadaşımızın 
ifade ettikleri ise Başkanlık Divanının haberi ol-
mıyan hususlardadır ki, bunlar açıklık ifade et
mez. Kaldı ki, biraz önce ifade ettim. 6.12.1946 
tarihinde yine bir oylamaya vfıkı itiraz ve şikâ
yet üzerine Başkanlık Divanı "16 . 12 . 1946 tari
hinde aldığı kararı Heyeti l'mumiyeye sunuş ola
rak üzerinde müzakere açılmıştır. 12 . 6 . 194(5 ta
rihinde... 

FİKBKT TCRIIANGİL (Aydın) — Seııota-
da mı? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
t İKKKT TCRHANGİL (Aydın) — Senato

muzun İçtüzüğü var. 
BAŞKAN — Sayın arkadaşım burada çok siv

ri kelimelerle usul cambazlığından ve bâzı dram 
şekillerinden bahsederken... 

TALÂT OBAN (Bilecik) — Bir saatten faz
la konuşuyorsunuz. 

BAŞKAN — Ben vazifemi çok iyi bilirim. Yo 
vazifemi yaptığım sırada vazife arabamın teker
lekleri arasına ne sözle ne müdahale ile hiçbir 
itiraz beni vazifemi sönmekten memedemez. Bu 
sebeple kıymetli arkadaşlarım şuna emin olsun
lar ki, şu kürsüye çıktığım andan ithibaren bü
tün siyasi endişeleri atmasını bilen bir arkadaşı
nızım. Gerektiğinde de, bu kürsüde olmadan, 
karşınızda siyasi meselelerde mücadele etmesini 

7 . 4 . 1964 O : 1 
de pekâlâ bilen bir arkadaşınızım. (Bravo ses
leri) İkisini birbirinden çok iyi ayırmasını bilen 
bir arkadaşınızım. 

İHSAN SABIÎİ ÇACLAYANCİL (Bursa) — 
Sadece bu beyanınız Başkanlık vezaifi arasında 
olamaz. 

BAŞKAN •-- Devam ediyorum, Başkanlık su
nuşu olarak müzakeresi yapılan hususlar daha 
önce Başkanlık Divanı seçimi için yapılan bir iti
razda aynı şekilde, Başkanlık Divanına havale 
edilmiş ve Başkanlık Divanının kararı olarak 
burada, siyasi parti gruplarının dışında kalanla
rın Başkanlık Divanına iştirak edip etmiyecek-
leri hususunda alman kararlar, müzakere ve mü
nakaşa edilmişti. O halde gerek eski Mecliste, 
gerek Cumhuriyet Senatosunda. Başkanlık Diva
nının sunuşları müzakere edilmiş bulunmakta
dır ve müzakeresi mümkündür. İşte Başkanlık bu 
imkânı size sağlamaktadır. Bir imkânı sağlama
ya itiraz edilmesini de hakikaten ben çok garip 
görürüm. Müzakereye devam ediyorum. Sayın 
Zeren buyurun. 

MACİT ZKBKN (Amasya) — Muhterem ar
kadaşlarım, ÖT nci Birleşimde Cumhuriyet Sena
tosu üyelerinin seçimleriyle ilgili kanun teklifi
nin geçici bir komisyonda görüşülmesini istiyen 
takririn oylanmasına ve bu oylama sonucunun 
değerlendirilmesine itirazda bulundum. O gün 
celseyi idare eden Divanın tutumu Tüzük muva
cehesinde beni tatmin etmedi. 

İtiraz hakkımı kullandım. Dün C. Senatosu 
Başkanlık Divanında itirazım 3 - 4 saat müddet
le devamlı bir şekilde tetkik edildi, tartışıldı. 
Yapılan görüşmelerin sonunda itirazım redde
dildi, Divandan ayrılırken kanaatlerime aynı 
kuvvetle sarılarak ayrıldım. O halde görülüyor 
ki; yapılan müzakereler ve tartışmalar muteri-
zi tatmin etmemiştir. Bu kere itiraz hakkımı 
(lenel Kurul nezdinde tazeliyorum. Bu maksatla 
dün Divandan ayrıldıktan sonra itirazımı Genel 
Kurulunuzda tazelemek için Başkanlığa bir di
lekte bulundum, bir takrir verdim. İçtüzüğün 
180 nci maddesine göre takririm muamele gör
mektedir. 180 nci maddeyi şimdi okumak sure
tiyle ıttılaınıza arz ediyorum. 

«MADDB 180. — Bu Tüzükte değişiklik ya
pılmasına dair teklifler.. Ye bu Tüzüğün uygu
lanmasından doğacak anlaşmazlıklar gerekli ra
poru hazırlayıp Cumhuriyet Senatosuna sunul-
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m ak üzere Anayasa ve Adalet Komisyonuna ha
vale edilir.» işte Cumhuriyet Senatosu Divanının 
beni tatmin etmiyen kararına karşı Genel Kuru
lunuz nezdinde yapmış olduğum itiraz bu prose
dür iyinde tetkik edilmek ve raporu huzurunuza 
getirilmek üzere Anayasa ve Adalet Komisyonu
na havale edilmiştir. O halde bu müzakerenin za
manı Anayasa ve Adalet Komisyonunun raporu
nun buraya geldiği gündür. Bu itibarla bugün 
burada müzakerelerin yapılması usule aykırıdır. 
Bu hususu belirttikten sonra bir noktaya daha 
işaret etmek istiyorum: 

Bugün Sayın Başkan Sırrı Atalay çok uzun 
izahlariyle usul dışı bir muamele yapmıştır. De
min konuşan arkadaşımız Sayın Cağlayangil'e 
âdeta kürsüden uzun boylu cevap vermiştir. Bu 
tutumuyla Sayın Sırrı Atalay hem hâkim, hem 
davacı mevkiindedir. «Kadı ola davacı ve muh
zır dahi şahit, ol mahkemenin hükmüne derler mi 
adalet?» (A. P. saflarında bravo sesleri, alkışlar) 
Huzurunuzdan hürmetle ayrılırım. 

BAŞKAN — Sayın Artus. 
ÂMİL APJTUIS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Muhteremi arkadaşlar, evvelâ maddi hâdise 
nedir Oradan söze 'başlamak zannediyorum 
'ki, münakaşamızı (basitleştirecektir. Şimdi bir 
kanun teklifi verilmiştir. Bu kanun teklifi Mil
let Meclisinde «çok sert tartışmalarla bildiğiniz 
safhaları takibetmiş ve nihayet Yüksek Sena
toya •gelmiş ibuü ummak ladır. Bu kanun 'tekli
finin kanuniyet kesbetm esini istemiyen bir 
siyasi parti 'mevcuttur. >Sayın, Adalet Partili 
arkadaşlarımı uz'. Bu, bütün basınım ve {Meclisin 
bildiği 'bir hakikattir. Ve bu da, gayet normal
dir. Kendi, menfaatleri, siyasi parti menfaat
leri Jbakımından, hunu uygun görmüyorlar. Gör
memekte haklıdırlar. Diğer taraftan... ('Sağ
dan'gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim sabırlı olun, niçin 
müdahale .ediyorsunuz? 

ÂMıL APJTUIS (Devamla) — Diğer'.taraftan 
bâzı partiler veya bâzı bağımsıız senatörler bu 
kanunun çık tu asım ı arzıılamıaktadırlar. Şimdi 
bu kanun 'buraya gelince pek tabiî olarak, Mil
let Meclisinde olduğu gibi burada da söz ko
nusu te'klifln kanuniye! kesfbetmesinti istemi
yen 'taraf elimden gelen her şeyi yapaıcak ve 
elindeki bütün kuvveti kullanacaktır. Yalnız, 
bir nokta var. Mebdeinde, başlangıçta anlaş-
marniız lâznmı.gclen bir nokta vardır. Muhterem 
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Adalet Partili arkadaşlarıma şunu hatırlat
mak istiyorum ki, bu konuda tamamen, objek
tif olarak, konuşmaya .gayret ederek sözüme 
başladım ve öyle sözümü bitireceğim. Vakıa 
a.rz etliğim gibi tasaıanın yahut teklifim kanu
niye! kesbetmesim arzu etmedikleri için çok 
hassastırlar. Burada belki bâzı müdahalelerle 
sözümü kcsmıeye 'çalışacaklar. Sükûnetle din
lerlerse çok daha iyi olur zannediyorum. 

Şimdi, arkadaşlarımız bu tasanınım çıkma
ması için hattâ, gruplarında 'karar almışlardır. 
Bu da basına aksetmiş, bunu da biliyoruz. Mad
di hâdiseyi, bütün çıplaklığı ile konuşalım. 
Mühim olan 'bir nokta daiha var. Her hangi 
bir Barlâm.enU) grupu, Parlâmentoda kendi yet
kilerini kullanırken İçtüzüğün veya Anayasa
nın. hükümleri ancak, hukuk esaslarına uygun 
olarak, yani hukuk kaidelerini 'bertaraf etme
ye müncer oUreak bir şekilde o (kaidelerden 
faydalanamaz. Bu yine hepinizin bildiğiniz gibi 
hukukun değişmez esaslarımdan, biridir. 

Şimdi nedir vaziyet? O gün hu raya bütün 
arkadaşlar .gelmişier, 140 kişinin imzaları iie 
burada haznr bulundukları anlaşılmıakta, bir 
takrir verilmiş T'5 imza, ile,, açık. oy istenim iş. 
Bu da haiklandır, Parlâmento taktiği [bakımın
dan bu hakkı kullanmakta tamamen meşrudur-
lar. Fakat oy kullanımya sıra geldiği zamıan 
bu arkadaşlar oylarını, kullanmıyorlar. Mev-
cu d oldukları halde oylarım kullaımmıyorlar, bu 
suretle oy kullananların yeter sayıyı teşkil et
mediklerini. yani salt .çoğunluğu teşkil etme
diklerini ifade etmek, veya izhar etmek ma'k-
sadiyle. Çünkü biliyorsunuz, Anayasanın §G 
ncı maddesi ve içtüzüğün 112 nei maddesi salt 
çoğun!uğun mevc.udolma.si lâzınitgeldiğini ifade 
etmektedir. Bu salt .çoğunluk var mıdır, yok 
mudur meselesinde pek ta.biî olarak burada 
mevcudoldukları halde oyların,]! kullanm.amış 
olan arkadaşlarım, naızara. alınmıasiı Ibir zaruret
tir. Aksi takdirde biz İçtüzüğü ve Anaya.sa-
yı. yani hukuk kaidelerini ıçok yanlış bir şekil
de tatbik etmiş, hukuktan mıaksadolan, gaye 
olan düzeni sağlamak .gibi bir neticeyi değil de 
aksine, hakları iptal ve .emıelk ve düzeni boz
mak gibi .bir neticeye doğru gitmiş: oluruz. 
•Bu ise, hiçbir zaman hukukun tecviz etmedi
ği bir esas kuraldır. 

'Yine, bunu kabul ettiğimiz takdirde vaziyet 
şu olacaktır : 71 üyeye sahibolan )bir siyasi par-
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ti. .185 üyeye sanibolan Oumihuriyet Senato- I 
sunu çalışamaz, vazife 'göremez ve karar ala
maz bir vaziyete sokabilecektir. iBıı ise, .çok 
açıkça görülüyor 'ki, bir azınlığın netice iti
bariyle çoğunluğa tahakkümü ve Devletin 
Cumhuriyet (Senatosu gibi yüksek bir siya..;i 
organın vazife götemiyeee'k bir vaziyete sokul
masıdır. 

Yine görülüyor ki, bu da hukukun hiçbir 
zaman tecviz edemiveceği bir sonuçtur. Böyle, 
maddeleri, metinlerine girmeden, umumi olarak, 
vaziyeti afaki olarak mütalâa ettiğimiz zaman va
racağımız netice bundan ibarettir ve maddi hâdi
se de hepinizin bildiği gibi bütün açıklığı ile bun
dan ibarettir. 

Şimdi arkadaşlarımız eğer hiç buraya gelme- I 
inek suretiyle bir obstrüksiyon yapsalardı o zaman I 
burada sadece o oya iştirak eden 81 kişi buluna
caktı, yoklamada 81 kişinin salt çoğunluğu teşkil I 
etmiyeceği görülecek ve Senato tabiatiyle çalışa
mayacaktı. Fakat bunun neticesi olarak bâzı mü- I 
eyyidelere mâruz kalacaklardı. Yani Senatoya I 
bir celse, iki celse, üç celse devanı etmiyenlere I 
tatbik edilen bâzı müeyyideler vardır. O müeyyi- I 
delere mâruz kalacaklardı. Şimdi sayın dostları- I 
mız hem o müeyyidelerden kurtulmak istiyorlar, I 
geliyor deftere imza atıyorlar, hem de oya iştirak I 
etmemek suretiyle Senatonun çalışmalarını balta- I 
lamak istiyorlar. Bu iki şeyi bir araya getirme- I 
ye imkân yoktur. Bir parti bir maksatla, bir ga- I 
ye istihsal etmek istiyorsa, o gayeyi istihsal etmek I 
için tevessül edeceği yolların avakibine tahammül I 
eder. Avakibi de Senatoda mevcudolmamak ve bu I 
mevcudolmama ile Tüzüğün tertibetmiş olduğu I 
sonuçları sineye çekmektir. Ya bu yapılır, Sena- I 
to tamamen terk edilir gidilir, biz bu kanunun I 
çıkmasını istemiyoruz, Senatoyu çahştırmıyaeağız, I 
çekilip gidiyoruz, denir. Bunun neticesine göre I 
İçtüzükte gelmiyenlere tatbik edilen müeyyideler I 
uygulanır. Ona razı olurlar. Ve yahut oya ka- I 
tılmasalar bile geldikleri takdirde burada mev- I 
cutturlav. Ve mevcudoldukları nazara alınarak I 
buna göre işlem yapılır. Bunun dışında.. (A. P. I 
saflarında gürültüler.) Bunun dışında tutulacak I 
bir yol hukuka uygun bir yol değildir, Tüzüğe I 
uygun bir yol değildir, Anayasaya uygun bir yol I 
değildir. Ve hukuk hiçbir zaman bu şekildeki hak- I 
sız tutumları himaye için yapılmamış!ir. Hiçbir I 
zaman bu tarzdaki tutumları himaye için Tüzük- I 
ler, kanunlar çıkarılmamıştır. Bu doğrudan doğ- | 
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rüya kanunun arka yoldan bertaraf edilmesi mâ
nasına gelen «devicr de lâ loi» diye hukukta 
uzun uzadıya tartışma konusu olan ve ilim saha
sında büyük bir yer işgal eden ve bütün otorite
lerin tecviz etmediği bir tutumdur. Binaenaleyh' 
arkadaşlar uzun uzun burada konuştular, netice;; 
maddi hâdiseyi ele aldığımız zaman, bütün çıp
laklığı ile buraya müncer olmaktadır. .1.12 nei 
maddeye göre bir müracaat yapıldığını Saym 
Oağlayangil'in konuşmasından öğrendik. O müra
caatın aidolduğu safhalarda tabiî fikirlerimizi yi
ne ifade edeceğiz. Yine bir nokta daha var... (Bâ
zı sesleri.) 

FİKRET TURHANOlL (Aydın) — Sadet ha
rici konuşuyor, burada A. P. nin tutumu görüşül--
ımüyor. 

BAŞKAN — O benim vazifemdir, onu ben 
takdir edeceğim. 

ÂMİL ARTUS (Devamla) — Efendim, dedi
ler ki; bir teklif geldi Anayasa ve Adalet Komis
yonuna havale edildi. Orada görüşülecekti, şim
di neden böyle bir karma komisyona lüzum görü
lüyor? 

Arkadaşlar, teklifin müstaceliyet arz ettiği 
izahtan varestedir. Senatonun 1/3 üyelerinin ye
nileme seçimleri vardır. Bu seçim 7 Haziranda 
yapılacaktır. Senato diğer taraftan bu ayın son
larına doğru büyük tatile girecektir. Bu vaziyette 
diğer Mecliste kıymetli arkadaşlarımız bir takrir 
verdiler. Bu kanun yalnız Adalet Komisyonun
da değil İçişleri Komisyonunda da görüşülsün 
dediler. Burada da Anayasa ve Adalet Komisyo
nunda görüşülüp Yüksek Heyetinize geldikten son
ra yine aynı şekilde bir takrirle karşılaşmak ih
timali kuvvetle mevcudolduğu için takriri veren 
Zihni Betil ve arkadaşları, dostlarımız bu ihtima
li düşünerek (Gürültüler) önceden Anayasa, Ada
let Komisyonu ve İçişleri Komisyonlarından mü
teşekkil bir komisyonda görüşülmesini arzu etti
ler. Ve burada bunu izah ettiler. 

MEHMET ÜNALD1 (Adana) — Sayın Baş
kan, ifadelere dikkat buyurun, «dostlarımız» şek
linde müstehzi konuşmaları, lütfen önleyin. Bun
dan ne kasdediyor izah buyursun? 

BAŞKAN — Saym Artu, «dostlarımız» tâbi
rini hangi mânada kullanıyorsunuz? 

ÂMİL ARTUS (Devamla) — Özür dilerim, 
ben Adalet Partili arkadaşlarımdan bahsederken 
«dostlarım» dedim. C. H. P. li olan Zihni Be-
til'den bahsederken de «dostlarım» dedim. 
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MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — I 

Laubali olnııyalım. 
ÂMİL ARTUS (Devamla) — Bu bir alışkan

lık, lâubalilik değil, no.münasebet. 
BAŞKAN — İzah etmiştir efendim. Bunun 

samimiyet ifadesinden başka bir şey olmadığım 
söylemiştir. 

ÂMİL A R T L J S (Devamla) — Hiçbir /aman is
tihza ifade etmiyen bir kelimedir. Bu benim sa
mimiyetimin bir ifadesidir. Ve hakikaten hem 
sizlere, hem de diğer arkadaşlarımı dostlarım te
lâkki ediyorum. 

Evet, Zilini Betil burada, izah etli, dedi ki, 
böyle bir müracaatle... 

BAŞKAN—Sayın Art us, hikâye'kısmını lüt
fen geçin. 

ÂMİL ARTÜS (Devamla) — Efendim, Sayın 
İhsan Sabrı (Jağiayangil buna dokunduğu için bu 
noktaya cevap veriyorum. (Tırık ü kendileri dedi
ler ki, Millet Meclisli de irişleri Komisyonuna ha
valesi istendi, bu teklifimizi reddettirmek için 
gayret sarf ettikleri ıaldc burada İçişleri Komis
yonunun da katılacağı bir karma komisyona hava
lesine neden lüzum görüldü dediler, hu noktaya 
cevap veriyordum. Yoksa mevzu ile dirisi olmıyan 
bir konuşma yapmıyorum. 

Bu teklif Senatoya »eklikten sonra geciktiril
memesi yeni baştan tekrar İçişleri Komisyonuna 
gitmesi gibi bir vaziyet ile karşılaşılmasın diye 
her iki komisyondan seçilecek olan üyelerle bir 
Karma, Komisyon teşkilini teklif ettiğini. Sayın 
Zihni Betil burada ifade ettiler. Binaenaleyh, 
artık burada bu teklifin arkasında! birtakım I 
fikirler veya düşünceler aramak bence yer
sizdir. (Adalet) Partisi sıralarından sonra, 
sonra sesleri.) Sonra Sayın Çağlayangil. arka
daşımız burada, dramdan bahsettiler. Ben bu 
mevzuda, bir dramın, böyle acıklı bir tra;jc-
dik hâdisenin cereyan ettiğine kaaııi deği
lim. Mesele tamamen Senatonun normal çalış
maları. içerisinde cereyan etmektedir. Herkes 
hakkını kullanmakta w gerekli kararlar alın
ması için 'serbestçe tartışılmaktadır. 

Sözlerimi bitirirken bir kere daha ifade et
mek istiyorum ki, maddi vaziyeti bütün eıp-
laklîğiylc düşündüğümüz ve gözümüzün önüne 
getirdiğimiz zaman hâdisesi, tamamen Baş
kanlık Divanının ekseriyetle ittihaz etmiş 
olduğu kararın, Anayasaya ve Tüzüğe ve I 
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hukukun genel prensiplerine uygun olduğunu 
açıkça göstermektedir. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN Söz sırası şöyledir : Sayın 
Dağlı, Sayın Fikret Turhangil, Sayın Tigrel, 
•Sayın Saim Sarıgöl, Sayın Ahmet Yıldız, Sa
yın Zihni Bvtil, Sayın İhsan Sabri Çağlayan-
gil ve Sayın. Üna'ldı. 

Yalnız, Sayın Betil ve Sayın Oağlayangil 
grupları adına söz istemişlerdir. Sayın. Betil 
dokuzuncu sıradadır. Grup adına daha önce 
olduğu için önce ona söz vereceğim. Buyurun 
Say m Betil C TT. V. Orupu adına. 

(\ H. PARTİSİ ORUPÜ ADINA ZİHNİ 
BETİL (Tokat)-— Muhterem arkadaşlarını 
(hımhuriyet Senatosu üyelerinin seçimi hak
kındaki kanunda değişiklik yapılmasını isti-
yen. kanun, teklifinin. Anayasa, ve Adalet, Ko
misyonu ile, İçişleri Komisyonu tarafından se
çilecek yedişer kişiden terekkübedecek bir 
Geçici Komisyonda görüşülmesini teklif eden 
önergede benim de imzam mevcuttur. Bunun ne
deni izah edilmedi, dediler. 2 Nisan 1964- ta
rihli Birleşimde nedenini izah eylemiş bulun
duğum için vaktinizi almamak üzere bu 
noktaya, temas etmiyeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, bizini İçtüzüğümüz 
tetkik edildiği zaman birleşime yoklama ile. 
deftere sayın üyelerin imza atmaları sure
tiyle: yapılacak bir yoklama, ile, başlanacağı 
anlaşılır. Sonra Başkanlık Divanı lüzum tak
dir ederse veya 5 sayın üye sözlü veya, yazılı 
teklif, ve istekte bulunurlar ise yoklama ya
pıl u". 

2 Nisan 10(14 tarihli birleşime bu teklif üze
rine ne suretle oylama yapıldı? Mevzuun iyice 
anlaşılabilmesi için bu noktaya birkaç cümle 
ile ben de temas etmek lüzumunu hissediyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım, oylamaya geçileceği 
•sırada. Yüce Senatoda nisabın bulunmadığı 
yolunda, bir itiraz vukubulmadı. Beş kişi yazı 
ile veya, sözle nisabın mevcudiyetinde tered
düde düştük, yoklama yapılsın, demedi. Bir
leşimi idare eden Başkanlık Divanı da nisa
bın kaybolduğu şüphe ve tereddüdünde bulun
madığı için re'sen yoklamaya geçmedi. 'Bizim 
İçtüzüğümüze göre, açık oylama, on sayın üye
nin teklifi ih1 oluyor. Bu nevi teklifler, tek-



C. Senatosu B : 58 7 . 4 . 1964 O : 1 
lif sahibi hazır iken hukuk : muteberiyet tu
şu', eğer teklif sahibi hazır değil ise bu nevi 
önergeler hukukî muteber iyet taşımaz. 

(J. Senatosu birleşimine gelmiycn kimseler 
evlerinde önerge hazır] ıyarak Yüce Senatoya. 
gönderdikleri takdirde o önergeler hu nevi 
usıılî muamelcrde, hukukî muteberiyet taşımaz. 
Aklın, mantığın ve izanın, başka suret te düşü
nülmesini menettiği hususlarda hükümler vaz'-
edilemez. Böyle ahvalde hukukun umumi hü
kümlerine. umumi hukuk prensiplerine, akıl 
mant ık , izan icaplarına göre hâdise muhakeme 
edilir ve hükme bağlanır. "Burada olnııyan bir 
kimsenin usule taa l lûk eden bir noktada konuş
ması nasıl mümkün değilse teklifi de hukukî 
muteberiyet taşımaz. Eğer acık' oylamayı isti-
yen ve 17 imza taşıyan - ki bizim İç tüzüğümüze 
iKÖve 10 imza kâfidir - önergeler ki, imza sahip
lerinden en az İÜ u burada olmasaydı. Başkan
lık Divanına terokkübeden vazife açık oylama
ya gi tmemekti . Bu önerge hükümden düşmüş
tür , demek suretiyle işari usulle halletmek ola
caktı . Demekki, önergenin hukukî muteberiyet i 
üzerinde. Başkanlık' Divanı t e reddüde düşme
miş, hazır bulunan sayın üyelerden her hangi 
birisi de tereddüde düşmemiştir . Beş kişi sözle 
veya yazıyla yoklama istememiştir. O halde, 
on kişiyi lâakal oylamaya kat ı lanlar la birlikte 
toplant ıda hazır te lâkki etmek iktiza vdvv. Ana
yasamızın 8G ncı maddesi birinci fıkrada ; «Top
lantıya kat ı lanlar» , tâbirini ku l lanmaktad ı r . 

Kğer Anayasamız, toplantıyı ancak oylama
ya, ka t ı lan la r mânasında telâkki etse idi. 
top lant ıya ka t ı lan lar tâbirini kul lanmazdı . Oy
lamaya, kat ı lan tâbirini kullanıyor. O halde gö
rüşme nisabı aranırken oylamaya kat ı lanlar ı . 
şayet varsa, hazır iseler oylamaya katılnııyan-
la 1*111 da ilâvesi ile hesabetmek icabeder. Ana
yasanın 8(> ncı maddesi sar iht i r demiyor, gayet 
sarih. 

Muhterem arkadaşlar , buraya bir vazifeyle 
gelmiş bulunuyoruz. Burada çeşitli teklif ler 
yapılabilir . Muhterem üyeler çeşitli görüşlere 
sahibolabilir. Teklif kabul edilir, reddedil ir . 
değiştir i lerek kabul edilir ama gelen teklifin 
görüşülmesi kouşulması mevzuunda her birimiz 
elimizden geldiği k a d a r d ikkat l i ve hassas ol
maya mecburuz. Görüşülür, herkes fikrini söy
ler. Bu fikirler karşı karş ıya olsa dahi muh
teremdir . Müzakereler bit t ikten sonra oylama

ya geçilir. Oylama sonucu nasıl tecelli ederse 
Yüce Cumhuriyet Senatomuzun kararı olur, 
muhteremdir , muteberdir . Ama mahiyet i ma
lûm olan bir teklifi, kendi görüşlerine göre 
uygun görmemeleri halinde üyelerden bâzıları 
ta raf ından, görüşmeye mâni olmaya ('alışmak 
İçtüzüğün asıl hedefine ve temel prensibine ay
kırıdır. 

Muhterem a r k a d a ş l a r ; hiçbir hak. hiçbir 
yetki , gayesi dışında kul lanı lamaz.İçtüzük, Yüce 
Heyetinizde müzakerelerin selâmetle ve müm
kün olduğu k a d a r sürat le cereyan (Minesini sağ
lamak' için tedvin edilmiştir. 

Binaenaleyh, müzakereler i selâmetten uzak
laşt ı rmak gibi bir maksat la , süratten, uzaklaş
t ı rmak gibi bir maksatla İçtüzük hükümlerini 
yü rü tmek mümkün değildir. Bu hükümlerin 
maksad ı ; selâmetle ve sürat le müzakeredir . 

Muhterem a rkadaş l a r ; Adalet Partisi Gru-
puna, mensubolan muhterem arkadaşlar ını o 
önergenin Yüce Heyetiniz taraf ından oylanma
ması görüşünde bulundular , davranış lar ından 
bunu anladım. 'Bu t akd i rde bu önergenin ka
bul edilebilmesi için konuşmak gerekiyorsa 
söz alır, konuşurlar , müzakereler bi t t ikten 
sonra da teklife kırmızı oy vermek suret iyle ka
naatlerini izhar ederler.OoğunlukJa alman ka
ra r la r hukukî muteberiyet bakımından it t ifak
la, alınan ka ra r l a rdan farksızdır. 

NEGİP DAN'IŞOGLr (Rize) — Ya vicdani 
ta ra l ı ? 

ZİHNİ İÎKTİE (Devamla) -— Bu itibarla 
görüşmelere ka t ı ld ık tan , görüşlerini izah ettik
ten sonra müzakere bitince, oylamaya da ka
tı lmaları asıl idi. Oylamaya gelince kat ı lmadı
lar ve obstrüksiyon yapt ı lar . Sonra o grupa 
mensup 17 a rkadaş taraf ından imza edilmek su
retiyle verilen açık oylama önergesine ızöro. 
yapılan oylama sonunda İçtüzüğümüze ^öv^ 
açık oy teklifinin hukukî muteberiyeti için ara
nılan 10 imza, sahibinin dahi burada yokmuş gi
bi işlem yapılmasını arzu etmezdik. Bunun İç
tüzüğün 'mevcut hükümler iyle bağdaşt ı r ı lması
na imkân yoktur , İç tüzüğün ist inadoltiği temel 
prensipleriyle bağdaştır ı lmasına imkân y o k t u r , 
temel hedefiyle bağdaşt ı r ı lmasına imkân yok
tur . 

Muhterem a rkadaş l a r ; Gumhuriyet Senato
sunun Başkanı ovlamalara kat ı lamaz. Oumhurî-
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yet Senatosunun Birleşimini idare eden Başkan-
vekili oylamalara katılamaz. Ama o günkü oy
lamada, oylama yapılan birleşimde Cumhuriyet 
Senatosunun Başkanı, Yüce Senatoda hazır ise 
oylamaya katılmamış olmasına, katılmaktan ka
nunen memnu bulunmasına rağmen, toplantıya 
katılmış sayılır ve toplantı nisabı, o dâhil olarak 
hesabedilir. Başkanvekili, Başkanvekili olduğu 
iein, birleşimi idare ettiği için oylamaya katıla
maz. Fakat nisaba dâhil telâkki edilir. Bunun 
başka türlüsü olamaz. 

Sonra, muhterem arkadaşlar, önerge ne isti
yordu?. Önerge diyordu ki, «Anayasa, ve Ada
let Komisyonlarından yedi kişi İçişleri Komisyo
nundan yedi kişi seçilsin, bu kanun teklifini Yü
ce Heyetiniz adına tetkik etsin.» Ulaşacağı ka
naati Millet Meclisince kabul edilen metne uyar, 
uymaz, reddeder, değişiklik lüzumuna kaani olur
sa raporunu tanzim eder, Yüksek Heyetinize ve
rir. Bu teklifte masuniyetten gayrı bir maksat 
aramanın mânası olur mu?. Komisyon Yüce He
yetiniz adına tetkik edecek. Ulaştığı kanaate 
göre raporu tanzim edecek. Yüce Heyetiniz o ra
porla mukayyet değilsiniz. Bu arada görüşmeler 
olacaktır, serbest görüşmeler olacak, herkes ka
naatlerini ve fikirlerini enine boyuna söyliyecek-
ler, karşı fikirde olanlar kanaatlerinin gerekçe
lerini yüksek huzurlarınıza dökecekler ve sizler 
oylarınızı kullanarak bir neticeye varacaksınız. 
Att!oları, bir ise mümkün olduğu kadar ve sü
ratle başlamak iislolaıı bir işi mümkün olduğu 
kadar ve süratle sonuca bağlamak olduğuna ve 
Komisyon sizi mesaisi ile asla takyidedemiyeeeği-
ne göre bu önergede Masumiyetten başka maksat 
aranır mı?. 

Muhterem arkadaşlarım, İçtüzüğümüzün 112 
nci maddesinde «Cumhuriyet Senatosu üye tam
sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Ve Anaya
sada başkaca bir hüküm voksa toplananların salt 
çoğunluğu ile karar verir» İçtüzüğümüzün 11 2 
nci maddesinin birinci .fıkrasında, Anayasanın 
seksenaltıneı maddesinin birinci fıkrasına uygun 
olarak tanzim edilmiştir. 112 nci madde de tıpkı 
seksenaltıneı madde gibi, «oylamaya katılanla
rın» demiyor, «toplantıya katılanların salt ço
ğu nluğuyle» diyor. 

Şimdi, birleşime, deftere imza atılmak sure
tiyle yapılacak yoklama ile başlanır. Defterdeki 
imza sayısı 140 ı aşmış, bir önerge verilmiş, gö
rüşmeler olmuş, oylamaya geçiliyor. Başkanlık 

Divanı toplantı nisabının mevcudolmadığı yo
lunda hiçbir tereddüde varmamış, hazır bulunan 
üyelerden beşi bir araya gelmek suretiyle böyle 
bir tereddüt izhar etmemiş, oylamaya geçilmiş 
oylamaya katılanların adedi 81. "Fakat, toplantı
ya katılanların adedi (X\ ün üstünde. 76 kişi be
yaz oy vermiş. «Önerge kabul edilmiştir» diye 
Başkanlık Divanı kararını tebliğ ediyor. «Hayır, 
sadece oylamaya katılanları nazara alarak nisa
bın mevcudolup olmadığını a rastı rabilir,, siz öy
le yapmadınız,» diyorlar. Birleşimi idare eden 
Başkanlık Divanına böyle derken de nokta i na-
z-a; kırma mesnet; teşkil etmek üzere ne Anayasa
da ve ne İçtüzükte hiçbir hüküm göstermiyorlar. 
Anayasanın 80 nci maddesinin birinci fıkrası ile 
İçtüzüğün "112 nci maddesinin birinci fıkrası on
ların ileri sürdüğü gerekçenin zıddını sarahaten 
ifade ediyor. Başkanlık Divanı toplantı yapıyor, 
görüşmeler oluyor, Başkanlık Divanı bildiğiniz 
veçhile l.°> zattan mürekkeptir. Birisi çekimser 
kalıyor, 9 kişi birleşimi idare eden Başkanlık Di
vanının yaptığı işlemi doğru buluyor. •) kişi aksi 
kanaati izhar ediyor. Başkanlık Divanı da onu 
sunuşları arasında Yüce Heyetinize arz ediyor. 
Oörüşme istiyeuler olduğu gibi görüşme başla
mış bulunuyor. Muamelenin bu suretle cereyan
lımda İçtüzüğün yahut aklın, mantığın zaruri 
bir ieabma ne ölçüde, ne yolda, ne suretle bir 
muhalefet mevcuttur'?. Sadece bir aykırılıktan 
bir muhalefetten başka. Muhterem arkadaşlar, 
iddia delile istinadettirilmedikçc, kimden gelir
se gelsin, kaç kişiden gelirse gelsin muteberiyct 
taşımaz. Bir görüş, bir teklif inandırıcı gerek
çeye istinadetmedikçe kimden gelirse gelsin, kaç 
kişiden gelirse1 gelsin muteberiyet taşımaz. Bu 
itibarladır ki, 2 Nisan 1904 tarihli Birleşimi 
ida;e eden Başkanlık Divanı oylama neticesini 
Anayasanın 80 nci maddesinin birinci fıkrası ve 
İçtüzüğün 1!2 nci maddesinin birinci fıkrasına 
tamamen, uygun olarak tebliğ ve terhim etmiştir. 
Başlkanlıık Divanını/n bu :;ş,lom!İım vuikubuk.m iıtiraz 
üzerine C. Senatosu Başkanlık Divanının aldığı 
kararda sözü edilen maddelere tamamen uygun 
bulunmaktadır. 

Bu konu üzerinde mâruzâtım bu kadardır. 
BAŞKAN — Sayın (>ğlayangil Adalet Par

tisi (trupu adına. 
A DAL F/I1 PARTİSİ (İİUTPU ADINA İH

SAN SABKİ CAĞLAYANCİL (Bursa) — 
Muhterem arkadaşlar. Sayın Zihni Betil arka-
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dağımızı dinlerken aklıma Fikret geldi. 

Beşerin böyle dalâletleri var. 
Putunu kendi yapar, kendi tapar. 
Kaideleri kendi, halk etti, 'hükmü de kendisi 

çıkardı. 
İddialarını arz ediyorum. 10 üye, imza sahibi 

hazır değilken işbu teklif katiyen muteberiyet ta 
şımaz, ahkâmı âmire. Sayın Başkanımızın ifade
leri burada, birinci oturumun zaptı aynen oku
yorum. «acık oya arz edilmesi husufunda bir 
önerge var, 10 dan fazla üyenin imzası ile veril
miştir. (Açık oy istiyenler burada yok, takrir
deki imzaların hepsi okunsun sesleri) 

(İmzalar okundu.) 
(İçerde yoklar sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, mecbur değildir öner
geyi verenlerin içeride bulunması.» 

İşte vaz'edilen düstur, yapılan put işte ayrı 
bir düstur. Ve bugüne kadar bu Mecliste cere
yan eden hâdise. Sayın Zihni Betil dinledi, bu
nu. Üçüncü maddeye 84 üye oy vermiştir. Ni
sap yoktur. O günkü toplantı defterinde 
L20 mevcut, 84, 120 nin yarıdan fazlası... Ken
dililerimin bıınaıda maissı kati hailinde vazı buyur
dukları hâdiseleri kendi gruplarına mensup ze
vat reddü cerh ediyor. Ondan sonra nasıl itiraz 
ediyor. 

HÜSEYİN OT AN (Burdur) — O zaman im
za defteri yoktu. 

İHSAN SABRI ÇAÖLAYANĞİL (Devam
la) — İmza var, imzalar buradadır. 

Diyorlar ki, «efendim, oya 'katılanların 
yoklama nisabı var.» Evet, anı a bize İçtüzük 
muhtelif şekilde oylamalar almıış, gizli oy, işarı 
oy, açık oy. Bunların hepsi için usuller vaz'-
etiiniş. Gizli oy için 8 tane madde vardır, şöyle 
olacak, böyle olacak diye tadadetmiş. Gizli 
oyla istihdaf edilen bir ma'ksat vardır. Demin 
de arz ettim, bakınız aynen o'kuyayım : «Ka
rar, lehte ve aleyhte 'bulunanların adedine göre 
belli olur. Çekimserlerin adedi oy üzerinde te
sir icra etmez. Fakat sadece yeter sayıya dâ
hil olur.» Bu Mecliste şu hâdiseye kadar açık 
oylarda, 'kutu içinden .çıkan oyun toplantı ni
sabı olduğu kesin olarak 'takarrür etmiştir ve 
bunun 'hilâfına yapılmış hiçbir 'hâdise de yo'k-
tur. Sayın Sırrı Atalay bir gün 'Lana bir mi
sal bulabilmek için Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Hükümeti devline kaçlar gitti ve bir ve-
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kil tâyin etmişler dedi, orada ayrı bir rejini 
dedi, ondan medet uımtnıa'k vaziyetine geldik. 
Başfea misali yok. Yok böyle ibir 'tatbikat, vaz
ettikleri- kaidenin kendi iddialarından gayrı. 
Bir kere bana diyorlar iki; «Peki toplantıya 
katılanları Reis bilirse. IBunu hesabeder.» il
mî hâkim medarı hükmolur mu? Reis nereden 
biliyor, o anda toplantıya 'katılanların hazır 
olduğunu? Şahit mi getireceğiz? ilân mı yapa
cağı/z? Beyyine mi göstereceğiz? Vallahi var
dım veya yoktum. Nereden h ileceğiz, Bunun 
ispatı kah il mi? Takriri imza edenlerin de mev
cudiyeti iş/art deyip nereden iddia ediyor? Ha
zır olmadııkça 'muteberiyet taşımaz. Onun is
tin ad ettiği tüzük maddesi ki, tatbikatımın, ak
sine zuhur ettiğine dair ibinlerce misal var. 
Hattâ Sayın Başkanın zabıtlara 'geçmiş beyanı 
var. İtirazlarımızın hiçbirine cevap vermedik
ten maada, hatılı üzerinde ısrar ediyorlar. Sa
yın Zihni Betil .arkadaşımı hu kadar hukukî 
mesnetten mahrum, bu ıkadar perişan bir mü
dafaa içinde görmemin haklı üzüntüsü içinde
yim. 

SAIHR KÜRÜTLUOĞLU (Cumhurbaşka. 
mnea S. Ü.) — Perişanlık 'kelimesini ne mânada 
kullanıyorsunuz? 

(BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz. 
S AHİR KÜRÜTLUOĞLU (Cumhuır'başka-

nınca S. Ü.) — Oradan mütemadiyen mlüdahale 
ediyorlar, ıteeavüzlkâr .birtakım sözler söylüyor
lar. 

'BAŞKAN — Her ilki taraf için de söylüyo
rum, hatibe müdahale edilmesin. Buyurunuz, 
devam ediniz. 

S AHİR KÜRÜTLUOĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Perişanlık kelimesinin ne mâna
ya geldiğini izah etsinler. 

İHSAN SABRİ Ç A Ğ L A Y A N G İ L (Devamla) 
— Ben şimdi kelimeleri kullanırken... 

HÜSEYİN OTAN (Burdur) — «Dost» 'keli
mesinden alınan «perişanli'k» sözünü kullana
maz. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA İH-
-KSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL («ursa) — Çok 
yakın arkadaşım, söylesin... 

SAHİR KÜRÜTLUOĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Perişanlıık kelimesini kabul et
miyorum. 

(BAŞKAN — Müdahale etmeyin, devam 
edin efendim. 
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ıSAHÎR KURUTLUOĞLU (Devamla) — 

Kelimeleri kullanıt'ken biraz hassasiyet göste
rin efendim. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADİNA İH
SAN SABRI- ÇAĞLAYANÖİL (Devamla) — 
Hassasiyet gösteriyorum efendim. (Gürültüler) 

BAŞKAN — ıMüdahale etmeyin 'efendim. 
ADALET PARTİlSİ GRUPU ADINA İH

SAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 
Perişanlık mânasını sefil mânasına almadım, 
fîkir kabilinden müdafaa değildir diye söyle
dim, özür dilerim, bunu bu mânada anladmızsa. 

iSAHİR KURUTLUOÖLÜ ((Jumıhurbaşka-
nınea S. Ü.) — Her kim olursa olsun perişanlığı 
aynı mânada alır. Siz hangi mânada alıyorsu
nuz ? 

BAŞKAN — iSaym Kuru'tkıoğlu, lütfen 
müdahale etmeyiniz, devam ediniz efendim. 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Bursa) 
— iki iddianın, yani yoklamanın muteber oldu
ğu ve 140 mevcuda nazaran 78 oyun salt çoğun
luğu t eskil edeceği hakkındaki iddianın o mev
cudun toplantının her safhasında baki kalacağını 
kabule hukukaıı, nıantıkan, aklen ve tatbikat bakı
mından cevaz olmadığı cihetle kabulüne imkân 
yoktur. Açık oyun ne şekilde yapılacağı ve oyla
nıl nasıl hesabedileceği de İçtüzüğün okuduğum 
maddesinde sarahaten zikredildiğine ve tatbikat 
da bu yolda cereyan ettiğine göre, öyle bir müda
faanın da imkânı yoktur. 

Sayın Zihni Betil arkadaşım buyurdular ki, 
•biz ne kadar nıâsuını ıbir teklif yaptık, ıka'nunun 
Anayasa Komisyonuna gitmişti, biz Geçici Ko
misyon kuralım dedik. Muhterem arkadaşlarını, 
Anayasa Komisyonundan başka hiçbir komisyo
nu ilgilendirmiyen zatı maslahat ve mesele itiba
riyle hakiki bir ihtisas komisyonunda tezekkür 
edilmeskiie ıkaıtî lüzum bulunan bir kanunu, bu
günekadar görüLmeınişıbir «misal ille tutup, durup 
dururken, vehleten Geçici Komisyona tevdii tek
lifinin masum oduğunıu Yüce Heyetinizde 'kabul 
edecek kaklar isâfiyelt nıeveudoMıığunu Sayın Be
lli inann-orsa ona da hayret ederim. (Bravo ses
leri) 

Bu teıkllifin. mâsumiyeltle alâkalı... 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Zihni Betil inan
madığını söylemez ve konuşmaz. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, 
Başkanlık takdir eder. 
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ZİHNİ BETİL (Tokat) — O halde Sayın 

Başkan, buna mâni olun. 
BAŞKAN — Sayın Betil, Riyaset vazifesini 

biliyor. 
A. P. GRUPU ADİNA İHSAN SABRİ ÇAĞ

LAYANGİL (Devamla) — Ben arkadaşınım asa
biyete kapılmamasını rica ediyorum. Kendi 
inanmadığı bir fikri müdafaa etti demiyorum. 
İnamını iş dlaıbıilMr. Ama bu i'ikıftn mâsıımiiyetine 
aklı başında olan adam burada inanmaz, diyo
rum. Bu da benim iddiam. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika, Başkanın vazifesi, 
burada hatiplerin konuşmasını temin etmektir. 
Bu sebeple demin konuşan hatip için de şimdi 
konuşan hatip için de sayın üyelerin Başkanlığa 
yardımcı olmalarını rica edeceğim. İşinize gele
ni alkışlamak, gelmiycıı için gürültü çıkarmak, 
İni bizim vazifemiz değildir. Hatibin kürsüde 
:seıJbestçe konuşması lâzımgelir. İşinize geleni al
kışlayın, işinize gelmeyince gürültü çıkarın, bu 
olmaz arkadaşlar. Başkanlığın vazifesini görme
sine lütfen yardımcı olun. Devam edin efendim, 
devam edin. 

İHSAN SABRİ (JAĞLAYANGİL (Devamla) 
— Ben şimdi, beni çok üzen bir ikinci meseleye 
temas edeceğim. Bu nokta şu: İki muJhterem ha
tip arkadaşım da bu nokta üzerinde durdular, 
gerek Sayın Âmil Artus, gerek muhterem arka
daşım Zilini Betil evvelâ Cumhurbaşkanı kon
tenjanından seçilmiş olan bir arkadaşım hâ
diseleri afaki olarak tahlil edip, müdafaa 
eylemesi icabeder kanaatimi muhafaza edi
yorum. Buna rağmen şu veya bu zihniyetin mü
dafii hattâ onlar cevap vermeden evvel tekad-
düın edip önlemeye çalışan bir davranışın sahibi 
görmek insanı üzer. Bendenizin, hiç kendileriyle 
ilgisi olmıyan hiçbir kimseyi istihdaf etmiyen 
bu mesele üzerinde cereyan eden tenkidlcriuıi, 
kendi grupumun hareket tarzını çok kötü tef
sir ederek ve şu parti siyasi menfaatleri bakı
mından bu kanunun karşısmdadır gibi bizi men
faat peşinde koşan, bir ahlâk buhranı ile malûl 
teşekkül halinde huzurunuzda tasvir buyurdu
lar. Bu sadet dışı idi. Sayın Başkana, bu sadet 
dışı beyana müsaade ettiklerinden dolayı teşek
kür ederim. Ben de o cesaretle, sadet dışına çı
kıp bu işte ahlâk buhranı var mı yok mu onu 
huzurunuza getirmedim. 

Muhterem arkadaşlarım, nispi temsille ekse
riyet sisteminin hangisi daha iyi? Bunun müna-
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kasası, belki kıyamete kadar sürecektir. Sayın 
Zihni Betil bir teklif yapıyor, diyor ki, bu ek
seriyet sitstöniii âdil değil ; ben bir 'seçilinde aynı 
uyu aldım, Meclise çok geldim, Senatoya az gel
dim; bu gayriâdil sistemi değiştirelim, her iki
sini de beraber yapalım. Yapalım olur. Niçin ol
masın... Yalnız, acaba Senatoya vermek istedi
ğimiz fonksiyon nedir? Meclise vermek istediği
miz fonksiyon nedir? Senatoya, girmek istediği
miz hüviyeti sağlıyaeak hangi sistemdir? Mecli
se girmek istediğimiz hüviyeti sağlıyaeak han
gi sistemdir? Bunu düşünmek doğru değil mi? 
Bir Meclis iktidarı temsil edecektir; içinde her 
fikrin yatması lâzımdır, her kanadın temsil edil
mesi lâzımdır, demiş, Kurucu Meclis, bu Meclis 
nispî temfcffllle olsun demiş. Ama Senato demüş, 
bunun iktidarla alâkası yok. Bu bir şahsiyetler 
meclisidir, murakabe meclisidir. Ditekat buyu
runuz, Kurucu Meclisteki Anayasanın gerek
çesinde her halükârda icra edilecek seçimin 
Millet Meclisindeki seçimin farHı olması lâzım. 
gelir. Sebebi?... Senatoların hikmeti mevcudiye
ti nedir, arkadaşlar? Siyasi partiler, çabuk par
lar çabuk sönerler, itibardan düşebilirler. Bu 
Mecliste iktidara hâkim bir siyasi parti bir se
çim kaybeder, toptan düşer - Allah kimsenin 
başına vermesin, 1950 de bir siyasi partinin ba
sma geldiği gibi. 

(O. H. P. sıralarından «1960 da da D. P. uin 
İfasına geldiği gibi» sesleri) 

İktidar birden bire değişir bir yeni heyet ge
lir. Yeni heyet gelmiş ama, Hükümet icraatın
dan haberi yok. Sokakta nutukları çekmişler 
gelmişler. Hükümeti de teslim alacaklardır. Bir 
çekirdeği olsun, bu işi bilen ve onların zıttı fi
kir taşıyan bir Meclis bunları murakabe etsin, 
seçim sistemleri farklı olsun ki, iki Meclis ahenk
li olmasın biri öbürünü murakabe etsin. Aynı el
biseyle geldikten sonra iki meclise ne lüzum var? 
Oradan yap, buradan çıkar. Gaye bu değil. Ga
ye karşılıklı bir muvazene temin etmek. Ben, 
siyasi partiyim, böyle düşünüyorum hata yapa
bilirim. Ama böyle düşünüyorum. Sonra diyo
rum ki, canım bu nispî temsil iyidir, hoştur. 
Ama bütün dünya uleması, bunun için de bâzı 
mahzurlar bulmuşlar. 

ZÎHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkanım,. 
konu ile ilgili midir? 
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İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Devamla) 

— Sayın Artus'un ahlâk bühranıyla itham edişi 
konuyla ilgili mi idi? 

BAŞKAN — Bunu ben takdir edeceğim siz 
cevap vermeyin. Lütfen devanı edin efendini. 

A. P. GRUPU ADINA İHSAN SABR t 0AĞ
LA YANGİL (Devamla) — Tabiî konu ile ilgili 
değil. Ama gelir de... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Oağlayangil cevap ver
meyin, devam edin. 

A. P. GRUPU ADINA İHSAN SABRİ CAG-
I J A Y A N G İ L (Devamla) — Ama gelir de, İni si
yasi parti ahlâk buhranı içerisindedir derse bu 
konu ile ilgili midir? Biz Yüce Senatonun işle
mesine, çalışmasına mâni olmak niyetinde deği
liz. Bozguncu değiliz. Ama biz görüyoruz ki, 
bir siyasi parti katiyen maslahata uygun olım-
yan, bünyeye uymıyan bir kanunu haiz okluğu 
rey ekseriyetiyle demokrasinin bağrına hançer 
saplamak istercesine çıkarmak istiyor. Kendi 
adedi de kâfi değil. Bana diyor ki, otur burada. 
otur ve bu faciaya mevcudiyetinle ve menfi oy
larınla basamak ol, hizmet et. Hayır, diyorum. 
yokum bu işte, diyorum. Ben böyle bir faciada 
hissedar olamam, bu işin içine giremem diyo
rum. Bu ahlâksızlık mı arkadaşlar? Bu bozgun
culuk mu arkadaşlar.' 

Sayın Âmil Artus buyurdular ki, usul bü
kümleri gaye harici istimal edilmesin. Evet ga
ye ıharicinde istimaline hukuki mâni yoktur bel
ki ahlâki mâni vardır. 

Ama hukukan mevzu bir usulü şu veya bu 
maksat için kullanmak mümkündür. Ben bizim 
bu kullandığımız usulü Meclisin faaliyet ine sek
te veren bir nevi bozgunculukla, ahlâksızlıkla 
tavsifi karşısında hayır diyorum. Siz muhterem
siniz, böyle düşünüyorsunuz, böyle yapalım di
yorsunuz. Bir siyasi heyetsiniz. Biz de bunun ak
sini düşünüyoruz. Ve bundan korkuyoruz. Bu
gün benim partim ekseriyet reyi alabilir, yarın 
sizin partiniz ekseriyet reyi alabilir.- Bu Meclise 
iyi adam getirecek sistem nispî temsil sistemi 
değildir. 

Bir yandan Siyasi Partiler Kanununu çıka
rıp parti teşekkülleri içinde ahlâkın, dürüstlü
ğün muhafazasına çalışırken, bir yandan da bi
rinci sıraya sen mi geçeceksin, ben mi geçece
ğim diye saçlı sakallı gün görmüş Senatodaki 
zevatı birbirine düşürecek bir sistemi getirme-
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niıı fayda getireceğine kaani değiliz. Bu sistem 
hakiki secimi partilerin bünyesinde yapar, sıra
lar taayyün eder ve halk nevama parti içinde 
yapılmış seçimi tefsire davet eden bir demokra
si âyini halinde gelir diyoruz ve buna mütaallik 
endişemizi savunuyoruz. Ahlâksızlık bunun ne
resinde'? Usulün verdiği imkânları, bu kanunun 
çıkmasına müspet, menfi oylarımızla vasıta ol
mamak için kullanıyoruz arkadaşlarım. Ahlâk
sızlık yoktur. Fesat yoktur. Fikirler açıktır. Usu
lümüz, alınan kararlar hatalıdır. Yüksek vicda
nınızda mâruzâtımın akis bulduğuna ve şu oy 
meselesinde alman kararın müdafaa ettiğim ger
çeğin hakikat olduğunun sizlerde uyandığına 
kaaniim. Kemali cesaretle oylarınıza intizar ede
rim, 

Zaten nispî temsil seçiminde yine burada mü
dafaasını yaptığımız zaman yine gerçekleri hu
zurunuza çıkardığımız zaman, bu Yüce Senato
nun uhdesine düşen şeref vazifesini ifa ederek o 
kanuna oy vermiyeceğini biliyorum. Bizim neti
ceden pervamız yok. Biz, usulü ve hakkı müda
faa, ediyoruz. Asabileşmiyclim, birbirimizi kır-
nııyali'm. Kimseye tariz etmiyorum. Böyle dü
şündükleri için onlara parti menfaatlerine göre 
hareket ediyorsunuz demiyorum. Onlar da ba
na böyle düşündüğüm için partinin menfaati pe
kinde koşuyor demesinler. Parti Prestijleri ebedî 
değildir. Bugün benim lehime olan yarın onun 
lehine olur. Öbürgün başkasının lehine olur. 
Mesele bu Senatoya en iyi üye hangi seçim sis
temiyle getiririz, onun davasıdır. Maruzatım 
bundan ibarettir. Hürmetlerimi arz ederim. 
(Sağdan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Dağlı. 
ÂMİL ARTUS (Cumhur'başkanmca S. Ü.) 

— Benim mâruzâtıma temas eden bir hususu 
tavzih için söz istiyorum. «Partimiz ahlâk buh
ranı içindedir» dediğimi söyledi. 

BAŞKAN — Bir önerge geldiği için alâka
lanamadım. Ne için? 

ÂMİL ARTUS (Cumihurbaşkanınca S. Ü) 
— «Partimiz ahlâk buhranı içindedir» dediğimi 
söyledi. Sataşma telâkki ediyorum. Yalnız bu 
hususu tavzih için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sataşma mı, yoksa fikirleriniz 
dışmda size başka bir isnat .mı? Hangisi? 

AMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Söylemediğim bir fikri ifade buyurmuşlardır. 

Partiniz ahlâk buhranı içindedir, demişim. Bu 
hususu tavzih edeceğim. 

BAŞKAN —• Sadece tavzih için söz veriyo
rum, buyurun. 

Sayın Dağlı, bir dakika müsaade ediniz. Bir 
tavzih için söz veriyorum. Buyurun Sayın Ar-
tııs. 

AMİL ARTUS (CmmhuHbaşkamnca S. Ü.) 
—• Efendim, Öyle zannediyorum ki, bendeniz ko
nuşurken Sayın Çağlayangil arkadaşımız salon
da değildiler. Çünkü, ben konuşmalarım esna
sında Adalet Partiden bahisle, ahlâk buhranı 
içerisindedir diye bir söz sarfetmedim. Yüksek 
Heyetiniz buna şahittir. Benim ifade ettiğim 
şey, sadece hukuk kaidelerinin gayeleri il ışında 
kullanılmalarına imkân olmadığıdır. Hukuk ka
ideleri, gayelerinin dışında kullanılamaz. Kulla
nıldığı takdirde bu tutumu bizzat hukuk himaye 
etmez, dedim. Mesele bundan ibarettir, tavzih 
ederim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Hağlı. 
HA/UM DAĞLI (Çankırı) — Muhterem ar

kadaşlarım, o günkü celseyi bendeniz idare edi
yordum. Ben o gün kendimi! şiar ettiğim bita
raflık düşüncesinden gayri hiç. bir şey düşün
meden Anayasayı ve İçtüzüğü anladığım şekil
de tatbik etmekten başka, bir şey yapmış deği
lim. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — İyi anla
mamışsınız. 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı lütfen müdahale 
etmeyiniz. Devam ediniz. 

HAZIM DAĞLİ (Devamla) — Anayasamı
zın 86 ncı maddesi, İçtüzüğümüzün 112 maddesi 
ve gene İçtüzüğümüzün 52 ne i maddesi bize bu 
kararı alma hakkını bahsetmiştir. Anayasamızın 
86 ncı maddesinde kanunlarda veyahut Anayasa
da ayrıca salt çoğunluğun temini lâzımgelmiyen 
'hallerde meclisler yarısından bir fazlasiyle topla
nır ve toplandığının bir faz his iyi e karar verir, 
deniyor. Binaenaleyh biz ÎKÎ üye ile toplanabilir 
ve 47 üye ile de karar verebiliriz. Eğer Anayasa 
başkaca bir hüküm istediği kaarun veya, hukuk 
kuralları müzakere edilmiyorsa. O gün oylama 
yapıldı. Burada, gördüğünüz arkadaşlardan pek 
çoğu vardı ve Adalet Partisi sıraları lebalep do
lu idi. Bendeniz oylama defterini getirttim. 140 
kişi vardı. Yanımda bulunan kâtip Âdil Ünlü 
ve diğer arkadaşımız, burada oylama sırasında 
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130 kişi olduğunu tesbit etmişlerdir. Ben Içtüzü- ı 
ğün 52 nei maddesi mucibince ya 5 kişi ayağa I 
kalkacak, nisabın tes'bit edilmesi için oylama ya- I 
pumasını teklif edecek, veyahut da Başkanlık I 
Divanı tereddüdederse bunu yapacaktır. Siz bu I 
hakkı Başkanlık Divanına vermişsiniz. Siz biz- I 
leri seçmekle, bizlere itimadetmek suretiyle bu I 
hakki kullanma şerefini bizlere, vermişsiniz. I 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Açık oyla istemişiz. I 

HAZIM DAĞLI (Devamla) — Binaenaleyh 
arkadaşlarım yanlış bir noktadan gidiyorlar. I 
Ben yegâne, bidayette celseyi açtığım vakit ya- I 
pılan yoklamaya istinadetmiş değilim. Arkadaş- I 
larım burada, diyebilirler mi ki, acık oy istedi- I 
ğimiz vakit dışarıya çıktık, burası boştu? Bu- I 
rada bulunan Millet Meclisinin 'bütün üyeleri I 
locaları dolduran gazeteciler buradaki arkadaş- I 
lanınız yoklama olduğunu söyliyebilirler mi? I 
(Sağdan, ne alâkası var, sesleri) I 

BAŞKAN — Her zaman müdahale ediyorsu- I 
nuz, o söyliyecek siz de her kelimesinde müda- I 
hale mi edeceksiniz? Niçin müdahale ediyorsu- I 
nu2 ? I 

FETHİ BAŞAK (istanbul) — Ne zamana 
kadar? I 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. I 
Sayın Oağlayangil söylediği zaman dinli- I 

yorîardı. Şimdi siz de dinleyin. Üyenin fikridir. I 
Müdahale etmeyin. I 

HAZTM DAĞLI (Devamla) — Dünyada ver
miş olduğu bir karardan dolayı suçlandırılan I 
bir kimseye müdafaa hakkı vermemek diye bir I 
şey yoktur. Arkadaşlarımı sabırla dinledim, ağ- I 
zımı açmadım. Rica ediyorum, daha konuşmaya I 
başlıyalı iki dakika olmadı. Bu hakkımız bize I 
verilmiştir. Verdiğim kararın sorumluluğunu I 
Türk efkârı umumiyetinde tescil etmek istiyo- I 
ram. I 

Amil Artus ve Zihni Betil arkadaşlarımız hu- I 
kukun umumi hükümleri üzerinde gayet isafcet- I 
le durdular. Ben bu noktalara temas etmiyece- I 
ğim. Benim temas etmek istediğim nokta şu: Nı- I 
sap başka, karar başka. Eğer nisap meselesinde 
burada 140 kişiden; 130 kişiden veyahut 100 ki
şiden veyahut 93 kişiden fazla olduğuna Baş- I 
kanlık Divanı kanaat getirirse ben bu verilen 
kararın mademki 76, 86 oyla kabul edilmiştir. I 
O vakit bunun makbul olduğunu söyledik. Bu | 
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400 kişi olur, hiç kimse iştirak etmezdi, fakat 
karar 46 ile çıkardı. Ben burada 300 kişi vardır 
bu kararı doğru değildir diye karar verirdim. 
işte incelik buradadır. Karar nisabı ile toplantı 
nisabını tesbit etmek lâzım gel ir. Biz vicdani ka
naatimize göre, gerek Anayasanın 86 ncı ve ge
rekse içtüzüğün 112 nci ve 52 nei maddelerine 
istinaden kararı verdik. Karar vicdanidir. Baş
ka arkadaşlarımın mütalâalarına cevap verecek 
değilim. Hürmetlerimi e. 

BAŞKAN — Sayın Turhangil. 
FlKRET TURHANGlL (Aydın) — Sayın 

Başkan, sayın Senatörler, içtüzüğümüzün tatbi-
katiyle ilgili bir meselede iki fikrin çatıştığını 
görmekteyiz. Bu çatışan fikirlerin arkasında bu
lunan fikirleri kürsüye getirip söylemenin hiç
bir zaman doğru olmadığı kanaatindeyim. Bu
gün buradan kendisine hukukî bilgisi yönünden 
daima hürmet ve itimat beslediğim bir arkadaşı
mın konuşmasını dikkatle dinledim ve onun ko
nuşmasından sonra söz almak mecburiyetinde 
olduğumu ifade etmek isterim. 

Kendisi burada gayet bitaraf bir şekilde ko
nuşma yaptığını beyan ettiler. Rica ediyorum, 
lütfetsinler bu bitaraflığı ne dereceye götürmüş
lerdir, zaptı alıp okuduklarında ağızlarından çı
kan ve benim tahteşşuur söylendiğini kabul et
tiğim sözlerin sarf edilmiş olduğunu kendileri de 
göreceklerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, pek tabiîdir ki, 
Cumhuriyet Senatosu seçiminin hepimiz hafıza
sında geçmiş günlere ait yakın hâtıraları var
dır. Bu mevzuun, Millet Meclisinden gelmiş ol
ması, orada mücadelenin olmasından daha şid
detli bir mücadelenin Cumhuriyet Senatosunda 
ilmî, ahlâki ve seviyenize yakışır bir şekilde ya
pılmasının mutlaka, peşinen kaibul edilmesi lâ
zımdır. Bir kur'a çekilmiştir. Kur'adaki henüz 
iki yılını ikmal eden bu arkadaşlarımıza yeni
den girecekleri bir seçimde, henüz sayın arka
daşımın da Kurucu Mecliste emek sarf edip, ti
tizlikle üzerinde durmasını şiddetle beklediğim, 
Senatonun mutlak ekseriyetle getirilmesi esbabı 
muci'besinden ve Kurucu Mecliste, Kurucu Mec
lis Anayasasında niçin Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin bir kanadının nispî, diğer kanadının 
ekseriyet seçim sistemiyle geldiği hususunun 
mucip sebeplerini bize izah etmesini beklerken 
ve bu fikirler arasında objektif fikirlerini, hu
kukî fikirlerini beklerken mantıktan, ahlâktan, 
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fikirden, kanun içinde bulunmıyan ve söylen
in iyen sözlerden bahsetmesini hayretle karşıla
dım. (Sağdan, bravo, sesleri) Hâdise meydanda 
arkadaşlar. 

Adalet Partisi ekseriyet sistemine gidildiği 
takdirde, çoğunlukla -1-0 la gelecek. Bunu i>5 e 
indirmenin tek yohı, tek çaresi olarak henüz 
C. Senatosu seçimi kanunun (i yıllık devresini 
tam idrak etmeden iki yıllık ilk kur'adan sonra 
.") kişilik bir zaruretin yarattığı bir netice ile 
milletlerin ve memleketlerin en az el attıkları 
seçim kanunlarına el atılmasının karşısındayız. 
(Sağdan bravo sesleri) 

Arkadaşlar biz parti olarak Anayasanın da 
tadilinin karşısındaydık. Biz Kurucu Meclisin 
getirmiş olduğu bu sistemin de karşısındayız. 
Ama, karşısında olmamızın mucip sebebi yalnız 
ve yalnız çoklukla geleceğimiz esbabı mııcibesi-
ue dayanmıyor, arkadaşlar. Bir yerden 5 kişi ve 
ya .'> kişi gelmiş 2,f> yıldan beri burada kader 
birliği yapmış arkadaşlarımız tekrar mahalle
rine seçtm için gittikleri zaman ahlâki durumun 
muhafazasını en başta görüyoruz. Beş kişi, se
kiz kişi eksik veya fazla gelmenin hiçbir mâna
sı olmadığı kanaatindeyiz. Cumhuriyet Senato
muzun kuruluşunda muvazene unsurlarının 
mevcudiyetini söylemeye lüzum hissetmiyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Millet Meclisi gibi terek
küp itibariyle ıııiispî reyle fçolidnllierdcn terekkCih
et enemektedir. Burada. Cumhurbaşkanı konten
janı ve Tabiî Üye müessesesinin mevcudiyeti, 
muhakkak sağ veya sol kanattan gelecek haklı 
ve yerinde taleplere kulak vereceğini ve onlarla 
beraber olmak suretiyle hiçbir tarafın bir taraf 
üzerinde tehakkümü sağlıyamıyacağmı peşinen 
biliyoruz ve Anayasaya geçirilmiş olan bu mü
esseseleri biz bu mânada anlıyoruz. 

Muhterem arkadaşım yine dediler ki; Adalet 
Partisi eğer Senatonun çalışmasına sekte vermek 
istiyorsa, diye Adalet Partisi Senato Grupıı-
nnn Senato çalışmalarını sabote etme kararında 
olduğunu beyan ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım, burada iki buçuk 
yıla yakın bir zamandan beri kardeşlik havası 
içinde çalışmış insanlar olarak Adalet Partisi 
bugün kabul edilmiş bulunan 360 ı mütecaviz 
kanunun üzerinde, komisyonlarda, Heyeti Um il
miyede ne kadar büyük emek sarf ettiğini hepi
nizin vicdanınızda sesi olacak bir hakikatin mev
cudiyetine inanıyoruz. Fakat Grup Başkanı îh-
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san Sa'bri Çağlayanlgil'in dediği gübi; Anayasa
nın ve içtüzüğün bize verdiği ve bizim asla ya 
ııında bulunmamak arzusunda bulunduğumuz 
bu nispî seçim kanununun çıkmaması için meş
ru haklarımızı, içtüzüğün vermiş olduğu hak
ları bu mesuliyete katılmamak için yapmak az
mindeyiz. Geçmiş tarihte siyasi mülâhazalarla 
bir vilâyetin, kaza sonra da o kazanın yine vilâ
yet olduğunu unutmayınız arkadaşlarım. Seçim 
kanunları üzerinde oynanmasın. Yarın orada 
bir çoğunluk temin edildiği takdirde ilk yapıla
cak işin İm kanunun değiştirilmesi olacağını da 
peşinen düşünelim. Ve Kurucu Meclisin bize 
getirmiş olduğu, henüz üzerinden üç yıl dahi 
geçmemiş bulunan tatbikatının da tam olarak 
yapılmadığı mutlak bulunan bu kanun üzerin
de İlişlerimizle değil, kanun anlamı ile durma
mız icabeder kanaatindeyim. 

'Muhterem arkadaşlarım; bu mevzudan sonra 
İçtüzük meselesini ele almak isterim. Yine gö
rüyorum ki, İçtüzüğümüzü, Anayasamızı muh
telif mânalarda anlıyan arkadaşlarımız var. Biz 
Sayın Hazım Dağlı'mn tarafsız hareket ettiği 
kanaatinde değiliz arkadaşlarım. İnsanların ha 
tadan salim olmayacağı mutlaktır. Hele huku
kî mevzularda hukukçuları bir araya getirip bir 
fikir üzerinde içtima ettirmenin gayrimümkün 
olduğunu Hazım Dağlı en az benim kadar bilir
ler. 

Bir arkadaşım beyan etti, evvelâ şunu arz 
etmek isterim; Sayın Zihni Betil de bu noktaya 
dayandı, fakat oturduğum yerden dayanama
dım'kendisinden özür dilerim İçtüzükte yeri ne
dir, dedim) Bizim kitabımız ve bizim kanunu
muz İçtüzüktür, bize akıldan, mantıktan, fikir
den bahsedip bizi bir neticeye götürüp İçtüzük 
dışına çıkarmak gayrimümkündür. 

Açık oy takriri nedir, açık oylama, Tüzüğü
müz gereğince 10 kişinin vereceği bir takrirdir. 
Şimdi bu takriri verenlerin, vermiş olmalarına 
nazaran burada mevcut kabul edil ir mantıki ola
maz. Eğer içtüzükte derse ki, açık oy takriri 
verenler Heyeti Umumiyede mevcut kabul edilir 
ler derse ve bana muhterem arkadaşlarını; bu 
hususta bir madde gösterirlerse kendilerine hem 
teşekkür ederim hem de, bir mevzuu anlamış olu
ruz. Kaldı ki, bir arkadaşım beyan etti. Fethi 
Gürcan'ın idam hükmünün açık oya arzında 
(zabıtta vardır) şimdiki Sayın Başkanımız o za-
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inan Başkanlığı işgal ediyordu. Bizden açık oy 
verenler Heyeti Umumiyede yoktur diyerek iti
raz edildi. Ve ismen de Trabzon Senatörü Şev
ket Buladoğln'nun bulunmadığı heyan edildiği 
halde - Başkanlık Divanını ben bir küllolarak 
mütalâa ettiğim için arz ediyorum. - Sayın ih
san Hamit Tigrel'in Başkanlıktaki tutum ve 
davranışı başka, Hazım Dağlı'nm tutum ve 
davranışı başka, Sırrı Atalaj^'ın tutum ve davra
nışı başka olamaz. Başkanlık icraatı yönünden 
bir küldür. Dediler ki, «açık oy takriri veren
lerin Heyeti Umumiyede bulunmasına lüzum 
yoktur» diye zapta geçen beyanları vardır. Şu 
halde bir meselenin içtüzük yönünden kullanıl
masını ele alan parti ve o partinin grupu açık 
oylama takririni verir fakat onların tamamının 
bulunması hiçbir zaman Senatoyu çalıştırmama 
değil arkadaşlar, hiçbir zaman Heyeti Umumi-
yeyi sabote etmek değil, -fakat münhasıran di
rendiği kanun üzerinde obstriksiyonu yapmak 
hiçbir zaman gayrimeşrıt bir hal olarak başkan -
larımızea ve Başkanlık Divanınca kabul edilme
melidir. Ve betahsis Sayın Hazım Dağlı Bey
efendinin dedikleri gibi burada lebalep Adalet 
Partili vardır, şimdi de var, fakat bir dakika 
sonra yok olabilirler, dışarı çıkabilirler... (Gürül
tüler) Rahatça dinleyin oturduğunuz yerden. 

BAŞKAN — Onları susturmak sizi devam 
ettirmek benim vazifemdir, buyurun. 

FİKRET TURHANC4ÎL (Devamla) — Çı
kabilir ve bu çıkış hiçbir zaman Başkanın karar 
ittihazında esas olmamalıdır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Sayın Hazım 
Dağlı Bey kendisinin İçtüzüğün 52 nci, Anaya
sanın 86 neı, İçtüzüğün 112 nci maddesine isti-
nadettiklerini beyan ettiler. İçtüzüğün 112 nci 
maddesi açık oylamaya aittir. O kadaa* hassas mad
de konmuştur ki, açık oylama takririni mütaakıp 
zannederim bir veya üç dakika sonra oylamaya 
geçmeden evvel kulisde bulunanlara ihtar edip, 
açık oy yapılıyor hususunu bildirmek için zille
ri çaldırır Bu nedir? Bu, meselede iradeni iz
har etmek için gel, seni çağırıyorum, oyunu ver. 
Ziller çalınca fevkalâde bir hal. Arkadaş geli
yor oylanılan mevzua muttali olduktan sonra, o 
mevzu hakkında iradesini izhar etmek istemiyor. 
Hayır efendim, Fikret Turhangil'i ben burada 
gördüm, ama sepetin içinden oyu çıkmadı, 82 yi 
83 yaparım, çünkü burada idi.. Yok arkadaş
lar, böyle şey olmaz. Mesele bir kararın bir 
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kanunun mesuliyetine açık surette isim yazdır
mak suretiyle katılmaktır. İrade budur. Zan
nederim bunun üzerinde tartışmaya imkân yok
tur. İradesini izhar etmeyen kimseyi iradesini 
izhar edenlerin yanma ilhak etmenin düşünül
mesinin ne dereceye kadar doğru olacağını ken
dilerine ve Divanda bu şekilde karar ittihaz et
miş olan arkadaşların tutumuna arz ediyorum. 

Şimdi yine İçtüzükte diyor ki; «Başkanlık 
Divanı Kâtiplerinden biri adçekme suretiyle çı
kacak yerden yoklama yapar ve yoklamaya gö
re oyları alır», diyor. Ne oluyor, bu ikinci bir 
yoklama oluyor. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi Başkanlık 
Divanından özür dileyerek ifade etmek isterim; 
Senatomuz iki yıldan beri Meclisten gelen bir
çok kanunların açık oylamasına gitti. Açık oy
lamaya gittiğimizde biz hiçbir zaman yoklama 
defterine göre 132 kişi vardı, veyahut Senato 
açıldığı zaman 127 kişi vardı. Fakat bu açık oy
lamada 83 kişi oy kullandı. Şu halde açılışın 
salt çoğunluğundan bir fazladır, diyerek oyla
mayı hiçbir zaman muteber addetmedik ve de
dik ki, Millet Meclisinden gelen oylama ekseri
yeti belirtmediğinden kabul eden, çekinser kalan 
ve reddeidemlteriiiıı yekûnu 98 ollm'adıkça, o zaman 
94 ü geçmediği müddetçe tekrar ertesi günü oy
lama yapılmak üzere gayrimuteber addedildiği 
iki senelik zabıtlarımızda 100 defa, 300 defa, 400 
defa mevcudolduğu halde, şimdi bunun açık oy 
neticesinde sanki işari oymuş 'gibi mütalaa edil
mesi zannediyorum ki, açık ve işaıri oyun bir
birine karıştırılmasından mütevellit ortaya çık
mış bir hâdisedir. 

Muhterem arkadaşlarım, İçtüzüğümüz, ye
nidir. özür dilerim, Başkanlık Divanının vo 
İçtüzük üzerinde ihtisası bulunan halen Başkan
lığı idare etmekte olan Sırrı Atalay'ın da göz 
önünden kaçmış olabilir, 180 nci madde diyor 
ki, «İçtüzüğün tatbikatından mütevellit bir ihti
lâf vâki olduğunda, bu ihtilâf, Anayasa ve Ada
let Komisyonundan mütalâa alınmak suretiyle 
Heyeti Umumiyeye gider».. Müsaadenizle okuya
yım. 

«Bu tüzükte değişiklik yapılmasına dair tek
lifler ve bu tüzüğün uygulanmasından doğacak 
anlaşmazlıklar gerekli raporu hazırlayıp C. Sena
tosuna sunmak üzere Anayasa ve Adalet Komis
yonuna havale edilir. 
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Muhterem arkadaşlarım, açık oy tatbikatın

dan anlaşılıyor ki; bir İçtüzüğün o oturumu ida
re eden Sayın Hazım Dağlı da ifade ettiler ben 
İçtüzüğün 52, 1.12 nci Anayasanın 86 ncı mad
delerini böyle anladım, böyle anladığım için böy
le uyguladım, dediler. Bu uygulamanın bir ih
tilâfa müncer olduğu muhakkaktır. Bunun hâl 
yeri neresidir'? Madem ki İçtüzüğün tatbikatın
dan mütevellit bir ihtilâf meydana gelmiştir, 
bunun hâl yeri Heyeti Umumiyedir. Fakat He
yeti Umumiyeye inmeden evvel yine bize âmir 
hüküm olarak İçtüzüğümüz diyor ki, «Başkanlık 
Divanı böyle bir tatbikatın ihtilâfı anında, mese
leyi Anayasa ve Adalet Komisyonuna göndersin 
orada Anayasa ve Adalet Komisyonu meseleyi 
nasıl anladığını tesbit edecek, raporunu yazacak 
Heyeti Umumiyeye verecek. İşte o rapor üzerin
de konuşma yapılacak. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bir sene be
raber çalıştığım Başkanlık Divanında, halen Baş
kanlık mevkiini işgal eden Sayın Sırrı Atalay'-
dan özür dileyerek ifade edeceğim. Hakikaten 
bu sunuş ve sunuştan sonraki vaziyet normal bir 
şekilde seyretmemiştir. Neden? Çünkü, Sayın 
Atalay meseleyi sunduktan sonra konuşacak var 
mı diye söylemiştir. Başkanlık bugüne kadar 
hiçbir sunuş üzerinde konuşacak var mı diye 
ikazda bulunmadığı gibi konuşacaklara dahi söz 
istiyenlere dahi gündeme geçiyorum, söz vermi
yorum demek suretiyle talepleri dahi Senatomu
zun çalışmalarının sürati bakımından reddettiği 
halde bugün burada bu meseleyi bir konuşma 
mevzuu haline getirip Anayasa ve Adalet Ko
misyonundan İçtüzük gereğince mütalâa aldır
mak imkânı da ortadan kaldırılmak suretiyle 
konuşmadan sonra Heyeti Umumiyeye arz ve 
Başkanlık Divanının ittihaz etmiş olduğu kara
rın mevzuata uygunluğunun (özür dilerim) tas
vibini almak suretiyle Başkanlık Divanını ibra 
etmek gibi bir yola gittiler. 

Halbuki 180 nci maddeye göre bu gibi mese
lelerde Başkanlık Divanının mütalâa ve kararı 
değil; Anayasa Komisyonunun vereceği rapor 
Heyeti Umumiyeye indirilmek suretiyle tartış
ması yapılır. 

Bu bakımdan Başkanlık Divanının sunuşu
nun tartışmıya imkân vermeyeceğini, İçtü
züğün 180 nci maddesinin 'mutlak ve mutlak 
tatbiki lâzımgeldiği kanaatinde bulunmakta
yım. Hepinizi işgal ettiğim için özür dile-

7 . 4 . 1964 O : 1 
rinı. Bu meseleyi olgunluk içinde, karşılıklı 
anlayış içinde halledelim. Halk. Partisi çıkar
mak istiyor, biz çıkartmak istemiyoruz, bu aşi
kâr arkadaşlar. Bunu samimî kabul edelim, bu 
meseleyi samimî kabul edelim ve iddialarımızı, 
i'ikirl erimizi samimiyeti e, h üsnüniyetl e ortaya 
koyduğumuzda hassasiyet göstermemizi; ileride 
çok günler bir arada nice hizmetler yapmak ar
zusunda olduğumuz için birbirimizi kırmamak -
sızm bu meseleyi de halletmemiz icabettiği ka
naatindeyim. Hepinizi saygılarımla selâmlarını. 
(Sağdan alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Turhangil, Başkanın tu
tumuna itiraz ettiler ve sunuşların, görüşme ko
nusu olmadığını ifade ettiler. î) ucu Birleşim, 
22 . 11 . 1002 Başkanlık Divanının (îcnel Ku
rula sunuşları, baslığı altında bir, Cumhuriyet 
Senatosu İstanbul (İyesi Sabahattin Tanman'a 
izin verilmesinden sonra, Başkanlık Divanı se
çimi hakkındaki Başkanlık Divanı sunuşu ve 
kararı; sayfa 8. Başkan, Riyaset Divanınca ve
rilen kararla muhalefet şerh! erin i dinlediniz. Sa
yın Sarıgöllü usul hakkında söz istemektedir, 
buyurun Sargöllü, diyor ve sıra ile Sayın Sa
rıgöllü, Sırrı Atalay, Nüvit Yetkin ve daha 
on onbeş sayın üye konuşuyor ve verilen tak
rirler teker teker oya konuyor. Ve Yüksek IIe-
•yetiniziin kararı, alınıyor. 

MF/HMUT İLKUÇAN (Antalya) — O za
man İçtüzük henüz kalbul edilmemişti. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanının kararı da 
vardı. 

Buyurun Sayın Tigrel. 
İHSAN HAMİT TİCREU (Diyarbakır) — 

Muhterem arkadaşlarını; mevzua girmeden ev
vel müsaadenizle bir üzüntümü ifade etmek is
terim; Dünya hâdiseleri malûm. Küba ehemmi
yetini muhafaza ediyor. Çin - Rus ihtilâfı 
meydanda, Arap alemi başka bir âlemde ve 
bunların helisinden daha mühim olan ve bizim 
için hayati bir mevzu -mahiyetini almış bulu
nan Kıbrıs dâvası da ortada. Bütün bu me
selelerin bizi dalıa esaslı mevzular üzerinde 
görüşmeye sevk etmesi lâzımken biz bir ka
nun içişleri Komisyonuna gitsin mi, gitmesin 
mi, mevzuu etrafında günlerden beri, 
dikkat buyurun saat cloğil günlerden beri, 
çene çalmış bulunuyoruz. Bu üzüntü verecek 
bil' haldir. Bu itibarla ben şahsan bu mevzu-
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da konuşmak istemezdim. Fakat karara işti
rak etmiş olan bir arkadaşınız olmak itibariyle 
niçin geçen gün Divanca alman kararın isa
betli olduğu hakkındaki mütalâamı arz etmek 
istiyorum. Buna geçmeden evvel müsaadenizle 
bir noktayı da aydınlatayım : 

Nispî secim sistemi hakkındaki tasarı, Mil
let Meclisinden Senatoya geldikten sonra, Baş
kan bunu, Anayasa ve Adalet Komisyonuna ha
vale etmişti. Çarşamba günü saat 10.30 da Di
van toplandı. Sayın Başkan elediler ki; «Ben bu 
kanunun müzakeresini Anayasa ve Adalet Ko
misyonuna havale ettim. Fakat İçişleri Ko
misyonu Başkanı Sayın Menteşoğlu geldi, bu
nun komisyonuna havalesini istedi. Mütelâa-
nız nedir diye arkadaşlara sordular, arkadaş
lar dediler ki, yazılı bir mütalâası var mı? Sa
yın Başkan, yazılı talebi yoktur ama şimdi 
getürecek. Ankadaşilar peikâlâ dediler. Beni liti-
raz ettim dedim ki, bu kanunun İçişleri Ko
misyonunda görüşülmesine mahal yoktur. 
Böyle olmakla beraber reye konulduğu zaman 
da bu görüşümü teyiden takrire müspet oy 
vermedim. Hal böyle iken benim o günkü tu
tumumu çok sevdiğim, hakikaten çok sevdi
ğim, mensub olduğum partiden ayrılmasına rağ
men hiçbir kırgınlık duymadığım, Sayın Se 
M.mi Üren, tevcih ettdğıiinı bir sual üzenine be
ni âdeta bu işi çıkartmak için uğraşıyorum 
ithamı altında bulundurdu. Buna çok üzül
düm. Bu izahatımla beni haksız olarak, in
safsızca itham edenlerin izanlarında bir tepki 
yaratacağımı ümidediyorum. (Sağdan yok 
öyle şey sesleri.) 

Şimdi geliyorum esas mevzua : Bu mevzuda 
tamamen bitarafım. 2,5 senedir itimadınıza 
mazhar oldum. Bilerek hiçbir hata işlemek 
yoluna gitmedim vs bundan sonra da sizlerin 
de itimadınıza mazhar olduğum müddetçe bu 
yoldan ayrılmıyacağım. Şimdi, ben niçin bu 
kanunun içişleri Komisyonuna gitmesini arzu et
medim. Arkadaşlar, Sayın Turhangil söyledi; iki 
büyük parti, birbirlerinin sırtını yere getirmek is
tiyorlar, bu mevzuda aşikâr bu. Mecliste de bunu 
yapıyorlar, burada da bunu yapıyorlar. Artık ben 
diyorum ki, böyle bu vesileyle birtakım Parlâ
mento taktiklerine gidilmesin. İllallah, gidilme
sin. Bu sebepledir ki, madem ki, Başkan Adalet 
Komisyonuna havale etmiştir, gitsin orada müza
kere edilsin. Ama orada olursa çıkmazmış, geç 
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çıkarmış buna mukabil tedbir almıyor. Bunlar 
hep Parlâmento taktiğidir ki, doğru görülüyor. 
Ben doğru görmüyorum, size açıkça söyliyeyim; 
ben doğru görmüyorum. İki taraf da gelir fikir
lerini müdafaa ederler, bitaraflar vardır, müsta
killer vardır, küçük partiler vardır. Onlar hiçbir 
partiyi desteklemek mecburiyetinde değillerdir. 
Onların iltihak ettiği taraf ekseriyet kazanır ve 
kanun çıkar. 

Şimdi vaziyeti bu şekilde izah ettikten sonra 
Sayın Dağlı'nm aldığı kararın doğru olup olma
dığına geçiyorurum. 

Muhterem arkadaşlarım, bizim toplanma usu
lümüz Yeni Tüzüğe göre, Millet Meclisinin toplan
ma usulüne uymamaktadır. Millet Meclisinin açıl
ması için düğmeye basılıyor, ekseriyet var mı yok 
mu, bu tesbit edildikten sonra müzakereye geçili
yor. Biz de ise öyle değildir. Biz de; yoklama def
teri imza edilecek deniyor. 

Şimdi yoklama defterinin imzalanması en aşa
ğı üç çeyrek veya bir saat sürüyor. Neticeyi bekle
meğe lüzum görülmüyor ve Riyaset arkadaşların 
da mütalâasına iştirak ederek, fikirlerini alarak 
bakıyor ekseriyet olur vaziyette gördüğü zaman 
müzakereyi açıyor. Bu sırada arkadaşlar birer bi
rer geliyorlar, defteri imza ediyorlar ekseriyet 
hâsıl oluyor. Ekseriyetin mevcudoldudğu defter 
kontrol edildikten sonra tesbit ediliyor ve müza
kere devam ediyor. Bu arada arkadaşlar su içmek 
için, kahve içmek için, dinlemek için veya kavga 
etmek için dışarı çıkıyorlar. (Sağdan kavga etmek 
için değil sesleri) Hayır gazetelerin yazdığına 
göre sizi kavgaya çağırmışım. Katiyen öyle bir 
şey yoktur. Benden bir şey sâdır olmaz. Yani kor
kaklığımdan değil, onu da söyliyeyim. (Clülüşme
ler) 

Evet efendim, şimdi; aksi sabit oluncaya kadar 
ekseriyet var farzediliyor ve bazan 50 kişi bulun
duğu halde kanunların müzakeresine devam edi
yoruz ve kanunları çıkartıyoruz. Öyle değil midir 
efendim? 

Ne zaman ekseriyet olmadığı anlaşılıyor? Ya 
beş arkadaş ayağa kalkarak ekseriyetin bulunma
dığını beyan ed'iyorîlıaır veiyaıhut da1 Divandan kâ
tipler ekseriyet yoktur, derler, bir kontrol yapılır. 
Ekseriyetin olmadığı anlaşılır. 

Şimdi bu vaziyette sayın Dağlı'nm Riyaset 
ettiği birleşimde bunların hiçbirisi vukubulma-
mıştır. Ve ekseriyetin mevcudolduğu görülmek
teydi. Açık oy nedir? 
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Arkadaşlarım, kimler bu kanunu veya teklifi 

kabul ediyor, kimler kabul etmiyor veya kimler 
çekinserdir diye tesbit etmek içindir. Evvelâ be
yaz oylar kabul, bunda ittifakımız var, kırmızı oy
lar ret, müstenkiflere gelince yalnız yeşil reyden 
ibaret değil, yeşiller müstenkif bunun haricinde 
yine İçtüzükte var, iptal edilmiş olan reyler müs
tenkif kabul edilir. Nasıl ki benim adım okunuyor 
geliyorum zarfı atıyorum. Fakat zarfın içi boş çı
kıyor. O iptal edilmiş olur ama ben bu oylamaya 
iştirak etmişimdir. Bunun haricinde bir müstenkif 
daha vardır (Hangi madde sesleri) 108 nci madde 
efendim. Meselâ Sayın Sadi Koçaş'm adını okuyo
rum, Paşanın adını okuyorum görüyorum burada
lar oyunu kullanmak için gelmiyor. Bu müstenkif
tir ve ben onu mevcut sayıyorum. (Adalet Parti
si sıralarından hangi maddeye göre sesleri.) Mad
deye lüzum yok. Görülen köy kılavuz istemez. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz. Buyurun. 
İHSAN HAMÎT TÎGREL (Devamla) — Bi

naenaleyh onlar da müstenkiftir. O günkü oyla
ma sırasında bulunmamış olsalardı, mesele yoktu, 
o zaman. Ama buradadır rey vermiyor. Ekseriyet 
yoktur, iddiası da ortada mevcut değil. Şu hal
de ben onları mevcut farz etmeye mecburum. Ak
si takdirde hiçbir kanunun, hiçbir kararın bura
dan çıkmasına imkân hâsıl olmaz. Biz Senato Üye
si olarak ve özellikle Riyaset Divanı olarak Mec
lis faaliyetine istikamet vermek mecburiyetinde
yiz. Riyaset Divanı robot değildir. İcabında Tü
zükte mevcudolmıyan şeyleri hilâfında hüküm 
olmadıkça, akıl yoliyle, mantık yoliyle meseleyi 
halletmeye gitmek mecburiyetindedir. 

Aksi takdirde zaten Riyaset Divanının bir kıy
meti kalmaz. Bütün bu mülâhazalarladır ki, şu 
veya bu partiden geldiği için değil, arkadaşlar. 
Ben buna muhalif olduğumu söyledim, onu mü
dafaa için söylemiyorum. Bugün de İçişleri Ko
misyonuna gitmesine lüzum yoktur derim. Ama 
verilen-karar ekseriyetin mevcudolduğu merke
zindedir. Verilen kararda isabet vardır. Ve ben 
o düşünce ile Riyaset Divanında, bu karara var
mış oldum. Bunu izah etmekle şeref duyuyorum. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Sarıgöllü buyurunuz. (Ki
fayet önergesi var, sesleri.) Nedir efendim? Ki
fayeti kim verdi? Başkanlığa verilmiş bir kifayet 
yoktur efendim. 

7 . 4 . İ964 Ö : İ 
OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 

Muhterem Başkan, muhterem Cumhuriyet Sena
tosu üyeleri, ben evvelâ sunuşlar mevzuu üze
rinde Başkanlık Divanının almış olduğu kararı 
sizlere okumakla sözlerime başlıyacağım. 

Başkanlık Divanının Ibu mevzuda aldığı kara
rı okuyorum, aynen şöyledir: «Cumhuriyet Sena
tosu Genel Kurulunun... (Gürültüler) 

BAŞKAN —• Hatibi d'inliyelim efendim. 
OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Devamla) — 

2 Nisan 1964 tarihli 57 nci Birleşiminde Cum
huriyet Senatosu üyelerinin seçimi hakkındaki 
kanun teklifinin Anayasa ve Adalet ve İçişleri 
Komisyonlarından 7 şer üye alınmak suretiyle 'ku
rulacak geçici bir komisyonda görüşülmesine dair 
alman karara Cumhuriyet Senatosu Başkanlık 
Divanı Kâtibi Sayın Maciit Zeren'in 3 Nisan 1964 
tarihindeki vâki itirazı üzerine, Başkanlık Diva
nının 6 . 4 . 1964 gün ve 29 sayılı toplantısın-

I da, alman kararın tam ve muteber .olduğuna ve 
bu konunun Genel Kurula -sunuş olarak arz edil-

ı (meşine karar verilmiştir.» 

Binaenaleyh Başkanlıik Divanı kendisi vermiş 
olduğu kararla bunu Genel Kurula yalnız bir su
nuş alarak arz etmeyi karar altına almıştır. Bi
naenaleyh Birleşimi idare eden Muhterem Baş
kanın bu sunuşu Heyetinize bir de oylama su
retiyle takviye etmek isteyişi evvelâ şu karara, 
muhalif ve itiraz etmek ilstiyenleri de bir cebri 
mânevi altına 'sokmaktadır. Eğer itiraz ederse
niz oylarım, yok itiraz etmezseniz kesinleşmiştir 
o zaman oylamam. İzin verirseniz böyle bir alter
natif, böyle bir tarafsız idare olamaz kanaatin
deyim. Eğer Genel Kurulun üstünde addediyor
larsa kendilerini veya Başkanlık Divanının aldı
ğı kararı dilediği gibi «tasarruf etme yetkisine 
sahip iseler o zaman kendilerine hiçbir diyeceğim 
yoktur. Demek ki, her şey olur. Olmaz olmaz, de
me olmaz alemül imkândır. 

Binaenaleyh, bu hususu arz .ettikten sonra, 
meselenin aslına geliyorum. Bendeniz Anayasa. 
ve Adalet Komisyonunuzun Başkanınız ıolarak 
bizatihi bize havale edilmiş mevzular hakkındaki 
şahsi fikrimi açıklamamayı münasip görüyorum. 
Ama kanun teklifinin yapılması esbabı anucibesi 
politik mahiyette kabul edildiği ve savunulduğu 
içindir ki, onun üzerinde birkaç cümle ile durma
yı münasip görüyorum. Anayasanın esbabı muci-
besine, seçim kanunun esbabı mucibesine göz attı-
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ğımız zaman sununla karşılaşıyoruz: Bu yeni tat
bik edilen Anayasa meriyete girinceye kadar 
memleketimizde tek Meclis sistemi cari idi -ve bu 
tek Meclis sistemi iktidarı ve tevhidi kuvvaya 
esas olan bir Anayasa olduğu için 'de hem icra
yı hem herşeyi kendi bünyesinde cemetmişti. 
Bilâlıara 'bu AnıaıyaMa ile tefni.kı kura esasına 
göre gidildiğinde iki Meclis sistemi meydana gel
miş ve iki Meclis sisteminde Millet Meclisi ikti
darı yani kabineye itimat oyu vermiyor ve bu
nunla ilgili kabineyi düşürmek gibi iktidarla il
gili mevzuları nispî sistem üzerine bina etmiş. 
Bundan evvelki Anayasamızdaki gibi ekseriyet 
sistemi ile 'gelip tek parnitin iktidarı istediği gi
bi tasarruf etme mevzuuna bir son vermek için. 
Sistem doğru veya eğridir, ilmî münakaşası hâlâ 
devam etmekte'dir, bu mevzuu bırakıyorum. 

Fakat İkinci Meclis için getirdikleri esbabı 
mucibe şu; niçin 150 getirmiş, orada 450 getirme
miş? Diyor ki; muvazeneyi temin, rejimin devam
lılığını temin. Çünkü gayrikaibili fesih olarak ku
ruyor Cumhuriyet Senatosunu. Buraya yaşı 40 in 
üzerinde kişilerle bir Meclis kurayım, öyle bir 
Meclis olsun ki, hu hiejbir kuvvet tarafından Ana
yasa tadili veya Ibir ihtilâl müstesna, Cumhuriyet 
Senatosu feshedilmesin. Buraya gelecek üyeler 
de diğer Meclisten farklı alarak ekseriyet siste
miyle gelsinler. Bu esbabı muciıbede var. Bina
enaleyh, Meclisin kuruluşunda ve bünyesinde 150 
kişi ıgilbi 'bir azınlıktan ibaret ıbir Meclisin kurul
masını ve bunun da nispî sistemle gelmesi esası
nı reddetmiş, ekseriyet sistemiyle bir secim yapıl
sın demiş ve ıbuna istinaden Cumhuriyet Senato
su Seçim Kanununun muvakkat 10 ncu maddesi
nin işaret ettiği gibi, «Bu ve bundan sonraki se
çimler C. Senatosu seçim Kanununa göre yapı
lır.» diye de sarahatle beyan etmiştir. Şimdi va
sat, değişiklik ne oluyor? Biraz evvel Sayın Tig-
rel'in de beyan ettiği gibi, her parti iktidarı elin
de .bulundurmak, her parti iktidara ıgelmek ister. 
Ama bir parti ki, kendi oyları ile ne Mecliste ne 
Senatoda iktidarı almaya yetkisi olmayınca sis
tem icabı Mecliste Koalisyonlara gider, Koalis
yon imkânını kaybedince ne yapar? îşte bir ta
rihte bizim İçtüzüğün 14 ncü maddesinde iti
raz ettiğimiz siyasi parti gruplarından gayrı 
gruplar kurulmaz diye ısrar ettiğimiz maddeye 
istinaden siyasi partilerden istifa edip .bugünkü 
yerlerini alan arkadaşlarımıza istinaden bir ik
tidar, bir Hükümet kurulmuştur. Bu iktidarın 
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bugün tutunabilımesi için evvelâ yapması lâzım-
gelen şey Cumhuriyet Senatosundaki ekalliyet 
halini birkaç üye daha fazlalaştırmak suretiyle 
ve seçim şansı azalmış küçük partileri kendi bün
yesinde toplamak ki, istifadeleri olamayacaktır. 

Hangi sistem, gelirse gelsin bunları Türk 
siyasi bi'nmsi tasfiye edecektir. Bunlarla bir
likti; bugün ekseriyet elde etmek gayesiyle ha
reket edilmektedir. Şimdi, bu sistemle hareket 
ettiğimiz takdirde, Anayasa ile birlikte gelen 
bu seçim Kanununun tadiline Cumhurbaşkan
lığı kontenjanından gelen muhterem arkadaşı
mız aynı bir siyasi partiye mensupmuş ve o 
kâmil edasiyle - maalesef burada yok. - sağa 
sola ..birtakım konuşmalar yaptı ki, 20 seneden 
beri kendisini tanrım, üzüntü içinde kaldım. 
Asıl bu mevzularda titiz olup konuşması lâzım-
gelen Ksat Cağa, iki senelik tatbikat böyle ce
reyan etti. Kalkıp konuşmam diyor. Aynı tat
bikatın içinde bulunan bir arkadaşımız bir siya
si partinin veya. Başkanlık Divanının müdani 
halinde kendisiyle ilgisi olmıyan bir mevzuda 
rahat rahat çıkıyor, konuşuyor. Konuşsun, fa
kat bu memlekette şuna inanmamız lâzım ki, 
küçük oyunlar, seçim kanunları ile oynamalar 
bu memlekete fayda, getiremiyeeektir. Bugün 
ben bir seçim vasıtasının mevcudolduğuna dahi 
kaanii değilim. İşte Kıbrıs meselesi ortada, işte 
birçok mevzular var, Şimdi deşmiyelim, nere
de ise adamlar Bozcaadaya gelecekler, nerede 
ise adamlar İzmir'e uzanacaklar. Biz hâlâ oy 
peşindeyiz, öbür partiden iki kişiyi alacağız 
ve 3 gün daha iklidarda kalacağız diyor. Cum
huriyet Senatosunun iktidarla alâkası yoktur. 
Zaman zaman, burada hepimiz müştereken ifa
de etmez mi idik Adalet Partisi Senato Gru-
punıın şimdiye kadar gereken vazifesini yaptı 
ve çalıştı, diye? Şimdi mi kötü oldu? Şimdi mi 
bunların değişmesi iktiza etli? istirham, edece
ğim, ama şu muhakkak ki, bir Adalet Partisi 
fobisi içinde reyler birleşecek, küçük partiler 
zannediyorum ki, bu oylardan istifade edecekler. 
Ben kendilerine rakamlar vereceğim, istifade 
edemezler. Bir defa 24 vilâyette tek senatör 
seçilecek. Bu 24 vilâyetten bir tek kişi çıkara
mazlar. (Jünkü, partiler böyle çalışır. Ve böy
le hareket eder. tkili vilâyetler de daima bu
günkü çoğunluğu ifade eden C. H. P. ile A. P. 
arasında bölüşülecektir. Üçlü vilâyette keza öy
le olacaktır. Dörtlü vilâyetde böyle oalcaktır. 
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Halk tasfiyeye gidecek ve bunlara rey vermiyc-
çektir. Ne olacak? Balkın size söyl iyeyim ne ola
cak... 

BAŞKAN — Sayın Sarıgöllü, siyasi partile
rin kaderini burada tâyin, size ve bize düşmez. 
Mevzu ile ilgisi yok. Mevzua gelin. 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Devamla) — 
Mevzu, nispî temsil. Nispî sistem Kanununu gö
rüşüyor az. 

BAŞKAN — Mevzu o değil. Sonra siyasi par
tilerin kaderi ile ilgisi yok. 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Devamla) — 
Muhterem Başkanın, müdahalesi yerinde olma
makla beraber makbul karşılıyorum. Öyleyse, 
şu noktaya dönüyorum: Acaba mevcut Başkan
lık Divanı kararı bir sunuş olduğu halde bunu 
kendilerine göre tefsir edip de Anayasa ve Ada
let Komisyonuna sevk edilmiş bir nispî sistem 
kanununu dönüp bu defa geçici bir komisyona 
sevk edilmesine vâki itirazları bertaraf edip 
işin biteceğinimi zannediyorlar? Burada siya
si partilerle mi alâkalı? Hani tarafsızlık? Tek
rar okuyorum. Bakın ne diyor: 29 sayılı Top
lantısında alman kararın tam ve muteber ol
duğunu ve bu konunun Genel Kurula .sunuş 
olarak arz edilmesini talebediyor, deniyor. Su
nuşlar, şimdiye kadar cari olan usullere göre 
sunulur ve iş biter. Ama «Ben sunuyorum, sa
kın itiraz etmeyin, itiraz ederseniz oy çoğunlu
ğu bizimledir, arz ederim. Mesele kcsinleşir. 
İtiraz ederseniz ne olur? Yine mesele kesinle
şir, bunun üzerinde bir daha münakaşa açıl
maz.» deniyor. İzin verin; eğer hakikaten bir 
Başkanlık Divanının diktası altında çalışacak
sak ve şu İçtüzük hiçbir imâna ifade etnıiyecek-
se o zaman bu toplantıların hiçbirine mahal kal
maz. Ne diyor? 112 nci maddeye istinadettiın 
diyor, Sayın Dağlı, başlangıçtaki yoklamayı esas 
ittihaz ettim ondan sonra bu işi hallettim. Me
sele yok. Ama, istinadettiği madde, 112 nci mad
de. Halbuki istinadetmesi lâzımgelen madde 
108 ve 108 nci «radde, açik oylaımianın 'bü
tün detaylarını almış, teker teker sıralamış ve 
diyor ki, «İştirak edenler, kabul edenler, red
dedenler, müstenkif kalanlar, iptal edilen oy
lar yeter sayıda sayılır ama bunun dışındaki
ler sayılmaz Anayasa ne diyor? Anayasa üç 
hal kabul etmiş. Birisi; bir üye kabul oyu ve
rir. Ret oyu verir. Çekinser kalır. Bunun dı
şında bir diğer oy sistemi kabul etmemiştir. Bü

tün bunlar bir tarafa, fakat yapılan muamele
nin doğru olduğunu tasvip ve tasdik zımnında 
böyle yaptım, diyor. Ve biz de itiraz ediyoruz 
ki;» olmaz mesele bundan çıkıyor. Ksasa girip 
görüşmüyorum. Günkü, esası bizim komisyon
lara gelecek ve orada müzakeresi yapılacak. 
Ama usu! itibariyle burada cereyan eden şu 
usul, izin verirseniz hem İçtüzüğe, hem de Ana
yasaya muhaliftir. Böyle bir surflış şu kendi ka
rarlarına göre İçtüzüğümüze ve Anayasaya mu
haliftir. Bu şekilde sunulmaz ve oylanmaz. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Yeterlik önergeleri vardır oku
tuyorum. 10 sayın üye konuşmuş bulunmakta
dır. 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Memleketin huzura 

en çok muhtacolduğu bir zamanda vakit isra
fına yol açan konuşmalara son verilerek, esasa 
geçilmesini arz ederim. 

Tabiî Üye 
Mucip Ataklı 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşmeler yeterlidir. Konu aydınlanmıştır. 

Gündeme geçilmesini arz ve teklif'ederiz. 
Mardin Burdur 

Abdülkerim Saraçoğlu Hüseyin Otan 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşmeler yeterlidir. Başkanlık Divanı ka

rarının oylanmasını arz ve teklif ederiz. 
Çanakkale Ankara 

.Âli Aksoy Sabit Kocabeyoğlu 

BAŞKAN — Üc önergenin de, birinci kıs
mı, ikinci önergenin birinci kısmı, bir Önerge
nin tamamı yeterliği teklif etmektedir. Yeter
liği oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Yeterlik önergesi kabul edil
miştir. 

Önergeler vardır. Okutuyorum. 

Başkanlığa 
İtirazını, 180 nci maddeye göre, Anayasa 

ve Adalet Komisyonuna havale edilmiştir. 

Anayasa, ve Adalet Komisyonunun raporu 
gelinceye kadar oylamanın tehirini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Amasya 
Macit Zeren 
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Yüksek Başkanlığa j 

Tüzük uygulanması dolayısı ile bir ihtilâf 
olduğu açıktır. Tüzüğün 180 nei maddesi gere1- ! 

ğince, Anayasa ve Adalet Komisyonundan mü- ' 
talâa alınmadan müzakere açılamaz ve karar j 
alınamaz. Bu itiharla oylamanın Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporunun alınmasından 
sonra yapılmasını arz ve teklif ederim. ; 

Kastamonu 
A. Nusret Tuna 1 

BAŞKAN — Üçüncü öıırege biraz önce-oku- i 
nan yeterlik önergesinin ikinci fıkrasına uygun 
olarak Başkanlık Divanının kararının oylanma- ; 
sini istemektedir. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşmeler yeterlidir. Başkanlık Divanı ka

rarının oylanmasını arz ve teklif ederiz. 
Çanakkale Ankara 
Âli Aksoy Sabit Kocabeyoğlu 

BAŞKAN — Efendim, üç önerge mevcut
tur, İki Önergeden biri Sayın Macit Zeren'e ait
tir, diğerleri ile aynı mahiyettedir. Başkanlık 
Divanı kararının Anayasa ve Adalet Komisyo
nuna havale edilmiş bulunan Sayın Macit Zc-
ren'in, İçtüzüğün 180 nci maddesine dayanan 
talebinin neticelenmesine kadar tehiri isten
mektedir. Tehirini talebeden önerge en ay
kırı olanıdır. Bu sebeple evvelâ onu oylarınıza 
sunacağım. Ancak, bu hususta tehir talebeden 
önergelerin açık oya konulmasını istiyen iki 
önerge vardır. Bu teklifin açık oya arz edilme
sini istiyen iki önerge ile İçtüzüğün 104 ncü 
maddesinin ikinci fıkrasına göre açık oyun, bil
diğiniz gibi tüplerin dolaştırılarak değil, isim
lerin teker teker okunarak, kabul, ret ve çekin-
serlerin ifadesi şeklinde yapılması istenmekte
dir. 

Şimdi, bu üç önergeyi okuduktan sonra iş
leme devanı edelim. 

Yüksek Başkanlığa 
Nusret Tuna tarafından vreilen teklifin açık 

oya konmasını teklif ederiz. 

Adana 
Mehmet Ünaldı 

Bolu 
Rahmi Arıkan 

Eskişehir 

Hatay 
Sabattin Adalı 

Denizli 
M. Emin Durul 

Adıyaman 
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Oavsi Uçagök Halil Ağar 

Çorum Kastamonu 
Alâeddin Çetin Mehmet Çamlıca 

Kastamonu Aydın 
Ahmet Nusret Tuna İskender Cenap Ege 

İstanbul 
Fethi Başak 

BAŞKAN — Aynı şekilde bir önerge daha 
vardır. 

Başkanlık Makamına 
Başkanlık Divanı kararının oylanmasının 

açık oyla yapılmasını arz ve teklif eyleriz. 
Aydın Zonguldak 

Fikret Turhangil Tank Remzi Baltan 
Denizli İstanbul 

Mehmet Emin Durul Fethi Başak 
Antalya İçel 

Mehmet llkuçan Cavit Tevfik Okyayuz 
Antalya Elâzığ 

Mustafa Özer Celâl Ertuğ 
Sivas 

Ahmet Cekeınoğlu 

(Takrir sahipleri yok, sesleri) 

BAŞKAN — Sayın üyelerden bir kısmı, im
za sahiplerinin bulunmadığını ifade ediyorlar. 
Mühim olan fikirleri evlâtlarımız gibi muhafaza 
edebilmek ve onları daima tatbik edebilmektir. 
Başkanlık, daha önce idam cezalarının infaz 
edilip edilmemesi hususundaki aynı şekilde vâki 
olan açık oylamalarda bu önergelerin muteber 
olup, olmadığı hususunda, önergede imzası bu
lunan üyenin bulunmadığı takdirde de önerge
nin muteberiyeti ifade edilmiştir. Fakat bu, de
mek değildir k i ; oylama sırasında Anayasanın 
86 ncı maddesi ile, İçtüzüğün 112 nci madde
sinde bunların sayılıp sayılmaması hususları ta
mamen birbirinden farklıdır. Arkadaşlarımız 
bunu karıştırdıkları içindir ki, biraz önce be
nim bu beyanatımı ileri sürmüş ve kendilerine 
mesnet ittihaz etmişlerdir. Burada bulunmıyan 
önerge sahiplerinin önergeleri muteber addedi
lemez, diye. Muteberdir, işleme tabi tutulur. 
Ama ekseriyetin hesabında Yüksek Heyetinizin 
vereceği karara göre halledilmesi gereken bit
in eşele, şimdi açık oya gideceğiz ve bu önerge 
muteberdir. Ancak, açık oylamanın ne şekilde 
yapılması hususunda bir önerge vardır okutu
yorum. 
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FİKRET TURHANGÎL (Aydın) — Açık oy

lamanın ne şekilde yapılacağı içtüzükte var. 
BAŞKAN — Evet biliyoruz, önergeyi okutu

yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Açık oylama isteğinin, İçtüzüğün 104 ncü 

maddesinin 2 nei bendi gereğince (kabul, ret, çe-
kinser kelimelerinden birisinin söylenmesi) sure
tiyle uygulanmasını arz ve teklif ederiz. 

Ordu 
Zeki Kumru! ıı 

Mardin 
Abdülkerim Saraçoğlıı 

Çanakkale 
Âli Aksoy • 
Urfa 

Esat Mahmut Karakurt 
Ordu 

Şevket Koksal 
İzmir 

Enis Kansıı 

Ankara 
Sabit Kocabcyoğlu 

Burdur 
'Hüseyin. Otan 

Konya 
Mustafa Diııekli 

Çanakkale 
Hal.it Sarıkaya 

Gaziantep 
Zeki islâm 

BAŞKAN — İçtüzüğün 104 ncü maddesini 
okuyorum. Bend iki: 

«Açık oy üzerinde üyelerin adları yazılı kâ
ğıtların kutuya atılması veya talep vukuunda»-ki 
talep vâki oldu,-«kabul, ret, çekinser kelimelerin
den birisinin söylenmesidir.» 

Bu işlem yapılacaktır. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Baykan, 

yalnız bir noktayı dikkatinize arz ederim. Şimdi 
l)iı önergeyi verenlerin, açık oy ist iy enlerin hep
sinin bu taleplerinde musir oldukları yolunda bir 
görüşe sahipseniz, ve bu önergeyi tanzim eden 10 
kişi ve diğerlerinin imzası dol ay isiyle ve diğer 
mahzurlar da olduğu takdirde siz bu önergeyi sıh
hatli olarak nasıl kabul edersiniz? 

BAŞKAN — Efendim iki meseleyi birbirle
rinden ayırmak lâzımdır. Her hangi bir mevzu
da, birkaç arkadaş bir önerge veren sayın üyeler 
Heyeti Umumiye salonunun terkettiği takdirde 
önergeye bir işlem yapılamaz diye, Genel Kurul
da, şimdiye kadar yapılan bir işlem yoktur. Sa
yın üyeler bulunmadığı takdirde, bu önerge iş
leme tabi tutulmaktadır. Bu itibarla sayı hesap
ları da ayrı bir usule uygun olarak yapılamaz. 
Şimdi talep vâkıdır. Açık oylama iki şekilde ya
pılır: Birisi kupalar konur isimler okunur, Sa
yın üyeler gider oylarını atarlar, ikinci şekilde 
yine isimler okunur, sayın üyeler ayağa kalkarak 
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ret, kabul veya çekinser diye beyanda bulunur
lar. Talep vâki olmuştur. Talebe göre yoklama 
yapılacaktır. İsimlerini okuttuğum arkadaşlar 
ayağa kalkacaklar Sayın Macit Zeren ve arkadaş
larının vermiş olduğu Önerge gereğince itirazın 
Anayasa ve Adalet Komisyonundan gelinceye ka
dar Başkanlık Divanının kararının tehirini isti-
yenler kırmızı oy verecekler. 

Efendim, şimdi bir dakika. İkinci bir mesele
nin halli iktiza eder. Başkanlık Divanının sağın
da bulunan sayın bir üye bir önerge vererek ek
seriyetin olmadığını iddia etmektedir. Ekseriye
tin hangi hallerde olup olmadığı İçtüzükte yazı
lıdır. Ancak beş sayın üye ayağa kalkıp iddia et
likleri takdirde Başkanlık yoklama yapar. Üye
ler bu şekilde taktik yaparlar. Başkanlık (Sol
dan, alkışlar.) Taktikler meşrudur. Üyeler için 
taktikler meşrudur. 

Divan üyesi usul hakkında konuşamaz. Yalnız 
yerinizi terk edersiniz, derhal bir üye yerinizi 
alır. 

Buyurun Naci Arı. (Gürültüler) Müsaade bu
yurunuz efendini, Divan demek tahammül de
mektir. Başkanlık demek idare etmek sanatıdır. 
Tarafsızlık ve adalet içerisinde... 

SAKIP ÖNAL (Adana) -~ Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi oylama sırasında söz ve
remem efendim. 

SAKIP ÖNAL (Adana) — Oylamadan önce 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — • Oylama sırasında söz verilmez. 
Oylamadayız, zaten efendim. Şimdi isimleri oku
nacak sayın üyeler oylarını ret, kabul, çekinser 
olarak ifade edeceklerdir. Sayın Macit Zeren 
ve arkadaşlarının Başkanlık Divanı kararının te
hirini isti yen önergelerini kabul edenler kabul, di
yeceklerdir. Başkanlık Divanının kararının tehir 
edilmesini istemiydiler kırmızı, diye ifade ede
ceklerdir, kabul etmiyorum, diyeceklerdir. 

Tekrar ediyorum, efendim. (Anladık anladık, 
sesleri.) Peki isimleri okutuyorum efendim. 

(Ekrem Acuner'den itibaren isimler okundu 
ve kabul, ret, çekinser olarak oylajr işaret edildi 
ve ad cetvelinde tesbit edildi.) (1) 

(1) Cetvel açık oy tablosu halinde düzenlene
rek tutanağın sonuna eklenmiştir, 
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BAŞKAN — Sayın Artukmaç, yok. Yeni ge

len sayın üyeler, ayağa, kalksınlar 1 fitren..' 
Sayın Cağa. 
HSAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Efendim, meseleyi bilmiyorum, ne uluyor. 
ikk Önce onu anlıyayım. 

BAŞKAN — Su: Başkanlık Divanı Kararı
nın Anayasa ve Adalet Encümenine havale edi
leli diğer 'bir itirazın neticesine değin tehirini 
ist iyen önerge oya konulmuştur. Tehirini isti-
yenler kabul, istemiydiler ise ret seklinde oy 
vereceklerdir. 

ESAT (.'AĞA (Cumhurbaşkanınca S. tr.) 
— istişare edeceğim, e .fendini. 

BAŞKAN -— İstişare olmaz efendim, böyle 
şeyde. 

ESAT ÇAĞA (Devamla) — Arkadaşınım no 
dediğini bilmiyorum. O halde müstenkifim, efen
dim. Çünkü, (gürültüler) («Bir 'kişi daha var 
Sayın 'Başkan» sesleri.) 

BAŞKAN — Oylama işlemi bilmiştir efen
dim. (Tebliğ edilmedi sesleri) Oylama işlemi 
bitmiştir efen ilim. 

Oylama neticelerini arz ediyorum : 
Yoklama defterinde (99) sayın üyenin imzası 

vardır. Sayın Senato Başkanı ile, oturumu ida
re eden Başkanvekili ile birlikte (101) sayın 
üyenin imzalan mevcuttur. Şu anda içerde bu-
lunmıyan sayın üyeler meveudoldukları halde, 
Meclis içinde bulundukları halde yoklama def
terini imza etmemişlerdir. Şimdi neticeyi arz 
ediyorum: 

Yoklama defterinde (.10.1) kişi 'mevcut oy 
neticesinde (7) «ayın üye vâki olan teklifin red
dini istemiş, dört sayın üye çekimser kalmış, beş 
sayın üye ise önergenin kabulünü istemişlerdir. 
Her ne kadar bu sayı hesabedildiği takdirde 81 
sayııı üye Cumhuriyet Senatosu Başkanı ile, otu
rumu idare eden Başkanın ilâvesiyle 86 üye, iki 
açık oylama önergesinde imzaları bulunan açık 
oylama istiyen sayın üyelerden 22 den fazla 
olarak imzaları bulunduğu için yeter sayı vardır. 
Ve yapılan oylama neticesinde (75) oy ile önerge 
reddedilmiş, (4) üye müstenkif kalmış ve (5) 
üye de kabul etmiş [bulunmaktadır. Şimdi di
ğer bir önerge vardır; Başkanlık Divanının 
Kararının oya sunulmasını istemekledir. Onu 
okutuyorum. 
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Yrüksek Başkanlığa 

Başkanlık Divanı Kararının oylanmasını arz 
ve teklif edeıiz. 

Ankara Çanakkale 
Sabit Kocabeyoğlu Âli Aksoy 

BAŞKAN —- Başkanlık Divanı Kararını tek
rar okutuyorum. 

(Başkanlık Divanı Karan tekrir okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Âli Aksoy ve bir arkadaşı 
verdikleri önerge ile bu ıkarann oylanmasını 
talebetmektediıler. Okunan Başkanlık Divanı 
Kararını oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kalbul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(«ündemimize devanı ediyoruz. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kâzım 
Orbay'a izin verilmesi hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/302) 

IİAŞKAN —• Tezkereyi okutuyorum. 

C-îenel Kurula. 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kâzım Orbay'ın. 

hastalığına binaen 1 Nisan 1964 tarihinden itiba
ren 15 ^ün. müddetle izinli sayılması Başkanlık 
Divanının 1 Nisan 1964 tarihli toplantısında ika-
raılaştırıl iniştir. 

O u mh uriy et Se n at osu 
Başkam 

Enver Aka 

BAŞKAN — Sayın Orbay'a izin verilmesi 
hususunu oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

9. — Danıştay kanunu tasarısın m Alille t, 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu G.eçici Komisyon raporu (M. Meclisi: 
1/1:74; C. Senatosu 1/375) (S. Sayısı: 435) 

BAŞKAN —• Önergeler var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Danıştay kanun tasarımının ehemmiyetine ve 

Senatoda görüşme müddetinin bitmek üzere bu
lunmasına binaen öncelik ve ivedilikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Van 
Kanık Işık 

BAŞKAN — Aynı mahiyette bir önerge daha 
var, okutuyorum. 
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Cumhuriyet Senatosu Sayın 'Başkanlığına 
Danıştayın Ibugün içinde 'bulunduğu ağır 

iş llıacmı harsısı nida yeni Anayasamıza uylgun 
bir şekilde teşkilâtlanması için, Danıştay Ka
mınım un. bir an 'önce İBüyıük 'Millet "Meclisine 
getirilmesi hususunda gerek sayın üyeler ve 
gerek partiler gruplarınca zaman zaman te
menniler izhar buyurulmuştu. 

Diğer taraftan, Anayasamızın -geçici 7 nci 
maddesine göre de Danıştay Kanununun ilki 
yıl içinde çıkarıl'mast iktiza eden k-a'nunla-rdan 
bulunması. hasebiyle Hükümctlçe bu icaplara 
uyularak hazırlanan «Danıştay kanunu tasarı
sı» 12 .6 . 1963 tarihinde Millet Mertlisi (Baş
kanlığına sunulmuş ve Millet Meclisi Genel Ku
rulunca sözü geiÇiMi tasarının alınan karara is
tinaden 'öneeliık ve ivedilik ile ^görüşülmesi yapı
larak. bâzı değişikliklerle kabul edilen tasarı, 
28 .1 . 1964 tarihinde Cumhuriyet Senatosuna 
simulmuştur. Tasarının Millet Meclisinde görü
şülmesi sırasında, parti gruplarınca müştere
ken verilmiş olan ibir önerge üzerine, Genel 
Kurulca tasarının o ncü 'maddesinin İlk fıkra
sı olarak, ('Bu kanunla kurulan dâva daireleri 
görevlerini itaya 8.9.19164 tarihinde başlar
lar.) yolunda'bir hüküm de sevk ve kabul edil
miş bul un m akladı r. 

Buna göre, 8 .9 .1964 tarihine kadar Da
nıştayın yeniden ihdası öngörülen daireler için 
Anayasamızın 140 ncı maddesi hükümlerime 
göre başkan ve üye seçimlerinin yapılması ve 
adedleri artmış, olması itibariyle yeniden 'alı
nacak ıtıesldk [mensuplarının sınav ve atanıma 
işleri bir hayli zamana mütevakkıf bulundu
ğundan mezkûr tasarının bir an önce .kanunla
şıp yürürlüğe girmesi lüzum ve zarureti orta
ya çıkmaktadır. 

ıBuudan başka, Anayasamızın !9|2 nci mad
desinin, onuncu fıkrasında 'kanunun, Cumhuri
yet Senatosunda ıg^rüşülnıesinc ait üç 'aylık 
sürenin de göz Önünde bulundurulması icaibet-
nı -ektedir. 

Yuİcarda açıklanan sebeplere binaen Cum
huriyet. Senatosu Geçici Komisyonunca, bâzı 
tadillerle kaimi edilen ı«Danıştay kanun tasa
rısının» Yüce Senatoca, öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesi hususunda gerekli Ikararın alınma
sını yüksek tensiplerine arz ve teklif ederim. 

Nüvit Yetkin 
Devlet (Bakanı 
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BAŞKAN •— Aynı mevzu ile ilgili bir öner 

ge daha var, okutuyorum. 

Yüksek IBaş'kanlığa. 
1. Gelen kâğıtların 1 nuımarasındaki Da

nıştay ikamın tasarısının gündeme alınmasını, 
(2. iTaisarmın ehemmiyetine ve müddetin bit

mek üzere -bulunmıasına binaen mûtat toplan
tılardan (başka Genel Kurulun Çar-şaım'ba ve 
Cuma ıgüıılerinde de toplanmasını ,arz ve tek
lif ederim. 

Van 
Faruk Işuk 

BAŞKAN — Üç konu vardır. Danıştay ka
nım tasarısının ehemmiyeti ve müddeti bakı
mından gündeme alınması.. Bir. İki, öncelikle 
görüşülmesi; üç, ivedilikle görüşülmesi; dört, 
bunu temin zımnında mûtat çalışma günlerimi
ze ilâveten Çarşamba ve Cuma günleri de top
lantı yapmamız talebedilmektedir. 

(A. Partisi saflarında 5 üye ayağa kalkarak 
nisap bulunmadığını beyan etti.) 

BAŞKAN — Arkadaşlarımızın talepleri usu
le uygundur, ancak şu anda yapılan işlemin bi
timinden sonra talebinizi dikkate alacağım. Lüt
fen oturunuz efendim, bendeniz vazifemi bili
rim. Hiçbir hareket yapılmakta olan bir işlemi 
durdurmaz. Bunu bitirip sizin talebiniz üzerin
de duracağım. (Gürültüler) Biraz evvel ekseri
yet olduğu açıkça ifade edilmiştir. Merak etme
yin yoklama yapacağım. Talebiniz Tüzüğe uy
gundur, diyorum, ancak oylama sırasındayım. 
(.Sağdan : Oylama yapamazsınız, sesleri) 

MUCİP ATAKLI (Tabiî üye) — Neden ya
panlasın, oylamayı yapar. 

BAŞKAN — Rica ederim, Sayın Ataklı si
nirlenmeyin, müdahale etmeyin. (Gürültüler) 

Şayet Başkanlığın bu tutumu İçtüzüğe ay
kırı ise sayın üyeler, bağırma çağırma ile de
ğil, bunun iki yolu var : 

1. İçtüzüğün 6 ncı maddesinin 7 nci fıkra
sına göre tek basma ifa ettiği vazifeden dolayı 
şikâyet ve itirazda bulunurlar. Bu bir. 

Ondan sonra da Başkanlığa sözlü ve yazılı 
soru vererek Başkan şu tarihte şöyle bir hata 
işlemiştir, der ve beni sigaya çekerler, iki. 

Ancak, şimdi müsaade buyursunlar, Başkan
lık vazifesini yapsın. 
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Şimdi talep şu : Danıştay kanım tasarısının 

gerekçesi gösterilerek gündeme alınması isten
mektedir. Evvelâ onu oylarınıza arz edeceğim. 
Gündeme alınmasını kabul edenler... Kabul et- • 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

öncelik teklifi vardır, ancak Başkanlık gün
demde bulunan genel görüşmenin görüşülmesi
ne başlandığı aşikâr olduğu cihetle, ancak önce
lik kararı alındığı takdirde genel görüşmeden 
sonra işlemek üzere bu kayıt ve şartiyle önce
lik hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler. Kabul edilmiştir. 

İvediliğe gelince; tümü üzerinde görüşme 
bittikten ve maddelere geçtikten sonra ancak o 
zaman bahis mevzuu olduğu için, şimdi bu hu
susta her hangi bîr karar ittihazına lüzum ve 
mahal yoktur. 

Sayın Faruk Işık, Geçici Komisyon Başkanı 
olarak bu kanunun görüşülmesi için Çarşamba 
ve Cuma günleri de ayrıca devamlı olarak top
lantı yapılmasını istemektedir. Bu hususu da 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler 

özür dilerim, tekrar sayacağım. 

3. 

BAŞKAN — Yoklama yaptırıyorum, efen
dim. (Yoklama yapılamaz, beş kişi ayağa kal
karak müracaat yapmadı, sesleri) Yapıldı efen
dim. Beş kişi ayağa kalktı. Usule uygundur, 
efendim. Yaptıracağım. 

(Yoklama yapıldı.) 
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HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Çarşamba gününü kabul eder, Cuma
yı kabul etmeyiz ayrı ayrı oya vaz'edin. 

BAŞKAN — Usule uygundur. 
Çarşamba günü de toplantı yapılması iste

ğini kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Cuma günü de toplantı yapılmasını oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri de ge
rek Danıştay kanunu tasarısı ve gerekse günde
mimizdeki diğer işleri görüşmek üzere toplantı 
yapacağız. 

Buyurun sayın beş üye, şimdi isteğinizi ye
rine getirebilirin. 

TALÂT ORAN (Bilecik) — Geçti artık. 

BAŞKAN — O halde devam ediyoruz, efen
dim. 

CEMALETTİN BULAK (Samsun) — Kalk
mak suretiyle itiraz beyan etmiştik, nazara alı
nacağını beyan etmiştiniz. Şu durumda yokla
ma yapılmasını istiyoruz. 

BAŞKAN — Şu anda yoklama neticesinde 
salonda yeter sayı görülmemiştir. Bu sebeple 
8 Nisan Çarşamba günü saat 15,00 te toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,28 

— YOKLAMA 
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Ahmet Nusret Tuna'nın, önergesine verilen sözlü oyların sonucu 

(önerge reddediknigtör.) 

TABÎÎ ÜYE 
Suphi Karaman 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai OT£an 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

BUI 
ihsan Sabr 
gil 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 84 

Kabul edenler : 5 
Reddedenler : 75 

Çekinserler : 4 
Oya katılmıyanlar : 96 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 
SİVAS 

Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

[Reddedenler] 
ARTVİN 

Fehmi Alpaslan 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
ÇANAKKALE 

Ali Aksoy 
Halit Sarıkaya 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin Özgül 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Nurullah Esat Sümer 

İZMİR 
T^nîo, TİTansın 
XJ li-lo* XVcLllo U. 

KARS 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumnılu 

[Çekinserler] 
ISA 
ı Çağlayan-

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

GİRE ,SUN 

Mehmet iz 
TUN 

Mdhmet Al 

VAN 
Faruk Işık 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SİNOP 
Suphi Batur 

TOKAT 
Zihni Betil 

URFA 
Vasfi Gerger 
Etsat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlıı 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Ragıp Üner 
Nevzat Sengel 
İ d i l Ünlü 

men 
CELİ 
i Demir 

— 720 — 
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TABİÎ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Galip Afşar 
Mehmet Unaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim HancıoğTu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan (î.) 
Mustafa özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turlıangil 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Ttirker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabrı Topçuoğlu 

[Oya katılmıyanlar] 
BİTLİS 

Cevdet Geboloğlu 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANKHtl 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
ihsan Hamit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 

Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Ethem Menemeneioğlu 
Rifat öztürkçine 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berçj Turan 

•*e. İZMİR 
izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçügil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suat Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
1/ûtfi Ttikoğlu (İ. Ü.) 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

[Açık üyelikler] 

MUĞLA 
Mııallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
î. Ş. Atasağun 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç. 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik inci 
CUMHURBAŞKANDS-

CA SEÇİLEN ÜYEIER 
Cevat Açıkalm 
Esat Çağa 
Kâzını Orbay (1.) 
Necati özdeniz 
Burhan ettin Ulue 

Çorum 

Eskişehir 

Hakkâri 

istanbul 
Samsun 

Yekûn 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

ELLlBEKjlZÎNCÎ BİRLEŞİM 

7 . 4 . 1964 Salı 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KU
RULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kâzım 
Orbay'a izin verilmesi hakkında Cumhuriyet 
Senıatosu Başkanlığı tezkeresi (3/302) 

2. — Anayasa ve Adalet Komisyonuna 
Y, T. P. den bir üye seçimi 

3. — Anayasa Mahkemesi asıl üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 
X I . — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Emekli Sandığı Kanununa ek kanun tasarısının 
Millet Meclisince kjabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Savunma, Malî ve İkti
sadi İşler ve Bütçe ve Plân komsiyonları rapor
ları (M. Meclisi 1/505; C. Senatosu 1/389) (S. 
Sayısı : 433) [Dağıtma tarihi : 24 . 3 . 1964] 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hasan Ali Türker ve 9 arkadaşının, toplum ve 
köy kalkınmjasında taMbedüecek politika hak- |j 
kında bir genel görüşme açılmasına dair öner- j 
gesi (8/9) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, Türk ekonomisinin bugün
kü durumuna dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/243) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi 
Cevdet Geboloğlu'nun, Bitlis Baykan Hid-
ro - Elektrik projesine dair Bayındırlık Baka-
mndan sözlü sorusu (6/248) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Nusret Tuna'nın, yarım kalan Kuzey sahil 
yoluna dair, Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/252) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ" Üyesi 
Selâmi Üren'in, Çukurova Çimento Fabrikası

nın yansından fazla hissesinin satıldığı hak
kında bâzı gazetelerde intişar eden haberlerin 
doğru olup olmadığına dair, Sanayi Bakanın
dan sözlü sorusu (6/254) 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI 
RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ

ŞÜLEN tŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
1. — Mehmet Kül (Gül) hakkındaki ölüm 

cezasının yerine getirilmesine dair kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/660, C. Senatosu 
1/383) (S. Sayısı : 415) [Dağıtma tarihi : 

6 . 3 . 1964] (Birinci görüşme tarihi : 26 . 3 . 
1964; B. : 55) 

2. — Kadir Ceylan hakkındaki ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet komisyonu 
raporu (M. Meclisi 3/745, C. Senatosu 1/385) 
(S. Sayısı : 416) [Dağıtma tarihi : 6 . 3 . 1964] 
(Birinci görüşme tarihi : 26 . 3 . 1964; B. : 55) 

3. — Süleyman Ağırbaş hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kanun tasarı
sının millet Meclisince kabul edilen metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/304, C. Senatosu 
1/353) (S. Sayısı : 417) [Dağıtma tarihi : 
6 . 3 . 1964] (Birinci görüşme tarihi : 26 . 3 . 
1964; B. : 55) 

(Devamı arkada) 



4. — Hasan Şeker hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair kanun tasansınm Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/542, C. Sena
tosu 1/354) (S. Sayısı : 418) [Dağıtma tarihi : 
6 .3.1964] (Birinci görüşme tarihi : 26.3.1964; 
B. : 55) 

5. — Bayram Albayrak hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kanun tasan
sınm Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/438, C. Sena
tosu 1/384) (S. Sayısı : 419) [Dağıtma tarihi : 
5 . 3 . 1964] (Birinci görüşme tarihi: 26.3.1964; 
B. : 55) 

6. — Recep Güngör Tanış hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/671; C. Senatosu 
1/386) (S. Sayısı : 420) [Dağıtma tarihi : 
5 . 3 . 1964] (Birinci görüşme tarihi: 26.3.1964; 
B, : 55) 

7. — Bedih Kılıç hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair kanun tasansınm Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi 3/205; C. Senatosu 1/351) 
(S. Sayısı : 432) [Dağıtma tarihi : 18.3.1961] 
(Birinci görüşme tarihi : 26 . 3 . 1964; B. : 55) 

X 8. — Evlilik dışı çocuklann tanınmalan-
nı kabule yetkili makamların yetkilerinin ge
nişletilmesi hakkındaki Sözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasansı
nm Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Ta
nıtma, İçişleri ve Anayasa ve Adalet komisyon
ları raporları (M. Meclisi 1/233; C. Senatosu 
1/367) (S. Sayısı : 423) [Dağıtma tarihi : 
11 . 3 . 1984] (Birinci görüşme tarihi: 31.3.1964; 
B. : 56) 

2 — 
I X 9. — 1938 - 1939 yıllarında İngiltere ve 

Fransa hükümetlerinden temin edilen teslihat 
: kredilerinin mahsup şekli hakkındaki kanun 
I tasansınm Millet Meclisince kabul olunan metni 
i 

j ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma, Dışiş
leri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plân ko-
misyonlan raporlan (M. Meclisi 1/214; C. Se
natosu 1/363) (S. Sayısı : 426) [Dağıtma tari
hi : 16 . 3 . 1964] (Birinci görüşme tarihi : 
31 . 3 . 1964; B. 56) 

j 10. — Millî Savunma Bakanlığı orta sanat 
j okullan öğrencileri hakkındaki kanun tasarısı

nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma ve Bütçe 
ve Plân komisyonlan raporlan (M. Meclisi 
1/263; C. Senatosu 1/350) (S. Sayısı : 427) [Da
ğıtma tarihi : 16 . 3 . 1964] (Birinci görüşme 
tarihi : 31 . 3 . 1964; B. 56) 

X 11. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
28.08 pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün 
değiştirilmesine dair olan Bakanlar Kurulu ka
rarnamelerinin onaylanması hakkındaki kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve iktisadi İş
ler ve Bütçe ve Plân komisyonlan raporlan 
(M. Meclisi 1/225; C. Senatosu 1/366) (S.'SaT 
yısı : 430) [Dağıtma tarihi : 17 . 3 . 1964] (Bi
rinci görüşme tarihi : 31 . 3 . 1964; B. : 56) 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

j 1. — 3242 ve 5254 sayılı kanunlarla veri-
j len yemeklik ve tohumluk bedellerinin tecili 
I hakkındaki 310 sayılı Kanunun bâzı maddele

rinin değiştirilmesine dair kanun tasansınm 
Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cumhu
riyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler, Tanm ve 
Bütçe ve Plân komisyonlan raporlan (M. Mec-

I IİDİ İ/491, 2/491; C. Senatosu 1/365) (S. Sayısı : 
I 434) [Dağıtma tarihi : 30 . 3 . 1964] 


