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I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Cumhuriyetçi Güven Partisi; 
Millî Birlik ve 
Kontenjan Grupları yetkililerinin, Grupla

rının vazife taksimine dair tezkereleri Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

Başkanlık Divanı seçimi konusu üzerinde bir 
süre görüşüldü-

8 . 11 . 1973 Perşembe amtü saat 15,00'te 

toplanılmak üzere Birleşime saat 19,00'da son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili ' Kastamonu 

Mehmet Ünaldı Mehmet Camlıca 
Kâtip 
Konya 

Osmcuı Nuri Canpolat 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Osman Nuri Canpolat (Konya) 

BAŞKAN Üeüncü Birleşimi acıyorum, 

II - YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır, 
(Yok 1 anıa yapıİdi.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşme
ler o başlıyoruz. 

III - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. —• Sivas Üyesi Hüseyin Öztürkıin, fakülte
lere girmek için sıra bekleyen lise mezunlarının 
karşılaştıkları güçlükler ve uygulanan sisteme da
ir gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üye
si Sayın Hüseyin Öztürk, üniversite ve fakülte
lere girmek için sıra bekleyen lise mezunlarının 
karşılaştıkları güçlüklere dair ilgililerin dikkati
ni çekmek üzere gündem dışı söz talep etmekte
dirler 

Günün aktüel meselesi olduğu için kendilerine 
lnsa konuşmak şartıyie söz veriyorum, 

Buyurunuz efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Bugünlerde Ankara'da hepinizin gözleri önün
de cereyan eden bir durum var, O da; iisevi bi

tilip üniversiteye girmek için önkayüiarım yap
tıran gençlerimizin, kız ve erkek çocuklarımızın 
çektikleri sıkıntı, işkence ve ıstırap.,. Ankara'nın 
bu soğuğunda, aşağı yukarı 10 - 15 gündür bu 
çocukların çektiği ıstırabı görmemek ve »buna acı
mamak mümkün değildir. 

Lise ve dengi okullardan mezun olan gençle
rimizin üniversite, fakülte ve yüksek okullara gir
meleri için uygulanan sistem tam bir keşmekeş 
içinde sürüp gitmektedir. Uygulanan sınav şek
li gençlerin eğilim ve yeteneklerine göre bir ıa-
fakülteye girmesine yardımcı olamadığı gibi, çe
şitli etkiler yapılmasına da sebep olmaktadır. 
Gençler, kişisel yeteneklerine gör'Cı özgürce bir ter
cih yapamamaktadırlar. Daha çok, şans ve rast
lantılara dayalı olarak sürdürülen ve uygulanan 
bir sınav sistemi sonucunda gençlerin ve aileleri
nin çektikleri ıstırap ve ekonomik güçlükler, ulu-
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sumuz için tamiri mümkün olmayan ibir yara ola
rak devam etmektedir. 

Yeni Üniversiteler Yasasının 6 ncı maddesiy
le kurulan Yüksek Öğretim Kurulunun üniveıvi-
telerarasında denkliği sağlayıcı ve yüksek öğre 
tim kurumlarını disipline edici çalışmaları h.ö.ü= 
ortaya çıkmamıştır. Oysaki, 'bu kurul kurulmuş, 
birkaç aydır görevdedir. Üniversite senatoları 
ve Üniversitelerarası Kurul ne yapar, bilinmez. 

Üniversitelere kayıt işlemleri ise 'bir sorumsuz
luk, 'bilgisizlik, düzensizlik, tam bir 'keşmekeş için
de sürüp gitmektedir. Üniversite ve fakültelerde 
önkayıtlar ve kesin kayıtlar için taban puanları 
kendi ihtiyaçları kadar, alacakları öğrenciler ora
nında saptanıp ilân edilememiştir. 

Genel olarak üniversite ve yüksek okullara 
1973 - 1974 öğretim yılında alınacak öğrenci 'sayı
sı (bellidir; giren öğrenci de bellidir. Her okul 
bunu tespit ettiğine güre, üniversite ve yüksek 
okul çalışmalarına ibu disiplin içinde başlanmalı 
Sınavlara giren 115 bine yakın öğrencinin aldığı 
en düşük ve en yüksek puan da bellidir. Buna gö
re standart puanlar; yani «medyan» denen durum 
saptandıktan sonra bilimsel olanaklarla ıbunu tes
pit etmek neden mümkün olmuyor ve neden ya
pılmıyor? 

Okullarına alacakları öğrenci sayılarına göre 
taban puanları ile kesin kayıt puanlarını doğru 
olarak tespit etmek mümkünken niçin yapılmıyor 
•ve niçin hiç yaklaşık olmayan puanlar ilân edili
yor? Bunun sonucu olarak, geçen sene yüksek tu
tulan talban puanları, kadroları dolmadıkça indi
rilmiş, bu yüzden istediği 'bir okula kaydını yap
tıramayan öğrenciler, yeteneklerine uygun olan 
ibir okula da girmekten mahrum olmuşlardır. Ai
leler, 'bu okullar arasında koşturmaktan maddî, 
manevî perişanlık içinde kalmışlardır. 

Bu sene ise, daha da içinden çıkılmaz ibir or
tam yaratılmıştır. 
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ye kayıt için çoluk çocuğunu alıp İzmir'e gitmiş-
lerdh'. 

Şimdi gördüğümüz ise; meselâ, Tıp Fakülte
si 470 puanla haşlıyor. Diğerleri de hep 400 ıhı 
üzerinde ilân etmiş, 340'tan daha az puanı olan 
da kesin kayıt için gelmesin, demiştir, ama ayrı 
bir durum daha var: Tıp fakültelerinde kesin ka
yıtların yapılması için ilân edilen puanlarda da, 
Tıp Fakültesi veya Eczacılık Fakültesi veya Hu
kuk Fakülteleri arasındaki puanlarda da farklı
lıklar var. Bakıyoruz; Ege Tıp Fakültesi 470 
puanla açarken, öbür taraftan Hacettepe Üniver
sitesi 480 puanla, Ankara Tıp Fakültesi 420 pu
anla ve diğer fakülteler de buna göre 460, 450 
olarak sıralamışlar. 

Şimdi, üniversitelerde 'bir 'bölümün; yani bir 
fakültenin, meselâ Tıp Fakültesinin şurada veya 
burada ayrı ayrı puan koyması ve 'böylece bir fa
kültenin daha çok puanı olanları 'seçmesi bir yö
nüyle iyi bir şey, ama 'diğerleri için bir zorluk çı
kıyor ki, o da, puanlar her fakültede aynı olma
dığı için öğrenciler 'bu fakülteler arasındaki ter
cihini yaparken; 'birine kesin kaydını yaptırırken 
öbürünün zamanı geçiyor ve böylece de girmek 
istediği fakülteye kaydolmak imkânını kaybedi
yor. Ayrıca da çeşitli fakültelerde yığılmalar olu
yor. 

Ege Üniversitesinin, önkayıtlar için 300 fen 
puanını 'bildirmesi üzerine Ankara Millî Eğitim 
Müdürlüğündeki o günkü durumu görmeliydi
niz. Müdürlüğün önünde onbiıı kişi vardı Yağan 
karın altında çoluk - çocuk, anne - 'baha, kız - er
kek heklcşiyorlardı. Ben de çocuğuma öukayıt için 
form alacaktım; fakat üçyüz tane gönderilmiş. 
Marif Müdürü, şaşkın, vaziyetteydi. Nihayet Ma
arif Müdürüne yardımcı olduk; «Üçyüz tane gel
miş, kime verilecek hu formlar?» dedik. «Öğleden 
sonra Atatürk Lisesinde 'bunlar dağıtılsın» dendi 
ve öğleden sonra yine oraya gittiğimde karın, so
ğuğun altında binlerce çocuk bekleşiyorlardı ve 
'belki de gazetelerde resimlerini ögrdünüz. 

Öbür tarafta, Dil ve Tarih Coğrafya Fakülte
sinde yine kuyruk olmuş 'binlerce çocuk... Ayrıca 
da, her fakültede ayrı ayrı kayıtları olduğu için, 
Anadoludan gelmiş olan çocuklar, çanta ve 'ba
vulları ellerinde oradan oraya koşturuyor ve ne
reye, nasıl gideceğini de 'bilmiyor. Hiç değilse 
'bir okulda, bir üniversitede 'bâzı sınıflarda bun
ları toplayıp bir yerde kayıt yapmak bile düşünül
memiş. 

Diğerlerine de örnek olarak Ege Üniversitesi
ni göstereceğim : 

Ege Üniversitesinde önkayıt için taban fen pu
anları 300 olarak ilân edilmiştir. Bu, aşağı yu
karı 'bir hafta devam ettikten sonra, 6.11.1973 gü
nü hem de 22,45 ajansında Türkiye ra'dyoları 
ile 340 fen puanından fazla olanların kesin ka
yıt için 'müracat edebilecekleri söylenmiş; oysaki, 
daha birkaç gün önceden binlerce kişi üniversite-
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Şimdi bu durumda görülüyor ki, Türkiye'de 
bir keşmekeştir gidiyor ve vatandaşa, gençlere ezi
yet etmek için ne lazımsa yapılıyor. Bu gençler, 
disipline edilmiş üniversitelerde disiplinli, düzgün 
bir hayata girecekler ve burada düzgün prensip
lere göre çalışacaklar, bilimin gerektirdiği o di
siplinli hayat içinde yetişecekler ve memlekete 
faydalı olacaklar. 

Oysaki, daha geldikleri gün disiplinsizliğin. 
keşmekeşin tam kendisiyle karşılaşıyorlar ve Dev
lete karşı, üniversiteye karşı daha ilk günden gen
cin içinde kötü duygular çoğalmaya ve «beslenme
ye haşlıyor. 

Ayrıca •gençler, üniversitelerde ilân edilen ta
ban fen, sosyal veya toplam puanlarına göre üni
versitenin birkaçına müracaat etmek imkânına sa
hip; fakat birine kaydolmak imkânı var. Bakıyor
sunuz kesin kayıt günü, aralarında bir iki gün 
var; Diyarbakır dakin e mi, Erzurum'da kin e mi, 
Ege dekine mi, buradakine mi, listede kendi sıra
sının 'geldiğini gördüğü zaman kaydını yaptıra
cak? Böyle bir sakinlik da alıp yürümüştür ve 
böylece kaydolmak istediği üniversiteye kendi ye
teneklerine, arzusuna göre çocuklar kayıt ettiril-
memektedir. Maksatlı bir zorluk çıkarır gibi bir 
ortam yaratılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Öztüık, tedbir tavsiyeleri
nizi lütfen söyleyin de... 

HÜSEYİN ÖZTÜR-K (Devamla) — Evet, arz 
ediyorum Sayın Başkanım. 

Şimdi, yapılacak iş : Bilinen gerçekler ortada 
Daha yılbaşında alınacak öğrenci 'sayısı belli. Uy
gulanan sisteme göre puan belli ve bu puana göre 
taban puanının tespiti bilimsel yönden müiükün-
dür. Yüzcnbeş bin öğrenciden yirmi bin öğrenci 
aimacaksa üniversitelere, hangi puandan sonrası 
önkayıt için geçerlidir, bunun tespiti mümkündür, 
elektronik beyinlerle. O olmasa bile bilimsel me-
todiarla mümkündür, fakat bu yapılmamaktadır. 
Üniversitelerarası Kurul olsun. Yüksek öğretim 
Kurulu olsun, en kısa zamanda toplanıp buna bir 
çare bulmalıdır. 

Bunun yanımda, bilhassa çocukların bu ras
gele (teşbihte hata olmaiz) kumar gibi, bir şe
ye para basar alır gibi, rastlantı bir şane gibi bu 
imtihan sistemi hiç değilse kendi okullarındaki 
dalların, bilim dallarının, branşların esasları
na göre yapılmalı ve daha liseden itibaren ço
cuklar bu yönde istikamıetlendM'lımeli, üniversi-
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t e kapısına yığılmaktan kurtarılmalı. Yani, or
ta dereceli meslek okullarına akıtılan öğrenci
lerden başka, bilhassa bu yönde de yapılırsa 
böylece üniversite (kapılarına 100 bin öğrencinin 
yığılması önlenir. 

. Bunun yanında, üniversitelerdeki bu kayıt 
işlemi 15 - 20 bin öğrenci ile de bırakmak doğ
ru olmayacak. Yani, vatandaşa maddî ve ma
nevî ıstırap verdikten sonra çocuklarını kay-
dettiremeyen ayrıca yapılan yanlışlıklar netice
sinde oraya buraya sevk edilen insanları kur
tarmak işinde daha önceden üniversiteler açık 
açık neler yapılacağını bildirmelidirler; Ege 
Üniversitesi gibi bir gün kala değil. Kesin ka
yıt 7 Ekimde, fakat 6 Ekimde 340 puandan az 
olanlar gelemez diyor. Zaten, 340 fen puanı 
olanın da kayıt olmasına imkân yok; ilân et
tikleri puanlara bakıyoruz 400'den başlamış. 

Bu bakımdan, bu şaşkınlıktan hem bu mil
leti kurtarmalı, hem de bu gençler daha üni
versite kapılarına ilk geldikleri günden üniver
siteye, Devlete ve yöneticilere küskün bir ha
le getirilmemelidirler. Bunlar yarın mezun ol
duklarında bu zihniyet içinde ye.tiştirilirlerse 
aynısını yapıyorlar; şimdikilerin yaptıkları gibi. 

Öyle ise; disiplini, esası baştan koyup, me
seleyi baştan çözmek lâzım. Bu sistem iyi bir 
'sistem değildir. Bu sistem ön kayıtı ile kesin 
kayıtı ile öğrenci ve veliyi perişan etmiştir, 
küskün bu'akmıştır. Bugünkü Türkiye'nin sı
kıntıları içerisinde, ekonomik sıkıntıları içinde 
vatandaşı biraz daha maddî ve manevî sıkıntı
ya, yorgunluğa sevk etmeye hiç kimsenin hak
iki yoktur. Eğer bu, ellerindeki yasalara göre 
işletilmemiş, yapılmamışsa bunlar hakkında 
mutlaka kovuşturma açılmalıdır. Bu suçlular 
bulunup ıstırap çektirilen vatandaşların ıstıra
bına sebep o lamlar cezalandırılmalıdır. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

,2. — Bakanlar Kurulu teşkiline memur edil
miş bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel 
Başkanı ve Zonguldak Milletvekili Bülent Ece-
vit'in Bakanlar Kurulunu kuramayacağına dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/379) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

Bir Cumhurbaşkanlığı teskeresi var takdim 
ediyorum: 
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Cumhuriyet Senatosu (Başkanlığına 
İlgi : 27 Ekim 1973 gün ve 4-1164 sayılı ya

sımız. 
İlgi yazımızla, Bakanlar Kurulunu teşkile 

memur edilmiş bulunan Cumhuriyet Halik Par
tisi Genel Başkam ve Zonguldak Milletvekili 
sayın Bülent Eoevit vâiki temasları sonucu bu
günkü koşul'larla Türkiye Büyük Millet Mecli
sinde yeterli desteği olan bir Bakanlar Kurulu 
'kuramayacağını 7 Kasını 1973 tarihli mektubu 
ile bildinmiştir. 

Bilginize arz ederim. 
Fahri S. Korutürk 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yü'ksdk Heyetin bilgilerine su
nulur. 

3. — Başkanlık Divanı seçimi. 

BAŞKAN — Geçen Birleşimde çalışma süre
mizin dolması dolayısiyle Sayın Gündoğan'm 
konuşması yarıda kalmıştı. Konuşmasını ta-
ımamlamaik üzere C. H. P. Grubu adına buyu
runuz îSaym Gündoğaın. 

C. H. P. GRUBU ADINA FİKRET GÜN-
DOĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, çok değer-
,1i arkadaşlarım; 

Geçen Birleşimde müzakere konusu Baş'kan-
bJk Divanı seçimleri üzerinde .muhterem Grubu
mun fikirleıltıi ai'z ederken vaktin dolması ha
sebiyle görüşlerimi tamamla.malk üzere bugün 
huzurunuza, çıkmış bulunuyorum. 

Takdir 'buyurursunuz ki, bundan öneciki 
Birleşimde düşüncelerimizin bir kısmını arz 
•etmiş ve fakat ikmal edememiş olmanın tamam
lama işinin bu Birleşime kalmasının dinleyen
leri, fikrimizin anlaşılması bakımından ne de
rece zor durumda bırakacağı beditıklir. Onun 
içki, eğer izin verirseniz geçen Birleşimde sav
larımızı dile getirirken söylediğimiz düşüncele
rin çok kısa bir özetini, hatına'larınızı tazeleme 
açısından dile getirmemi zorunlu görüyorum. 

Arkadaşlarım, geçen Birleşimde- de belirt
tiğim gibi, üzülerek ifade edeyim ki, ne geçen 
Birleşimde, ne bugünkü Birleşimde yaptığımız 
işde ne gerçek hukuk temellerine, ne de akıl, 
mantık ve izan kurallarına uygun bir biçimde 
hareket ettiğimizi ifade etmeye imkân yok. 
Bildiğiniz gibi, hukuken ve İçtüzük hükümleri 
gereğince mefsuh olan bir Başkanlık Divanı ile 

çalışmamızı sürdürüyoruz. Bunu, en başta ıs
rarla üzerinde durduğumuz halde bir türlü iza
le «demediğimiz hukuksuzluk içinde yaşama ha
limizi sürdürmekle katmerleştir'iyoruz. 

Gerçekten şu anda hangi hukuk temeline 
dayalı olarak bu işlemleri ve işlevleri yapıyo
ruz? Bunu saptamak çok zor. Bildiğiniz gibi, 
şu anda biz ne Anayasanın bütün maddelerine 
ve bu konuya değin hükümlerine, ne de Ana
yasanın 85 nci maddesinden kaynağımı almış 
bulunan İçtüzüğün hiçbir maddesine uymaksı
zın konuyu görüşüyor ve tartışıyoruz. Sanıyo
rum ki, en sonunda eğer birbirimizi ikna ede
mezsek, hiçbir .hukuk düzenine bağlı olmaksı
zın, özellikle Anayasanın âmir hükümlerini 
ve İçtüzük hükümlerini bir tarafa iterek, tauna -
men kaynağını bir metinden ya da bir hukuk 
düzeninden almayan yöntem ve anlayışlar için
de sonuca varmaya mecbur kalacağız. 

Teikrar edersem, (faydası olmadığını bildi
ğim için tekrardan da kaçmıyorum) bunu böyle 
yapmayalım. Başımdan itibaren söylediğimiz 
gibi, hiçbir şeyi (kimsenin lehine veya aleyhi
ne halletmek düşüncesi de değil, ama gerçek 
hukuk yararına, eski bir deyimle «Nefarı 
lit-kanun», yeniden düşünelim, daha doğrusu 
mevcut hukuk düzenine dönelim. Başkanlık 
Divanını Tüzüğümüzün 1 nci maddesindeki gi
bi teşkil edelim; bir Başkan seçelim. Ondan 
sonra tüzüğün maddelerinde gösteril en usuller
le işlemlerimizi yürütelim, ama görüyorum ki, 
Bu Mecliste bulunan çoğunluk grubunun bu 
sözleri dinlemeye niyeti yok. 

Kaldı ki, kendi kendini Başkan it laik etmiş 
bir Başkanın, yine kendi kendine ısdar ettiği 
hukuk kuralları içinde çalıştığımıza göre, bi
zim yaptığımız bu çabanın beyhude olduğu da 
belli. 

Onun için, hukuk kuralılarına ve menşei
ni Anayasadan ve İçtüzükten almayan usullere 
göre yapılan bu müzakerede ne kurtarabiliriz 
endişesi ile çırpınıp duruyoruz. Bunu takdirle
rinize 'arz ediyorum ve bize, âdeta zorla ka
bul ettirilen bu hukuk yöntemleri içinde yahut 
bu hukuk dışı olan yöntemler içinde yaptığı
mız çalışmada biz, bâzı iddiacıların Anayasa
nın 84 neti maddesine vermek istedikleri anla
mın öyle olmadığım ifadeye uğraştık. Geçen 
Birleşimde bunu uzun uzun ifa.de ettik ve an-
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lattık ki, Anayasanın bu 84 ncü maddesi iddi
acıların sandıkları gibi1 bütün toplumsal olay
lardan, tarih gerçeklerinden, sosyo - politik 
geçmişten sıyrılmış olanak, soyut lanmış olarak 
düşünen bir Anayasa kurucusu tarafından ko
nulmuş hükümler değildir. 

Bu ülkede çok açık ve seçik hükümler, de
ğer yargılan ve düşünce tarzı edinilmesine bü
yük ölçüde imkân veren bir tarih dönemi ya
şanmış ; tek parti zulüm ve istibdadı bu ülkede 
yıllar yılı ülke insanını canından bezdirecek 
ölçülere varmış ve bir askerî müdahale ile o 
insanlık, insan hak ve hürriyetleri anlayışı 
aleyhine yürüyen gidişi durdurmuş, hemen. 
akabinde de bu ülkedeki insanları hırs, ihtiras, 
'mutlakıyet ve tek başına hükümran olmak sev
dasına kapılmışların tasallutundan kurtarmak 
için bir Anayasa, yapılmak istenmiş. Bu Ana
yasa, Türk tarihinin en trajik sahnelerinim ya
şandığı bir tarih döneminin döl yatağında oluş
muş, gelişmiş fikir tohumlarının kemale gel-
ımiş şeıklidir. 

İşte şimdi iddiacılar, eskiden Türkiye'de o 
çok ağır mutlakiyetçi rejimi yaşatmışların de
vamı olan Adalet Partisi, Anayasa koyucusu
nu böyle bir tarih döneminden gelmiş kişilerin, 
o trajik döl yatağımda geliştirdikleri fikirler
den esinlenmiş kişilerden olmadığını ad ve ka
bul ederek 84 ncü maddeyi ne maksatla tedvin 
ettiklerini hiçbir bilimsel ya da mantıksal delil 
göstermeksizin o maddenin o surette tedvininin 
gerçek nedenlerini ortaya koymaksızıın sadece' 
lâfzına bakarak (kaldı ki lâfzıda onların iddi
alarını doğrular biçimde olmamakla beraber) 
84 ncü maddeyi şimdi Meclisimizde Başkanlık 
Divanı teşkilinde hâkim kılmak istiyor. 

Oysa 84 ncü madde, arz ettiğim gibi tarih 
içinde yaşanmış bir dönemin Türk insanına 
verdiği esinlerin ürünüdür. Kurtulmak, kur
tarılmak ihtiyacıylc çırpman bir ülkede, bir 
ımüdahale ile ülke üzerindeki ağır mutlakıyet 
bulutlan kaldırıldıktan sonra konan 84 ncü 
maddede, Başkanlık Divanlarının oluşunu mün-
ihasıran siyasî partilere hasretmek gibi bir dü-
işünceden hareket edildiğini iddia etmek kor
kunç bir tarih injkârı olur. Aksine, tarih içinde 
yaşamış önceki dönemlerde bir partinin mut
lak hâkimiyetini ve diktatorya kurma hevesle
rini kökünden yok etmek için bu Başkanlık Di

vanlarında alınması gereken en önemli tedbir, 
Meclislerin Başkanlık Divanlarını tarafsız kıl
mayı hedeflemiştir. Hedeflemiştir çünkü, Mec
lislerin Başkanlık Divanlarının tarafsız olma
dığı zamanda ülke insanının mâruz kaldığı zü
lüm, dayanılmaz ve katlanılmaz ölçülere var
mıştır. 

Meclislerin Başkanlık Divanlarımın taraf
sızlığını sağlamak için bir uğraş veren Kurucu 
Meclis, bu 84 ncü maddeyi bu malksadı sağla
sın diye koymuştur. «Gerçeikten öyle midir?» 
Diye bir sual varit olursa, Anayasanın 84 ncü 
maddesinin müzakeresi sırasında cereyan eden 
görüşmeler bize ışık tutuyor. 

Anayasa yapan Kurucu Meclisin komisyon 
sözcüsü şöyle diyor : 

«Muhterem arkadaşlarım, Feridun Ergin 
arkadaşımızın sözlerinde umumî olarak bir 
hakikat payı vardır. Bu madde mufassal ola
rak sevk edilmiş, içtüzüklerde bulunacak bir
çok hükümler buraya konulmuştur. 

Yalnız, çok muhterem arkadaşımız da iyi 
bilirler ki, Türkiye tatbikat bakımından yakın 
mazide kötü örneklerle doludur. Meclis Baş
kanlık " Divanının tarafsızlığı konusunda arka
daşlarımız çok veciz bir surette konuştular ve 
misâller verdiler. Komisyonda aynı hislerle do
lu olarak bu maddeyi tedvin etmiş, sevk etmiş
tir. Türkiye'de siyasî partiler arasında ittifak 
ihalinde bulunan hususlardan bir tanesi vardır, 
o da, Başkanlık Divanının tarafsız hareket et
mesini sağlamaktır^» 

Şimdi, geçmiş dönemlerden ders alarak, .on
dan esinlenerek ve Türkiye'yi büyük bir beliy-
yeden kurtarma ereği ile hareket ederek ka
nun koyan Kurucu Meclis, ıbu kanun içindeki 
84 ncü maddeyi tedvin ederken, neyi en evvel 
amaçlamıştır? Bunu tespitte yarar vardır. Oku
duğum gibi ilk tespit edebileceğimiz husus şu 
olabilir : 

O maddenin tedvini sıraismda yapılan gö
rüşmelerde maddeyi tedvin eden komisyon söz
cüsünün kastettiği anlamı aramak ve bulmak
tır. Bulduk; tarafsız Ibir Başkanlık Divanı teş
kil edeceksiniz... Tarafsız Başkanlık Divanı teş
kil edeceksiniz. Bunu yaparken 'bir partinin ço
ğunluğu vardır, binaenaleyh, Başkanlık Diva
nında yalnız kendisini temsil ettirir ve böyle 
bir durum tekerrür ederse, tarihte yaşanmış 
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zor dönemlerin tekrarı, " tekerrürü mümkün 
olur. Onun için bütün siyasî parti gruplarının 
da katılacağı bir Başkanlık Divanı kurmak ilk 
işimiz olacaktır.» demiş bulunuyor. 

Şimdi.,- Başkanlık Divanında siyasî parti 
gruplarının her birisinin bulunmasını sağlamak 
suretiyle tarafsızlığı korumaya çalışan bir 
maddeyi, o divanda yalnız siyasî parti grup
ları bulunacaktır anlamına almanın hiçbir an
lamı olamaz. Çünkü, ne yazılış tarzında, ne 
erekte, ne amaçta, ne gayede böyle bir maksat, 
böyle bi.r hedef güdül m emiştir. 

Evvelâ, her şeyden önce siyasî parti grup
larının âdetleri ne olursa olsun, bu Başkanlık 
Divanında bulunmaları sağlansın. Tarafsızlı
ğın sağlanma araçlarında hiri budur. Eğer ge
nel. erek, genel amaç tarafsızlıksa ve varsa; ta
rafsızlığı daha da kolay «sağlayacak, daha da 
güçlü bir (biçimde sağlayacak başka insanlar ve 
gruplar varsa onları da koyduğumuz zaman, 
kanun vazı rahatsız olmaz. Aksine; ha!.. Benim 
tarafsızlığı temin için bütün siyasî parti grup
larının temsil edilmesini istediğim Başkanlık 
Divanında esasında tarafsız .olan, kökeninde 
tarafsız olan insanlar veya gruplar veya kurul
lar varsa, onlarda bulunduğu zaman benim ar
zu tetiğim erek, daha .doğrusu arzu ettiğim so
nuç. izlediğim, .gözlediğim amaç -daha da kolay 
ve daha da muhkem bir şekilde temin edilmiş 
olur. öyle yapmayınız, sadece siyasî parti /grup
larından hunu .kurunuz 'demek isteyen bir ka
nun koyucusu /gayet açıkça, önce ereğinden 
uzaklaşarak, başka türlü bir madde düzenler
di. Kendi ereğinden uzaklaşmamak, tarafsızlık 
ilkesinden uzaklaşmamak için böyle yazmaya 
meeburdur. Başka bir 'gayeyi temin etmek iste
seydi onu başka türlü yazması imkânı vardı. 

Anayasanın 102 nci maddesini açınız, «Ba
kanlar Kurulu, Başbakan ve Bakanlardan ku
ruludur.» diye kesin ,şek ve şüpheye meydan 
bırakmayacak bir biçimde düzenlenmiştir. Öy
ledir ; ama tarafsız bir Başkanlık Divanı teşkili 
amaçlanmışsa, onu mutlak surette bütün siyasî 
parti (grupları iştirak etsin, hele varsa o Mec
liste başka tarafsızlar, kökende tarafsızlar, on
lar da bulunsun... Bu şekilde amaçlanmıştır, 
başka türlü anlamaya imkân yoktur. 

Denecektir ki, «iSiyasî parti gruplarının bu
lunması bir tarafsızlık sağlama aracı olarak 
kullanılmıştır,'» 

Evet, bunlar bulunmazsa tarafsızlık olmaz 
korkusu belki de bir -hissi kâblel vuku, o za
manki kanun koyucuda mevcut olmuştur. 

«Bu 84 neü maddeye ve tarafsızlık ilkesi 
güdülerek vazedilen bu maddeye rağmen, bu
gün 1961 Anayasasının cari olduğu günlerden 
bu yana siyasî parti gruplarından hiç birisi Baş
kanlık Divanında temsil edilmez gibi bir du
rumla karşılaşıldı mı? Böyle bir vakıa cereyan 
etti mi?» diye bir sual varit olursa, size üzüle
rek; fakat gerçekten gene çok yakın bir geç
mişte cereyan etmiş çok ilginç bir olayı arz et
meye mecburum. 

Evet değerli arkadaşlarım, Anayasa koyu
cusu 84 neü maddede tarafsızlık ilkesinin gere
ği ve ereği olarak siyasî parti gruplarının tem
silini istemiş; ama bakınız, bu maddeye rağmen 
Millet Meclisinde 196G yılında Başkanlık Diva
nı teşkil konusu görüşülürken çoğunluk partisi oy
larıyla öyle bir dağıtım yapmış, öyle bir düzen, 
öyle bir Başkanlık Divanı teşkil yoluna, gitmiş ki, 
grubu bulunduğu halde bir siyasî parti grubu
nu Başkanlık Divanında temsil etme olanağın
dan ve yetkisinden mahrum etmiş. Öyle olmuş; 
Millet Meclisinde bir siyasî parti, Anayasanın bu 
84 neü maddesi hükmüne rağmen, «Başkanlık 
Divanında yer alamaz» hükmüyle cezalandı
rılmış ve mahkûm edilmiş. Kendisinin Başkan
lık Divanında temsil edilmemesinin tarafsızlık 
ilkesini son derecede rahnedar eder bir tutum 
ve da.vranış olduğunu iddia eden siyasî parti 
Anayasa Mahkemesine açtığı 'dâva sonunda, 
Anayasa Mahkemesi verdiği kararla böyle bir 
tutum ve davranışın hukuka Anayasaya külli
yen aykırı olduğunu saptamış ve o Başkanlık 
Divanı teşkiline dair Meclis kararını İçtüzük 
tadili telâkki ederek bozmuş. Gayet tabiî bu
gün, Mecliste o gün öyle yapanların devamı 
olan muhterem Adalet Partisi Grubunun bize 
yaptırmak, bize âdeta zorla kabul ettirmek is
tedikleri anlayışı ve 'düşünceyi Anayasa Mah
kemesi kararı ret ve ref eylemiş. Fakat ne tu
haf bir memleketteyiz, nasıl bir ülkede yaşıyo
ruz ki, ne olsa, .ne yapılsa bundan fazileti ter-
biyekeresi olan • birtakım hareketler karşısın
da bulunan insanların şansından istifade etmi
yoruz ve bu bir hukuk abidesi gücünde örnek 
bir kararı kolaylıkla ihmal etmeye elimiz de 
varıyor, dilimiz de varıyor. 
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Oysa, şimdi (okuyacağım Anayasa Mahke
mesi kararı hüküm fıkrasryle, biraz evvel, bir
kaç dakikadan beri arz ettiğim ve Anayasanın 
84 ncü maddesinin tedvin dayanağının gerçek
ten tarafsızlığı sağlamaya matuf bir amaçla ka
leme alındığını ve bu dayanağa dayatıldığım 
gösteren ifadelere raslayacaksınız. 

Anayasa. Mahkemesi kararında: Biz, «Baş
kanlık Divanına her siyasî partinin gruplarının 
güçleri oranında katılmalarını öngörmeyen, ter
sine bir tutum içine .giren Millet Meclisi kara
rını kabul etmiyoruz.» diyor. «Neden kabul 
etmiyoruz?» diye bir gerekçe göstermeye kalk
tıkla rı zaman, işte şimdi 'okuyacağım gibi, ne
denin böyle yapılmadığı takdirde tarafsızlığın 
ihmal edileceği ve ihlâl edileceği düşüne esin
deydi de ondan kabul etmiyoruz diyor. 

Bakınız gayet açık : «Öte yandan Başkanlık 
Divanına bütün siyasî parti gruplarının katıl
masını sağlamak üzere yapılacak bir düzenle
menin, Divandaki çoğunluğun iktidar partisi
nin elinden çıkmasına yol açabileceği ihtimali, 
üzerinde uzun ıızadıya durulacak bir sorun de
ğildir. Çünkü, Başkanlık Divanında herhangi 
bir partinin mutlak söz sahibi olması değil, Di
vanın tarafsızlık içinde çalışması ve tarafsızlığı
nı koruyabilecek bir bünyede olması kuraldır. 
Anayasa koyucu bu konuda ne düşündüğünü 
ve ne erek güttüğünü 84 ncü maddenin ikinci 
ve üçüncü fıkralariyle açığa vurmuştur. Baş
kanlık Divanında herhangi bir partinin çoğun
luğu elinde tutamaması Anayasa koyucunun 
ereğine çok daha uygun düşecektir.» 

Bu sözü Anayasa Mahkemesinin kararından, 
hüküm fıkrasından okuyarak sizlere iblâğ edi
yorum. 

Demek ki, düşünce sistematiğimizde, mâru
zâtımızda siyak, sibak, insicam, uyumluluk ve 
tutarlılık yalnız bizim kendi mantık gücümüz
den gelmiyor. Anayasa Mahkemesi gibi süprenı 
bir hukuk otoritesinin ve konumuzla çok ya
kında ilgili, tıpatıp konumuza değin bir hâ
dise karşısında aldığı kararda ortaya koyduğu 
anlayış işte gözünüzün önünde. «Bir siyasî par
tinin Başkanlık Divanında çoğunluğu elinde bu
lundurmaması, Anayasanın ereğine daha uygun
dur.» diyor. 

Sonra söyleyeceğim; ama yeri geldiği için 
hatırlatayım, zihinlerinizin daha kolay ve ra

hat bir şekilde meseleyi kavramasına yardım 
etmek için. Oysa, şimdi Adalet Partisinin öner
diği biçimde bir Başkanlık Divanı kurarsak, 
Anayasa Mahkemesinde bu dile getirilmiş ta
rafsızlık ilkesinin, tarafsızlık amacının, taraf
sızlık mutlak şartının ihlâl edilmesine açıkça 
kapı açacağız. Çünkü, Adalet Partisi 185 kişi
lik Cumhuriyet Senatosunda 80 kişilik üye ile 
Başkanlık Divanında 7 adet yerin kendisine 
aidolmasını amaçlıyor. Genel Kurul kararı diye 
bizi hürmetle ittibaa davet eden Başkanın bu 
Anayasa Mahkemesi kararından ya da Anaya
sa tedvin edilirken komisyon sözcüsünün taraf
sızlık ilkesine çok bağlı bir surette, sadece o 
ilkeyi sağlamak için bir madde tedvin ettikle
rini beyan etmesi karşısında buradan bize na
sıl anlatacaktır iddiacılar ve Başkanlık Diva
nında tarafsız olan kişiler 1 

185 kişide azınlık olan ve 80 kişiden ibaret 
olan bir parti Başkanlık Divanında çoğunluk 
teşkil edecektir. Çoğunluk teşkil ettikleri tak
dirde mutlak bir tarafsızlık ihraz edeceklerdir. 
Mutlak tarafsızlık ihraz etme yolunda, bulunan 
icliacılarm dayanakları ise, hemen söyleyeyim, 
ne kadar zorlarlarsa zorlasınlar hiçbir hukuk 
kuralına veya maddeye dayanmıyor. 

Bu itibarla yapılmak istenen şey zorlama
dan, hukuk dışına çıkıp kendi hukukunu, daha 
doğrusu çıkar hukukunu yeniden ihdas ve ih
ya etmekten ibarettir. 

Değerli arkadaşlarım, kaldı ki, bu 84 ncü 
maddeyi çıplak bir şekilde, mücerret, bir şekil
de anlamak ve uygulamak da mümkün değil. 
84 ncü maddeyi uygulamaya kalkışanlar mut
lak surette bir başka, 84 ncü maddeden daha 
güçlü bir hukuk emrine uymaya mecburdurlar. 
O hukuk emri Anayasanın 85 nci maddesinde 
yer almıştır. Anayasanın 85 nci maddesi hepi
nizin malumudur, ama hâtıralarınızı tazelemek 
için okumadan geçemeyeceğim: 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Meclis
ler, çalışmalarını, kendi yaptıkları İçtüzüklerin 
hükümlerine göre yürütürler.» demektedir. O 
halde, 84 ncü madde uygulamasından yararlan
mak isteyenler bu amaçlarını sağlayabilmek 
için Anayasanın 85 nci maddesindeki âmir hük
me uymaya mecburdurlar. Ne diyor Anayasa
nın 85 nci maddesi; «...Meclisler, çalışmalarını, 
kendi yaptıkları İçtüzüklerin hükümlerine gö
re yürütürler.» 
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îŞimdi, bizim elimizde Anayasanın 85 nci 
maddesinden kaynağını alan bu âmir hükme 
dayalı bir İçtüzük var ve bizim çalışmalarımı
zı düzenleyen hukuk kurallarını ihtiva ediyor, 
ama görülüyor ki, Adalet Partisi bundan evvel
ki celselerde aldığı bir. kararla İçtüzük, 85 nci 
maddeye dayalı İçtüzüğü; yani Anayasanın 85 
nci maddesini ihmal ve âmir hükümlerini ber
taraf ederek, mücerret 84 ncü maddedeki 
lâfzî aldatmacaya bizi de yatırmaya çalışıyor
lar. 

İçtüzük, burada Anayasanın 85 nci madde
sidir. İçtüzük demek, (İçtüzük eşittir 85 nci Ana
yasa maddesi) demektir. Madem ki 85 nci madde
de, Meclisler iç işlerini kendi yaptıkları İçtü
züklerle yönetir denmiştir. Öyle ise tüzükleri 
'baştan sonuna kadar uygulamaya mecburuz. 
Adalet Partisinin idiasmda tüzük hiçbir yerde 
ve hiç'bir sure'tte ele alınmaması gereken bir 
hukuk düzenlemesi, yapıtı olarak bir tarafa itil
miş durumda. Böyle olunca biz, Adalet Partisi
nin iddiasını Anayasadan güç alan bir iddia ola
rak katral edemeyiz. Edemeyiz çünkü, onlar 
Anayasanın 85 nci maddesinin emrine uygun 
hareket etmedikçe Anayasanın herhangi bir 
maddesine dayanamazlar, ondan istifade ede
mezler. 

Bu itibarla Anayasanın 85 nci maddesi bir 
tarafa itilerek yapılan işlemlerin hepsi Anaya
saya düpedüz aykırıdır. 

Meclisler Anayasaya aykırı hareketlerde bu
lunurlar, kanun çıkarırlar... Elbette; görülüyor. 
Zaten bu tehlike bertaraf edilsin için Anayasa 
Mahkemesi gibi bir kurul Anayasada yer al
mış, ama Meclisler Anayasaya aykırı kanun çı
karabilirler, onu da denetleyecek bir kurum 
kurulmuştur demek. Meclisler bir maddeyi yo
rumlarlar ve işlerine geldiği biçimde yürütür
ler yetkisinin kendilerinde bulunduğunu savu
namazlar. Bir yorum yaparak 84 ncü madde
den istiane etmeye çalışanlar, yorum hakkının 
kendilerinden nezedildiğini unutmamalıdırlar. 
Yorumlanmaya mecali olmadığı takdirde, daha 
doğrusu Meclislerin böyle bir gücü olmadığı 
takdirde yapılacak iş maddelerin acık, sarih 
hükümlerine riayet etmektir. 

84 ncü maddede şu veya bu anlayışa müsait 
elfaz var imiş.. Biran için öyle kabul edelim; 
fakat 85 nci maddede tereddüdü mucip bir 

lâfız, anlam, iddia var mı? Meclisler, çalışmala
rını, kendi yaptıkları İçtüzüklere göre yürüt
me sözünde artık şek ve şüphe var mı? Bu ol
madığı /halde Adalet Partisi bunu bertaraf et
meye kalkarsa, bizimle hiçbir şekilde, hiçbir 
surette aynı istikâmette düşünmeyen bir grup 
olarak bütün savları ve iddiaları tarafımızdan 
çok haklı :bir biçimde reddedilmeye mahkûm 
olacaktır. 

84 ncü madde inhisara ,tekele meydan ve
ren bir madde değildir. Aksine, tarafsızlığa ve 
mümkünse bütün parlâmento üyelerinin Baş
kanlık Divanında 'bulunmasına da imkân vere
cek hiçimde düzenlenmek istenmiş ve partilerin 
imha edilmemesi, onların orada kuvvetleri ora
nında bulunmasını teminata bağlayıcı bir mad
dedir. Yoksa, münhasıran onlardan kurulu bir 
Başkanlık Divanı arzu eden bir kanun koyu
cusunun eseri değildir. 

Arkadaşlarım, «Başkanlık Divanı, Başkan
lık Divanı..» deyip, sanki her şeyin Başkanlık 
Divanında bitip, ondan sonra her şeyin düzgün 
gideceğini sanmayınız lütfen. Bütün Heyeti 
celilenizi uyarmak zorundayım. Bu, aslında yal
nız Başkanlık Divanında bitecek bir dâva de
ğil. Aslında belli bir amacı sağlamak için ter
tiplenmiş, gayet bencil ve haris bir düşüncenin 
tatbikatı cümlesindendir. Başkanlık Divanında 
iş bitmeyecektir. Çünkü, İçtüzüğümüzde yazılı 
olduğu üzere, komisyonların da siyasî parti 
gruplarının oranlarına göre dağıtımı yapılma
sının sırası gelecek. 

Demek ki, Adalet Partisi, 80 üye ile herke
sin mutlaka katılacağı, 84 ncü maddeden baş
kalarının katılmayacağı anlamı çıktığı için 
Millî Birlik Grubuna, Kontenjan Grubuna, ba
ğımsızlara yer verilmeyen Başkanlık Divanın
dan sonra, komisyonlarda yer vermemezlik ede
bilecek' misiniz? Meclis komisyonlarında dahi 
münhasıran siyasî parti gruplarının bulunaca
ğına dair bir teklifle geleceklerdir karşınıza. 
Çünkü, Başkanlık Divanı teşkilinde tutulan yo
lun tabiî, doğal sonucudur bu. Ne olacak? Bu 
'Senatoda 185 kişinin her birisi 'her bir komis
yona gitme hakkını haiz, her birisi bütün siyasî 
faaliyetlerde bulunma yeteneğine sahip, ama şu
rada alman kanunsuz, hukuksuz bir kararla bü
tün komisyonlarda bir tek kişi ile daihi olsa gö
rev yapamayacaklar, temsil edilemeyecekler. 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu, Maliye Komis
yonu, Sosyal İşler Komisyonu ve saire, ve saire; 
[Başkanlık Divanında olduğu gibi, yalnız ve 
münhasıran çoğunluğu Adalet Partisinin elinde 
bulunan bir komisyon olacak ve biz > ne yapar
sak yapalım 80 kişinin .105 kişiye iradesini hâ
kim kılacak bir düzen içinde, ceza sömürgesi 
içinde hapsedilmişler gibi yaşamak zorunda ka
lacağız. Öyle olacaktır. Başka çaresi yok. 

132 kişiden ibaret sayılan bir parlâmento ile 
karşı karşıyasmız onlarca. İşte o 132 kişi içinde 
kaç tane Adalet Partili,,,kaç tane Halk Partili, 
kaç tane Güven Partili varsa o kadar insan 
hem Başkanlık Divanında, hem de komisyonlar
da yer alacaklardır. Bu sunî hesabı yaptığınız 
zaman (132 : 80) yarıdan fazla. (132 : 40) ya
rıdan az, ama bu derecede. Peki, Kontenjan 
Grubundaki, Millî Birlik Grubundaki, seçimle 
gelen Bağımsız üyelerin veya Demokratik Par
tili üyelerin komisyonlarda vazife görmesini 
nasıl menedeceksiniz, nasıl önleyeceksiniz? Bu 
kararı aldıktan sonra önlemek zorundasınız. 
Teslim edeceksiniz kendinizi. Kendinizi teslim 
etmek belki size ağır gelecek, ama bu teslimiye
tin altında gerçekten ülkenin demokratik niza
mını da çoğulcu, özgürlükçü insan hak ve hür
riyetlerine ve kuvvetler ayrılığı ilkesine dayalı 
Anayasayı da teslim edeceksiniz ellerine. Ya
sama yetkinizi teslim edeceksiniz ellerine. Ya
sama yetkiniz gasbedilmek isteniyor. Böyle ola
cak. Çünkü bir komisyonda çoğunluk demek, 
bir kanun teklif veya tasarısının veya her han
gi bir yasama işleminin o çoğunluğun iradesine 
ve arzusuna uygun biçim almasına yeter de 
artar bile. Hele, bozulmuş bir yöntem takibctti-
ği bütün hareketleri ile sabidolan bir Parlâ
mentoda.. 

Bozulmuş diyorum çünkü, şimdiye kadar 
ben 10 yıldan beri bu Parlâmentoda görev almış 
bulunuyorum. Doğru ve yazılı olduğu biçimde 
her işin özel komisyonlarında tartışıldığına şa-
hidolmadım. Bozulmuş bir usul daima hâkim 
oldu. Her komisyondan birer, ikişer üye alarak 
karma komisyonlar düzeni getirildi. Yazılı ul
arı asma rağmen, yazısız ve fakat fiilen böyle 
bir kökten bozma ile karşı karşıya kaldık. 

Demek ki, bir taraftan Başkanlık Divanı 
elde bulunacak, mutlak hâkimiyet elde bulu
nacak; 7 üye ile. Hem de üyelerin en benamı 
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ile Başkanından, Başkanvelrilleriııe, İdare Âmir
lerine, Kâtiplerine kadar. Bir taraftan komis
yonlarda çoğunluk elinde bulunacak. E!.. Böy
le bir düzen kurulacak ve bunun içinde Türki
ye'nin hugünkü siyasal haritası gözönünde bu
lundurulursa , iktidarların veya muhalefeti erin 
'burada alınan ve gerçekten 'kanunla, mantıkla, 
hukukla, izanla, Sayın İnönü'nün gelenilerde 
söylediği gibi, sağduyu ile bağdaşmayan, tama
men hırslı bir girişim, bencil bir girişim eseri 
olan önerilerle ve kararlarla böyle bir duruma 
^getireceksiniz Parlâmentoyu. 

Bizim çı-pmmannzm amacı bu. Bizim öneri
mize gör^ Başkanlık Divanı, tabi komisyon"ar 
Parlâmentoda, »Senatoda 185 kişi üzerinden ya-
p:l:ın bir oran hesabı ile herkesin hakkı herke
se verildiği takdirde, acaba gerçekten bir fay
da sağladığımız endişesi yaratıyor mu kimse
nin zihninde, diye ;düşüııdüğü,m: oluyor. 

Arkadaşlarım, ne yaparsanız yapınız bizim 
bugünkü sayımız burada bize bencil bir çıkar 
sağlamaya yetmiyor. Biz. kurulacak Başkanlık 
Divanının bize üstünlük sağlayacak bir Baş
kanlık Divanı olacağını temin etmek için bu 
mücadeleyi vermiyoruz. Mümkün değil bizim 
bugünkü mevcudumuzla Başkanlık Divanında 
veya komisyonlarda çoğunluğu elimizde bulun
durmamız. Yok bizim bunda özel bir çıkar ve 
yararımız. Böyle bir iddia ile karşı karşıya ka
kacağımızı zannetmiyorum, ama Türkiye'de adet
tir hiç kimse kimsenin söylediği sözün düz mâ
nasını değil altındaki, altındaki, altındaki an
lamları aramakla kendini zekâvet testine tabi 
tutar. Belki böyle bir düşünceye kendini kap
tıran ouv diye; hatulatnra olsun yahut böyle 
bir engel teşkil etsin diye söylüyorum. 

Öyle ise. bizim amacımız bencil olmayınca, 
kendimize bir yarar sağlama ereğine yönelik ol
mayınca neden böyle yaptığımızı anlamak ga
yet basittir. Türkiye'de 10: yıldan daha fazla 
zamandan beri uygulanması için bitmez tüken
mez gayret saıfettiğimiz hu Anayasa eğer ke
mâli ile hâkim kılmmazsa, Tanrıya inandığımız 
gibi inanarak söylüyoruz ki, bu ülkenin ne 
toprakları, ne Devleti, ne milleti, ne insanı ger
çekten insanlık onuruna yaraşır, çağa uygun, 
çağ ile hem dem, çağın getirdiklerinden yarar
lanan bir ülke, bir ulus, bir insan olma imkâ
nına kavuşamaz da ondan... Israrımız bundan
dır. 
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Biz 1971 senesi 12 Martından sonra Anaya
sada yapılan değişikliklerin karşısına da bütün 
gücümüzle bunun için çıktık. Bu Anayasada 
Türk insanının (Saadetinden gayriser'best geliş
mesinden, çoğulcu bir toplum yapısının tohum
larının atılarak, çoğulcu bir toplum yapısının 
siyasaü üst kurumlarını kurmak, sosyo - ekono
mik temellerini aramak ve' 'bulmak, o temeller 
üzerine bina edilmiş bir yeni Türkiye'yi mey
dana, gelinmek çabası içindeyiz. Dediğim gibi, 
istedikleri kadar itiraz etsinler, «Görünen köy 
kılavuz istemez» ve hele daha bundan 15 - 20 
gün 'evvel yapılan seçimlerde de Türk halkının, 
Türk ımilletinin, Türk insanının, çok açık ve se
çik biçimde. belirttiği kesin siyasal ka<rarları 
karşısında hâlâ bu Anayasayı ve onun amaçla
dığı Türkiye'yi kurmamaya, onun yerine baş
ka bir Türkiye'yi, eski bir Türkiye'yi, tgelişme-
ısi kösteklenmiş, belli sınıfların elinde adeta mo
dern biçimde bir nevi tutsaklık hayatı yaşayan 
insanların yaşadığı ülke olmakta devam ettir-
ımek isteyenfieriin' «ünden km ta,ı(imamız lâzımı
dır. Açıkça dava 'budur. Oysa biraz evvel de 
arz et:H;m, daha 15 gün .evvel yapılan genel se
çim terdeki kendilerinin defalarca' bu kürsüden 
'bize; «Fikirleriniz ço,k doğru olabilir, mantık
sal ola'bilir, hattâ gerçeklere de, ihtiyaçlara da 
tetabuk edebilir; ama sandıktan biz çıktık.»' de
yip, hukuk üstüne sandık hukukunu koyanla
rın, şimdi sandıktan başkalarının ^çıktığını ve 
hu başkalarının çıkışının da ne zkır şartlar al
tında bu düzeye geldiğini görmez'liklen gelmc-
lleri kadar hakikaten kendileıini kahredici ne 
•öla'bilir ? Kahrolmaktadırlar. Xeden? En son 
•söyledikleri, ya da en üstün saydıkları gücün 
kaynağı sandıktan çıkmanın bu kere başka 
gruplara, başka partilere nasip olduğunu gör
menin kahredici, insanı işte böyle Anayasa dışı 
(hareketlere sevkedecek kadar şaşırtıcı etkisin
de kalmasınlar mı, kalımla"arını istemiyorlar mı? 
Olmaz, ımüsaade etmeyeceğiz. Hele şimdi, san
dıktan çıkmanın ne kadar önemli olduğunu on
ların dilinden defalarca dinleyen değerli arka
daşlarıma bakarak ve birçok hatıraları tazeli-
yerek ansıyarak (Söylüyorum; hele .sandıktan 
çıkma da vuku 'bulduktan sonra, ne istersiniz 
biraderler ? Hele bundan sonra bu mümkün oll-
ımayaçaktır. Göreceksiniz, 'bizim mücadelemizin 
şimdi söylediklerimizin doğruluğuna içten ka
naat getiren en az onlarca arkadaşlarınız var 

içinizde ve artık teslim olmayınız; fakat hak 
teslime isi olunuz. Bir gün gelip 'bizim, de sizden 
çoğu kez dilediğimiz durumda bulunduğunuzu, 
bugün gelip sizin de bizim çoğu kez içinde bu
lunduğumuz durumda bulunduğunuzu ansayı-
nız. Ansayınız artık muhalefetsiniz. 

İktidar payı istemiyoruz, ama muhalefet
ken iktidar olmağa, imkân vermeyeceğimizi bi
liniz. Milletimizin ^haklarını koruyacağız, Mil
letimiz bize .sizin çok önem verdiğiniz yerden 
bir güç verdi; o yerden, sandıktan. Niye dike-
liyorsımuz, niye bükeliyorsımuzl. Yoktur bu
na hakkınız. Koruyacağız bu hakkımızı. Onun 
için toplumu gidiş istikâmetlerinden saptırma
ğa yönelik ve 1971 'den bu yana Anayasada ya
pılmış bütün değişiklikleri de elimizden gelse, 
ki gelecek bir gün değiştirmek kaydı da, yeni 
Türkiye'yi yeni anlayışlar, çağdaş anlayışlar 
temeline oturtmağa sonuna kadar uğraşacağız. 
Kabul etmeyeceğiz, 185 kişilik Senatoda sizin 
80 kişi ile o Senato üzerinde, o Meclis üzerinde 
yasama işlemlerini kendi hırslarınıza, cehdleri-
nize, emellerinize uygun biçimde yürütmenize 
rıza göstermeyeceğiz. 385'i bir veri, değişmez 
bir veri olarak kabul edeceğiz Siyasî parti grup
larını ve diğer grupları, hattâ bağımsızları 
yasama faaliyeti, yapan herkesi Başkanlık Di
vanında da, komisyonlarda da, Genel Kurulda 
da, hemen her yerdenıutlaka bu Anayasada ve
rilen haklarla mücehhez olarak çalıştıracak bir 
düzenin savunucusu olacağız. 132'yi 80'e 40'ı 
10'a böldürüp, bir matematik ucubesine boyun 
eğmeyeceğiz. «Yağma yok» denecek bir hale 
getirdiniz bizi. yağma yok 80 kişi de 185 kişiye 
hükmetme diye, yağma yok... 

Şimdi 185'i alınız, değişgenlcri de alınız si
yasî parti gruplarını, diğer grupları ve bağım
sızları vurunuz koyduğunuz 19, 10, 7,5 ölçekle
rine, ondan bir netice hâsıl olacak. İşte o neti
celer bir değişmeze, değişgenlerin belli ölçekler
le vurulmasından sonra hâsıl olacak netice en 
salim, en sağlam, en doğru, hem matematiksel, 
hem hukuksal bir sonuç olacaktır. Böyle ya
parsanız, delil aramak için değil, değerli arka
daşım sevgili kardeşim Salih Tanyeri bana ha
tırlattığı için söylüyorum; bir gün gelecek bu 
Parlâmentoda iki siyasî parti yetmiş beşer 
üye ile temsil edilirse, 150'nın üstündeki 30 ki
şiyi de sizin bugünkü anlayışınıza, göre dışarıya 
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bıraktığımız takdirde, 13 kişilik Başkanlık Di
vanım aranızda nasıl paylaşacaksınız? Bu misal 
sizi düşünmeğe sevketmez mi? Nasıl paylaşırsı
nız? Bir kişiyi ikiye bölmeniz gerekecek o za
man. «Öyle yapmayınız» dediğimiz zaman, bili
niz ki o zaman da başka bir şey çıkaracaksınız. 

Sizin için mühim olan şudur. Ondan da fe
na, sizin için mühim olan tek partinin o ku-
run-i vusta anlayışı içinde fermanferma hüküııı-
ferma olmaktır ve muhakkak surette belli bir 
gerçeği bir tarihî misyonu yerine getirmektir. 
Egemen sınıflara, büyük burjuvaya; bazen 
Amerikan, bazen Avrupa burjuvası ile bağda
şan, ayrılan öyle birtakım oynak eğriler çizen 
burjuvaya önce bu vatanın bütün varlıklarının 
verme yolunda bir düzen kurma isteklerinizi 
anlıyoruz, ama kabul etmiyoruz. 

Bu itibarla daha çok söz söylediğim zaman, 
daha çok ikna edeceğimden değil; ama bizimle 
beraber hareket etmesini umduğumuz ve güven
diğimiz parti hırs ve câhiyle hareket etmeyen 
insanlara «Halk Partisi ne yapıyor, ne isti
yor?» u anlatabilmek için biraz da nâçiz, güçsüz 
anlatışla dile getirmeğe çalışıyorum. Yoksa, siz
den gerçekten bir şey ummuyoruz. Anayasa 
Mahkemesine, gidersiniz, evet gideriz. Ondan 
sonra hani şimdi biraz evvel okuduğum Ana
yasa Mahkemesi kararından sonra halinizi gör
mekten öteye şimdilik bize bir şey kalıyor. 
Cumhuriyet Senatosunun Adalet Partisi dışın
daki bütün üyelerine hukuk adına Türkiye'nin 
düzeni adına, Anayasa adına insan hakları adı
na çağrıda bulunuyorum. Azınlığın çoğunluğa 
tahakkümüne müsaade etmeyiniz; bu çağdaş 
düzenin, bu insan onuruna yaraşır düzenin ku
rucusu Anayasanın çiğnenmesine müsaade et
meyiniz. 

Sağolun (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı Cumhuriyet
çi Güven Partisi Grubu adına. 

C. G. P. GRUBU ADINA SALİM HAZER
DAĞLI (Elâzığ) — Sayın Başkan, Yüce Sena
tonun sayın üyeleri; 

Gündem üzerinde konuşmalarımızı bıraka
rak, bir evvelki celsede konuşulmuş, karara 
(bağlanmış konu üzerinde geçen oturumdan be
ri konuşmacılar görüşlerini ifade ediyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım; geçen oturumda 
bir önerge verildi, bu önerge oylandı. Ondan 
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sonra Cumhuriyet Halk Partisi Grubu tarafın
dan Başkanlık Divanına değil, Başkanlık Di
vanının nasıl teşekkül edeceğine dair değil, bu
gün Başkanlığı işgal eden zatın Başkanlık ede
meyeceği konusu üzerinde bir takrir verildi. O 
takrir üzerinde konuşuyoruz, o takrir üzerin
de konuşuluyor. O takrirden sonra da birçok 
takrirler verildi. Başkanlık Divanının nasıl ku
rulacağı, hangi partinin ne miktar hangi oran
da iştirak edeceği hususunda takrirler var, bun
lar konuşuluyor; ama görüyoruz ki, bunlar bir 
'tarafa bırakılarak birtakım meseleler konuşul
makta. Bunları zevkle dinleriz muhterem arka
daşlarım ; ama arkadaşlarımın vakti israf olu
yor. Ben bunlara temas etmeyeceğim. Seçim 
nutukları, partinin kuvveti, Türk Halkının 
saadeti Anglo - Saks on hukuku bilmem şu, bu. 
Bunlar gündem dışı, sadet dışı sözler. Şimdi sa
dede gelelim, maddeleri okuyalım, herkesin bir 
hukuk anlayışı var, burada bulunan ibirçok ar
kadaşlarımız hukukçu, kimin düşüncesi Anaya
saya aykırı, kimin düşüncesi Anayasaya aykırı 
değil, bu meseleyi lütfen halledelim. 

Muhterem arkadaşlarım; ben birinci takrir
lere sadık kalarak ,gündeme sadık kalarak o 
konu üzerinde konuşmak istiyorum. Şimdi Cum
huriyet Senatosuna kimin başkanlık edeceği 
meselesi öne. sürüldü. Sayın Başkanın başkan
lık edemeyeceği meselesi ileri sürüldü. Bunu 
halledelim önce; ama arkadaşlarım buna inam 
mamış olacaklar ki, bundan vazgeçtiler, ko
nuyu başka tarafa çevirdiler, birinci meseleye 
çevirdiler. Eğer buna inanmışsanız bunu devam 
ettirin beyler. Eğer iddia ettiğiniz, takrir verdi
ğiniz konuya inanıyorsanız, gelin Tüzüğün 1 
nci maddesini,okuyalım ve gerekçelerini araya
lım, bakalım. Hakikaten Tüzüğün 1 nci mad
desinde, baskanvekili birinci oturumu açtıktan 
sonra yerini en yaşlı üyeye terk edeceğimi ya
zılı, yoksa bu zatın başkanlığının devam mı 
edeceği yazılıdır? Bu meseleyi halledelim önce, 
müzakereler meşru olsun, Başkanlık Divanını 
teşkil etmek meşru olsun. Aksi takdirde meşru 
olmaz. Evvelâ Ibunu halledelim. • 

RAHMİ ERDEM (İstanbul) — Başkan hal
letti, müzakere açmıyor. 

C. G. P. GRUBU ADINA SALİM HAZER-
DAĞ-LI (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım; 
takrir duruyor. Takrir reddedilmediği için ko
nuşuyoruz.. 
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RAHMİ ERTEM (İstanbul) — Oylanmı
yor. 

C. G. P. GRUBU ADINA SALİM IIAZER-
DAĞLI (Devamla) — Sonunda oylayacak. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, o meseleyi 
kapattık. Emsal kararını göstermek suretiyle 
takriri oylamadım. 

NİYAZİ UNSAL (Lrzincan) — Meseleyi 
Meclis kapatmadı, «Ben kapattım» deyin. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin, ben konuş
masını bilen kimseyim. 

ıSAPFET URAL (Bursa )— Elâzığ'da sa
bah oldu. 

C. G. P. GRUBU ADİNA SALİM 11AZLR-
DAGLİ (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım; 
şimdi Cumhuriyet Senatosunun kuruluşu ile 
diğer meclislerin kuruluşları arasında bir özel
lik olduğunu, bu Başkanlık Divanının teşkilin
de ve Başkanlığın kurulusunda özellik olduğu
nu bilmemiz lâzımgelir. 

Arkadaşlarım; Cumhuriyet Senatosu diğer 
meclislerden, Millet Meclisinden başka, özel bir 
kuruluşa sahiptir. Ben dünyadaki, doğadaki 
kuruluş ve işleyişe benzer bir benzerlik bulmak 
isterim. Nasıl dünyada, doğada insanlar birden 
doğup birden ölmüyor, bir kuşak birden doğup 
biı den yok olmuyor, tükenmiyor, bu doğadaki 
yürüyüş ve işleyiş sosyal hâdiseye aksetmiş. 
Meclislere aksetmiştir. Cumhuriyet Senatosu 
da bu sebeple üyelerinin bir kısmını değiştir
mek suretiyle devamlılık ifade edim, süreklili
ği ifade eden bir Meclistir, diğer Meclislere 
benzemez. Bu hukuk kuralları yalnız Senato
muzda değil, baroların idare kurullarında, (:1la-
tırımda kaldığına göre) Kızılay kuruluşların
da da yer almıştır. Kanun yapanlar düşünmüş
ler demişler ki, bu Meclis devamlılık ifade etsin 
Millet Meclisi gibi birden bire tükenip birden 
bire doğmasın. O halde devam eden. devamlı
lık ifade eden bir Meclis içinde bulunmakta
yız. 

Cumhuriyet Senatosunun kuruluşunda bir 
de tarihî gelenekler yer almış bulunmaktadır. 
Vaktiyle Senatolar kurulmadan önce, daha doğ
rusu Millet Meclisleri kurulmadan önce hüküm
ranların, hükümdarların memleketleri idare et
tikleri zamanlarda (Bu tarihî gerekçeyi hepiniz 
biliyorsunuz, ama tekrar edip bir noktaya 
varmak istiyorum) millet karşısına çıkmış de-
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miş ki, devleti, milleti biz idare edeceğiz. Mem
leketi idare etmeye kalkışınca bu defa hüküm
darlar kendilerini savunamaz hale gelmişler, 
devlet gitmiş, devlet tehlike arz etmiş. Devletin. 
devamlılığı tehlike arz edince hükümdarlar de
mişler ki, bizim de bir Meclisimiz olsun. İşte bu 
Meclis Senato olmuş. Uzun süre tayinle gelmiş. 
Kurucu Mecliste Cumhuriyet Senatosu üyeleri
nin bir kısmının Sayın Cumhurbaşkanı tarafın
dan tayin edilmesi konuşulduğu zaman, «Bu
gün dünyada birçok senatoların üyelerinin he
nüz tayinle yapıldığı yerler var. Onun için 
Cumhurbaşkanı tarafından seçilmesi gayet ta
biîdir» gibi güzel bir usulü alıp Anayasamıza 
koyduk, 

Arkadaşlarım, bu sistem, tarihte, senatoların 
kuruluşundan gelen gelenek, o kalıntı (Hukuk 
tecviz etmiş, hukukî bir müessese, tecviz edil
miş bir müessese) iki meclis sistemi çıktıktan 
onra, devletler demokrasiye dönüştükten sonra 
da yine devamedegelmistir.. Bugün Cumhuri-, 
yet Senatosunda birçok muhterem arkadaşları
mızın Cumhurhaşkaıiı tarafından seçilmiş olma
sı da bu tarihî gelenekten, bu tarihî kalıntıdan 
bugüne kaçlar -esinlenmiş olunmasmdandır. 

Bunları söylemekle Cumhuriyet Senatosum-ıı 
kuruluş ve işleyişinin bir özelliği olduğu, diğer 
meclislere benzemediğini ifade etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; onun için bugün 
Senatoya Başkanlık etme işi Tüzüğün 1 nci mad
desine uygundur. Arkadaşlarım, siz inat eder 
bunu. kabul etmezseniz, biz de bunu ileri süre
riz gibi kendi inanmadıkları bir hususu sözü ge
çen oturumda ileri sürmek suretiyle Senatonun 
ivecen oturumunu lüzumsuz yere işgal etmişler 
ve bugün de vczgeçmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, benden evvel ko
nuşan hütün arkadaşlarım bu Başkanlık Diva
nının tarzı teşekkülü hakkında Tüzüğü oku
yarak, Anayasayı okuyarak, Anayasa Mahke
mesi kararlarını okuyarak burada beyanda bu
lundular. 

Arkadaşlarını, ben de Tüzüğü, Anayasayı, 
Anayasa Mahkemesinin kararlarını müsaade 
buyurursanız kısa 'kısa kendi anlayışım içerisin
de okuyarak bilgilerinize arz edeceğim. 

Peşinen arz edeyim ki, Tüzükle Anayasa ara
sında bir boşluk var, bir takıntı var. Bunları oku
yarak bilâhare arz edeceğim. Ama böyle bir boş-
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hık, böyle bir tenakuz, böyle bir çelişki olduğu 
zaman Yüce Senatonun ne yapacağını, hangi 
fikrin ağır geldiğini aramasını bulmasını istir
ham edeceğim. Ona göre kararımızı vermemizi 
isteyeceğim. Ben, iki taraftan birinin fikrin
de tutarlılık yoktur, ibirisi mutlaka doğrudur, 
birisi mutlaka doğru değildir gibi 'bir savunma 
içerisinde değilim. Çünkü Tüzüğü okuyacağım, 
Anayasayı okuyacağım. 

Muhterem arkadaşlarım; birinci görüş 84 ve 
85 nci maddeye dayanıyor. Anayasanın 84 ncü 
maddesi ne diyor1?. «Siyasî partilerden kurulur.» 
85 nci madde ne diyor?.. Diyor ki, Meclisler İç
tüzüklerini kendileri yaparlar. Güzel, buna iti
raz yok. Şimdi Tüzüğe geliyoruz, Tüzük de Ana
yasaya aykırı olmaz diyoruz. Bu da güzel. 

Şimdi gelelim bizi düşündüren içtüzüğün 
maddesine. Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 
4 ncü maddesi diyor ki : «Cumhuriyet Senatosu
nun Başkanlık Divanı T. C. Anayasasının 84 
ncü maddesi hükümlerine göre kurulur.» 

84 ve 85 nci maddeye dayananlar bu madde
den taraftırlar. Birinci görüş bu maddeyi ele 
alıyor ve dayanağını, malzemesini sayıyor ve 
hu maddeden sonra da 5 nci maddeyi ele alıyor. 

5 nci. maddede «Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlık Divanına bir siyasî partinin aday olarak 
'Seçilen üye mensubolduğu partiden ayrılır ya
hut çıkarılırsa Divandaki görevinden 15 gün 
içinde çekilmek zorundadır» diyor ve ondan 
sonra şunu söylüyor muhterem arkadaşlarım: 
«Bir siyasî parti kontenjanına dahil olmaksı
zın..» İşte asıl mesele bu, çözülecek nokta bura-
SKİır. Devanı ediyor «Başkanlık Divanına seçil
miş olan üye, herhangi bir siyasî partiye girdi
ği takdirde Divandaki görevinden 15 gün içinde. 
çekilmek zorundadır.» 

Birinci görüş sahibi olan arkadaşlarımız de
mek istiyorlar ki, siyasî partilere mensübolma-
yan kimseler Başkanlık Divanına seçiliyorki, bu 
madde konmuş. Halledilecek nokta burası muh
le rem arkadaşlarım. İkinci görüşe sahibolanlar 
da 84 ncü maddeyi söylüyor,- 85 nci maddeyi 
kabul ediyor ve 14 ncü maddeyi ele alıyor. Di
yor. ki, 14 ncü madde : «Cumhuriyet Senatosun
da üyesi bulunan siyasî partiler Cumhuriyet Se
natosu çalışmaları ile faaliyetlerde bulunmak 
üzere, gruplar teşkil edebilirler. Hiçbir siyasî 
partiye mensuibolmayan üyeler de, Anayasanın 

münhasıran siyasî parti gruplarına tanıdığı 
haklara sahibolmamak şartryle...» Ayrıca bu 
madde de var.. 

ISALİH TANYERİ (Gaziantep) — Ne imiş 
o haklar? 

C. G. P. GRUBU ADINA SALİM HAZER-
DAĞLI (Devanda) — Belki bâzı arkadaşlarımız 
yeniden tetkik etmek imkânını bulamamışlar
dır diye ifade ediyorum muhterem arkadaşım. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmadan, fikri
nizi Heyeti Umumiyeye arz edin lütfen. 

C. G. P. GRUBU ADINA SALİM HAZER-
DAĞLI (Devamla) — Hayır «Ne imiş?» diye 
sordular da onun için arz ediyorum. 

«... tanıdığı haklara sahibolmaımak şartı ile 
bendi aralarında gruplar teşkil edebilirler.» de
niyor. 

Muhlereni arkadaşlarım; grup kurmak baş
ka şey, parti olmak başka şeydir. Tekrar tek
rar arz ediyorum; grup kurmak başka şey, si
yasî parti olmak başka şeydir. 

Şimdi burada Anayasanın 84 ncü maddesi
ne avdet etmek istiyorum. An.ayaisa.nin 84 ncü 
maddesi, «Siyasî parti» diyor. Tüzüğümüzün 14 
ncü ve 4 ncü maddesi «siyasî parti» diyor. De
mek ki, grup kurmak başka şey, siyasî parti ol
mak başka şeydir. Adalet meselesine gerince onu 
da ayrıca arz edeceğim. Adalet, müsavat neyi 
gerektirir, Anayasanın eşitlik prensibi neyi ifa
de eder ; onlar ayrı şeydir. 

Muhterem arkadaşlarım, demek ki, 'bir ta
raftan Anayasamızın 84 ncü, 85 nci ve Anaya
saya uygun olarak yapılmış olan İçtüzüğümü
zün 4 ncü maddesi var, diğer taraftan da bu 
5 nci maddede bir takıntı var, bunu halledece
ğiz. Bunu nasıl halledeceğiz? Bunu birtakım 
yorumlarla halledemeyiz. Bâzı arkadaşlarımızın 
dediği gıilbi, bunu hukuk uzmanlarının mütalâ
aları ile halledemeyiz. Bunu ancak Kurucu Mec
lis zabıtlarından ve Anayasa Mahkemesi kara
rından istiane ederek halledeceğiz. Anayasa 
Mahkemesi kararını biraz önce arkadaşımız 
okudular, aynısı bende de var, biz de okuduk 
aynı kararı. Birinci günü burada, «Anayasa 
Mahkemesi kararı var» dediler. Okuyoruz bakı
yoruz ki, Anayasa Mahkemesi kararı tamamen 
başka. 

Muhterem arkadaşlarımı; Anayasa Mahke
mesi kararından bâzı pasajlar okumak istiyo-. 
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rum. Evet, arkadaşımızın da dediği gibi. js.ei 
Partisi Millet Meclisine gelmiş ve Divana gir
mek istemiş. Bunun üzerine Millet Meclisi bir 
hesap yapmış ve demiş ki. «Sizin kuvvetiniz Di
vanda toms.il edilmeye yetmez.» Buna karşılık 
İşçi Partisi de. «Ben siyasî partiyim, kuvveti
min önemi yok. Çok olup da grup kurmayan 
bağımsızlar olabilir; ama ben siyasî partiyim. 
SiyaiSÎ parti olduğuma göre ne kadar hakkım 
var ise, onu bana vereceksiniz; ama başka siya
sî parti olmayana vermeyeceksin.» demiş. Onun 
üzerine iş Anayasa Mahkemesine aksetmiştir. 
Anayasa Mahkemesinin kararı elimdedir. İşçi 

Partisi bir siyasî partidir. Millet Meclisinde ba
ğımsızlar grup teşkil etmiş ve biz de bu hak
lardan. yararlanıp, Divanda hak alalım demişler 
de. Anayasa Mahkemesi kararı teşekkül etmiş 
ani? Lütfen bunlara cevap verin. Burada müte
madiyen, «ıSiyasî parti grubu» deniyor. Bütün 
konuşmacı arkadaşlarımız hep aynı şeyi söylü
yorlar ve ondan sonra da, «büyük adaletsizlik 
ve haksızlık oluyor.» deniyor. 

Muhterem .arkadaşlarım. Anayasa Mahkeme
si kararı bizim İçtüzük meselesini hallediyor, 
«İçtüzüğün Anayasa ile bağdaşmayan hüküm
leri ile birlikte harfi harfine uygulanması anla
mında değerlendirilip, genişi etilin esi düşünüle
mez. İçtüzük hükümleri ancak Anayasa kural
ları ile sınırlı olarak ve o kın adlara uy arlılığı 
oranında, bir uygulama yeri bulabilir. İçtüzükte 
öngörülmemiş, Anayasanın getirdiği yeniliklere 
ilişkin konularda veya İçtüzüğün .Anayasa ile 
çelişen hükümlerinde Anayasaya uyar bir uy
gulama yolunun tutulması gereklidir. Aksine 
bir görüş. «İçtüzükle Anayasayı eşit...» diyor. 
Tutanaklarda böyle, bundan başka bir hüküm 
varsa, arkadaşlarım getirsinler? 

Muhterem. arkadaşlarını, Anayasa Mahke
mesi kararı da siyasî partiler diyorsa ki, bura
da bunun üzeninde ileri sürülen iki türlü tez 
vardır. İki tarafın da ellerinde dokümanlar var
dır. .Bir tarafın elinde 84 ncü ve İçtüzüğün 5 noi 
maddesi var. İkisini ele bir tarafa koyduk. İkin
ci görüş ise 84 ncü madde, ve İçtüzüğün 14 ncü 
maddesidir. «Siyasî par tilerin haklarından isti
fade etmemek şartı ile..,.» sözünü de bir tarafa 
koyalım. Bu görüşleri ölçüp, tartacağız, hangi 
taraf ağır basıyor? Onun için bu kadar işi ba-
sitleştiriyorsam beni bağışlayın. Ben uzun se-
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i çim edebiyatı yapmasını bilemem. Ben burada 
geniş halk toplulukları falan filân şeklinde 
uzun hikâyeleri anlatacak değilim. 13u tartıyı 
yapacağız. Objektif hukuk mantığı olan arka
daşlarımızın bu tartıyı yapmaları lâzımgelir. 
Biz burada bir hukukî meseleyi, bir ağırlığı 

I hallediyoruz. 
Şimdi görüşleri iki tarafa koyduk. Arkadaş

larımız diyor ki, «Anayasa Mahkemesi bunu 
çözmüş.» Neyi çözımüş? Bağımsızların, siyasî 
partal erin Divanda, yer alacağını mı çözmüş? 
Neyi çözmüş'? «İçtüzük Anayasaya aykırı ola-

I maz» demiş. O halde, bunu birinci görüşün ke
fesinden alacağız ve ikinoi görüşün bulunduğu 
kefeye koyacağız. Buna mecburuz. Çünkü siya
sî partiye hak vermiş, ağırlık bu tarafa geçecek. 
Arkadaşlarımızın dokümanlarından başka ne 
kaldı"? Gelenekle i'... Ben o hususu, affedersiniz, 
konuşmayacağım. 

Hukuk uzmanlarının mütalâasından bahsedi
liyor. B uhususta Anayasa Mahkemesi kurul
madan önce hukuk uzmanlarının ımütıalâa'ları ile 
birtakım tedbirlere gidebilirdik. Bugün Ana
yasa Mahkemesi gibi bir yetkili kurul varken, 
birtakım hukuk profesörlerinin şu veya bu mü
talâaları bizim meselelerimize hâkim olamaz ve 
bizim istikametimizi değiştiremez. Burada Tü
zük ve Anayasa Mahkemesi kararı vardır. Ana
yasa Mahkemesinin siyasî partilerden gayri
leri de yapar şeklinde bir kararı varsa, böyle 
bir hüküm varsa Allah aşkına getirin?.. 

MUCİP ATAKLI (Tabiî Üye) — Siyasî par
ti müracaat etti ona, bağımsız grup yoktur, onu 
da bir düşünün. 

BAŞKAN — Müdahale etmyein efendim 
lütfen. 

C .G. P. GRUBU ADINA SALİM HAZER-
DAĞ-LI (Devamla) — Bahsediliyor beyefendi, 
deniyor ki, «Anayasa Mahkemesi kararı bizi 
teyit ediyor.» deniyor. Ona cevap veriyorum. 
Tarafsızlar meselesine de ayrıca geleceğim. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, geriye bir 
gelenek meselesi kalıyor. 11 senelik bir gelenek 
var. Bu mesele üzerinde çak durmak lâzım
dır. Şimdi siyasî olmayan gruplar bir gelenek
le gelmişler, Divanda oturmuşlar. Kabul; ama 
muhterem arkadaşlarım bu gelenek meselesinin 
ani aşması z olduğunu, Tüzüğün hükümlerini 

i harfiyen yerine getirildiğini birkaç sene bura-
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•da bulunmuş kişiler olarak görmedik. Her se
ne nizalar çıkar. Nizalı gelenek hukukta .mu
teber bir gelenek değildir. Her sene bir niza 
çıkar ve sonunda barışma ile halledilir, makam
lar paylaşılır. Nizalı gelenek hukukta muteber 
değildir, nıer'i olamaz. Zira, her sene niza 
devam ediyor. 

Muhterem arkadaşlarım, elimizi vicdanımı
za koyup objektif hukuk anlayışına bağlı ka
larak, hırslarımızı da bir tarafa atıp, lâftan 
değil, mâna ve ruh olarak söyleyelim; bu gele
nek Anayasanın 84 ncü maddesine uygun mu? 
Tüzüğün 5 nci maddesini de ayrıca konuşaca
ğım. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — «Ta
rafsızlık» diyor beyefendi. 

O. G. P. GRUBU ADINA SALİM HAZER-
DAĞLI (Devamla) — Tarafsız Başkanlık mese
lesine gelince, Anayasa «Tarafsız Başkan ola
cak...» diyor. 

Muhterem arkadaşlarım, «Tarafsız Başkan
lık» sözü, izafîdir. Siyasî partiler tarafsız ola
maz. Eğer tarafsız Başkan lazımsa. Kontenjan 
Grubu Başkanının Senatoya Başkanlık etmesi
ni kanun yapıcıları derpiş edebilirdi. Çünkü, 
ancak onlar tarafsızdırlar. Siyasî partilerde ta
rafsızlık ancak muvazene ile, rekabetle olur. 
Başkanlık Divanında bu parti de, o parti de 
yer alsın ki muvazene teşekkül etsin ve taraf 
ihlâl edilmesin. Bu söz bu mânadadır. Mut
lak tarafsızlık diye bir şey Divanda teşekkül 
edemez. Siz de yarın geleceksiniz, sizden de 
yarın Başkan seçilecektir. Millet Meclisinde 
Başkan sizi en seçilecek, tarafsız olabilir mi? 
Cumhurbaşkanı dahi tarafsızlığı izafîdir muh
terem arkadaşlarım. Bir partiden seçildiği 
müdddetçe bu tarafsızlık mutlak surette gözü 
kör, kulağı sağır şeklinde olamaz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — «Ta
rafsızlık» diyor. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Onu siz bi
lemezsiniz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
Sayın Hazerdağlı, bir dakikanızı rica ede

ceğim. 
Sayın üyeler, bu kürsüden söylenen fikir

ler kendi fikirlerinize uyduğu zaman susulacak, 
dikkatle dinlenilecek, uymadığı zaman müda
hale edilecek, karşılanacak diye Tüzüğümüzde 
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bir madde yok. İstirham ederim, burada fikir
leri beğenmeyebilirsiniz; ama müdahale etmeme
niz gerekir. 

Lütfen devam ediniz efendim. 
C. G. P. GRUBU ADINA SALİM HAZER

DAĞLI (Devamla) — Şimdi uygulamaya gele
lim. Arkadaşımız; «Anayasanın lâfzı ne olur
sa olsun, mühim olan tarafsızlıktır» diyor. 
Nasıl tarafsızlıktır? Buradaki tarafsızlık izafî 
mânadaki tarafsızlıktır, mutlak olamaz. An
cak, dengeler kurularak Divana siyasî partile
rin girmesiyle tarafsızlık sağlanabilir. Yok
sa insanların elini kolunu bağlamak suretiyle 
tarafsızlık olmaz, olamaz. O halde Anayasa
nın esprisine, Anayasanın yapısına aykırı bir 
durum vardır diye bir mütalâa ileriye sürüle
mez. 84 ncü madde «Siyasî partilerin» diyor. 
Lâfzen böyle ruhen de böyle, mâna da böyle. 
Çünkü, siyasî partiler birbiriyle rekabet eder. 
Ben bir şey söyleyeyim muhterem (arkadaşla
rım. Divanı kurduk, iki siyaısî parti çekişi
yor. Gruplardan birisi de bir tarafa iltihak et
ti mi? O vakit ne oluyor? O vakit yine 
taraf tutulmuş oluyor. Kanun vâzıı çe
kişmeyi, siyasî rekabeti öngörmüş. Dün
yanın kuruluşu bu, kaidesi bu, doğaya uygun 
olan bu. Bunun dışında başka bir şey yok. 

Şimdi, bu nizalı olan gelenek gelmiş. Ni
zalı olan gelenek gelmiş de adaleti sağlamış 
mı? Muhterem arkadaşlarım, bugün adaleti 
sağlayabiliyor mu? Bugün adaleti sağlayamı
yor, diğer partilerin kuvvetini düşürüyor. 
Meselâ bir partiye bir İdare Amirliği düşecek
ken bir Kâtiplik düşüyor. Eğer öbür arka
daşlarımız olmasa durum daha başka olurdu. 
Şimdi bunun adaleti neresinde? 

Gelelim uygulamaya : Diyelim ki uygulama 
! âdildir, diyelim ki uygulama on yıldan beri 

devanı ediyor. Anayasaya her zaman bizden 
daha çok sahip çıkan Millî Birlik Grubundaki 
(arkadaşlarını, Kontenjan Grubundaki arka
daşlarım, Anayasaya sahip olmakta bizden 
daha çok gayret gösteren arkadaşlarım, bunu 
iftiharla kabul ederim, takdirle kabul ederim, 
bunu çok defa savunmuşlardır. Kabul ederim; 

i ama bir gelenek Anayasaya aykırı ise, Anaya-
j sayı mı geleneğe uyduracağız, geleneği mi Ana-
! yasaya uyduracağız? Bu meseleyi halletmeye 

mecburuz; muhterem arkadaşlarım. Bu meşe-
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leyi halletmeye mecburuz. Ben diyorum ki ; 
'gelenek âdil de olsa, gelenek nizasız da olsa, 
gelenek Anayasaya aykırı ise geleneği feda 
ödeceğiz. 

Tüzüğün 5 nci maddesinin ikinci fıkrasına 
geldim. Niye bu madde geniş değil! Ben iki 
tarafın dokümanlarının, leh ve aleyhinde konu
şulan sözleri birlikte ortaya getiriyorum. Yal
nız kendi açımızdan, yalnız bir tarafın açısından 
meseleyi ele almıyorum. Şimdi, benim düşünce
min aleyhinde olan fikri söylüyorum. İsterdim 
ki arkadaşlarım da böyle yapsınlar. 

5 nci madde ne diyor? Affedersiniz, tekrar 
tekrar arz ediyorum. «Bir siyasî parti konten
janına dâhil olmaksızın Başkanlık Divanına 
seçilmiş olan üye, herhangi bir siyasî partiye 
girdiği takdirde Divandaki görevinden 15 gün 
içinde çekilmek zorundadır.» 

Muhterem arkadaşlarım, bu hüküm Tüzükte
dir. Bu hüküm birbirine muvazi giden, trenleri 
istasyonlara götüren rayların yanında bir kesik 
hat gibi Tüzüğe girmiştir. Teşbihi mazur gö
rün, kör bir hat gibi buraya girmiştir. Hukuku
muzda böyle hatlar vardır. Temyizde murafaa 
usulü de böyle bir kör hattır. Temyizde mura
faa usulü kör hat gibidir ve profesörler bunu 
böyle izafe ederler, bağışlayınız. Bundan kimse 
alınmasın, tabiri mazur görün. Bu, Tüzüğe kör 
bir hat gibi girmiştir. Şimdi, bu istasyonlara 
giren, vagonları işleten, trenleri işleten Anayasa 
maddeleri, 84 ncü madde, 85 nci madde, Tüzü
ğün 4 ncü maddesi, Tüzüğün 14 ncü maddesi 
karşısında kör bir hat gibidir. Çünkü, siyasî 
partiden olmayan gruplar da Divanda yer alır 
diye bir hüküm konmamış. Bâzı yerlerde ba
ğımsızlar için hüküm konmuş, bunu Tüzüğümüz 
düşünmüş. Ne yapmış? «Bütçe ve Plân Komis
yonuna bağımsızlar da gider» demiş; «Karma 
Komisyona, İktisadî Komisyona bağımsızlar da 
girer» demiş; ama burada dememiş. Bu, buraya 
bir hüküm olarak girmiş. Bu bir kör hat; çık
maz, önü kapalı bir demiryoluna benziyor. 

Muhterem arkadaşlarım; Anayasa Mahkeme
sinin bu kararları karşısında Tüzüğün bu hük
mü mü ağır geliyor; yoksa Anayasanın 84, 85, 
Tüzüğün 4 ncü maddeleri mi? Siyasî partilerin 
sahıip olduğu hakları Anayasanın 84, 85 ve Tü
züğün 4 ncü maddeleri belirtmiş. Tüzükte bağım
sızların da komisyonlarda yer alacağına dair 

sarih hükmü terazinin bir tarafına, mevzuubahis 
Anayasanın 84, 85 ve Tüzüğün 4 ncü maddeleri
ni öbür tarafına koyduğumuz zaman hangi ta
raf ağır geliyorsa, elimizi vicdanımıza koyup 
ağır gelen tarafa hak vermek lâzımdır. Yoksa 
Tüzükte bir boşluk var. Ağırlık nerede? Biz 
Senatonun bilen üyeleri olarak, Tüzüğü yapan 
üyeler olarak Anayasayı bilen üyeler olarak bu 
dengesizliği halletmekle mükellefiz. Yoksa bir
birimize sataşmakla, «Biz şöyle yaparız, biz 
sandıktan çıkarız» gibi ifadeler, burada tahak
kümle halletmek doğru değil. Burada bir hukuk 
meselesini, bir Tüzük boşluğunu halletmeğe 
mecburuz, bunu halledeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım; benim kanıma gö
re Tüzükte boşluk var. Evet, 5 nci maddenin 
''kinci fıkrası bir takıntıdır; ama benim vicdan 
t-^-'azimde, hukuk anlayışımda bu taraf hafif ge-
U or. Anayasa ağır, Anayasaya puan verelim. 
V^nyısaya 10 puan verdiğiniz vakit Tüzüğe 

5 rvvın. vereceksiniz. Anayasaya on puan ve-
!*rnî.7. ondan sonra Tüzüğün 4 ncü maddesine ay-

1 pran veniniz, Tüzüğün 14 ncü maddesine 
puan veriniz; bu madde ne diyor? Tekrar tek
rar söyleyeceğim, «bâzı zihinlerde yer etmemiş;» 
Siyasî partilerin sahip olduğu haklardan istifa
de etmemek şartiyle» diyor. Bu hükümler mi 
ağır, yoksa o hüküm mü ağır. Terazinin kefesi
ne bunları da koyunuz. Ayrıca ; terazinin kefe
sine Anayasa Mahkemesinin hükmünü de koyu
yoruz. Geleneğin işlemediğini, nizalı olduğunu 
hukuk kural!an ile ifade ettikten sonra hangi 
taraf ağır geliyorsa... 

SAFFET IJRAL (Bursa) — Adalet Partisi 
tarafı ağır geliyor. 

C. G. P. GRUBU ADINA SALİM HAZER-
DA LI (Devamla) — Şimdi, bu sözü söyleyen 
arkadaşım, eğer sizde hukuk nosyonu teşekkül 
etmiş olsa bunları tahlil ederek konuşurdunuz. 
Bunlan tahlil ederek konuşmak lâzım. Gelin tah
lil edin, benim söylediklerimin tamamen tersini, 
söyleyin... 

Boşluğu kabul edeceğiz. Boşluk var. Hangi 
fikir ağır? Meclislerin yapacağı işler bunlar. 
Bu taraf ağırsa bu tarafa vereceğiz, o taraf 
ağırsa o tarafa vereceğiz. Şimdiye kadar gel
miş, muhterem arkadaşlarım da bulunmuşlar. 
Bunlardan zevk duymuşum, şeref duyarım, bu
lunsunlar; ama diğer partinin siyasî hakkını 



C. iSsmtosu B : 3 8 . 11 . 1973 

ihlâl ediyorsa, kuvvetini düşürüyorsa buna ne 
buyurulur? 0 da «Burada adalet nerede?» di
yor. Adalet Partisi «Benim beşe yakın puva-
nım olduğu halde ben bir kâtiplik alıyorum, 
diyor üç partinin 0,40 puvanı olduğu halde üç 
kâtiplik alıyor.» diyor. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Öyle de
miyor Beyefendi. «Senato 130 kişidir» diyor. 

C. G. P. GRUBU ADINA SALİM HAZER-
DAĞLJ (Devamla) — Öyle diyor, öyle oluyor. 
Bugün sonuç oraya varıyor. 

BAŞKAN —• Lütfen efendim, müdahale et
meyiniz. 

C. G. P. GRUBU ADINA SALİM HAZER-
DAGLI (Devamla) — Şimdi de diyoruz ki. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Yarın 
grubunuz dokuz kişiye düşerse nasıl konuşacak
sınız ? 

C. G. P GRUBU ADINA SALİM HAZER-
DAGLI (Devamla) — O da olur. Grup da dü
şer. 

Muhterem Başkanım, ben sadet dışı sözleri 
burada hiç konuşmadım. Onlara da cevap ver
mem, tahriklere de kulak asmam. Gönlüm is
ter ki ; bu işi savunan insanlar, birçok hukukçu 
arkadaşlarımdır; gelirler Tüzüğün maddesini, 
Anayasanın maddesini okuyarak bunu konuşur
lar, benim gibi boşluğu ortaya koyarlar, ağırlı
ğın hangi tarafa geldiğini belirtirler. Onu da 
yapmağa mecburlar. Tartma mecburiyeti, ölçme 
mecburiyeti burada vardır. Hangi fikir ağır, 
burada bunu söylesinler bunu bekliyorum. 

Beni dinlediğiniz için size teşekkür ederim, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Çağlayangil, esas mesele 
hakkında grup adma söz istiyorsunuz; öyle mi 
efendim ? 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Bursa — 
Evet. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — 

Sayın Başkan, bizim söz hakkımız var nıı? 
BAŞKAN — Yar, efendim; siyasî parti grup

ları sözlerini bitirdikten sonra, zatiâlinize grup 
adına söz vereceğim, efendim. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — 
İçtüzükte böyle bir hüküm var mı ? 

BAŞKAN —• Siyasî partileri, tatbikatımız 
hep öyle, öne alıyoruz; biliyorsunuz siz de. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — 
Keyfî tutumunuzdur efendim. 

BAŞKAN — Keyfî değil, efendim; keyfî de
ğil. 

SAFFET URAL (Bursa) — Keyfî, ilk defa 
siz uyguluyorsunuz. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adma Sa
yın Çağlayangil, buyurun. 

A. P. GRUBU ADINA İHSAN SABRİ ÇAĞ
LAYANGİL (Bursa) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Gündemin ve müzakerelerin hangi safhasın
da bulunduğumuzun tespitinde müşkülât olduğu 
inancı içindeyim. 

Gündemimizin «Başkanlık Divanı seçimi» nde 
Başkanlık makamı; Danışma Kurulunda ittifaka 
varılamayan bir dağıtım cetvelinin tanzimindeki 
müşkülâtı Yüce Heyetinize getirdi, müzakere a-c-
tı. İhtilâfın nerelerde olduğu belirtildi, enine 
boyuna konuşuldu bu iş ancemaatin halledilmez. 
Danışma Kuruluna iade edelim, yeni bir hal tar
zı bulunsun getirilsin dendi, oylandı, reddedildi. 

Bir diğer arkadaşımız; bu ihtilâf bir noktaya 
kadar ihtilafsız halledilmiştir, sadece dört kâ
tiple puvanlar meselesi hallelemenıiştir; o nokta
dan başlayarak bu puvanları ve dört kâtipliği 
böyle halledelim diye teklif yaptı, o da redde
dildi. Onun üzerine bizim Grubumuzdan bir 
arkadaşımız, «Bu meseleler bu şekilde halledi-
lemediğine göre, Anayasanın 84 ncü maddesine 
kıyasen Başkanlık Divanının seçilmesini teklif 
ediyorum.» dedi ve o takrir kabul edildi; ama 
bütün konuşulanlar, bu kabul edilmiş takrirden 
evvel konuşulması icabeden şeyler, buraya tek
rar getiriliyor. Hattâ, sandıktan kimin çıktığı
nın münakaşasına kadar. 

Biz; o meseleler halledildiği, o esasla ilgili 
olan ihtilâf zaıil oldu kanaatindeydik. Çünkü, 
Başkanlık Divanına itiraz vâki oldu Başkanlık 
makamı, «Bu varit değildir, bunu oya koymu
yorum.» dedi ve o mesele kapandı. Kontenjan 
Grubu adma teklifler yapıldı. Başkanlık ma
kamı. onun Genel Kurulun evvelce aldığı ka
rarla bağdaşmadığını ifade ederek onları da oya 
koymadı. O halde müzakerelerimizin Anayasa
nın 84 ncü macldesıi gereğince, Başkanlık Divânı 
seçimi noktasında temerküz etmesi gerekir idi. 

Şimdi, bu noktada çok şey söylendi. Ma
demki, Sayın Başkanın bizce sebepleri meçhul 

84 
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müsamahasıyle bu nokta münakaşa ediliyor, biz 
de geriye dönüyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Çağlayangil, temas etti
ğiniz meseleyi Yüksek Heyete açıklamama mü
saade buyurun. 

Söyledikleriniz doğrudur; görüşmeler halle
dilmiş meselenin üzeninde olmakta ise de ortaya 
konmuş olan fikirlerin karşı fikirlerle karşı
lanması ve zabıtlarda bütün fikirlerin toplan
ması bakımından, Sayın İnönü'nün de geçen bir
leşimde belirttikleni gibi bu son görüşme mev
zuunu izah ederken, ister istemez evvelki mese
lelere temas zarureti hâsıl olduğu ve arkadaşla
rın görüşmelerine müdahale etmek istemedim: 
bunu arz ediyorum. 

A. P. GRUBU ADINA İHSAN SABRI ÇAĞ
LAYANGİL (Devamla) — Teşekkür ederim. 

Değerli arkadaşlarım, Başkanlık Divanı se
cimi için Anayasanın 84 neü maddesi üzerinde 
çok durduk. Bu madde, yüksek malûmları ol
duğu veçhile grubu bulunan siyasî partilerin 
kuvvetleri oranınca Başkanlık Divanına katıl
maları suretiyle meselevi çözüyor. 

Burada iki değişik ııoktai nazar karşımıza 
çıktı. Biri, benim grubumun müdafaa ettiği gö
rüş ; biri, benim grubumun dışında diğer grup
ların müdafaa ettiği görüş. 

Deniyor ki, 84 neü maddedeki «Grubu bulu
nan siyasî partilerin katılmalarıyle» tâbiri, gru
bu bulunan siyasî partiler dışındakilerin katıl
mayacağını âmir bir hüküm değildir. Esasen, 
katılmaları tâbiri de gösterir ki, bu gruptan ka
tılacakların dışında, Başkanlık Divanını teşkil 
edecek bir çekirdek, bir nüve vardır ve siyasî 
parti grupları kuvvetleri oranında oraya katı
lacaklardır. Güzel. 

Kimdi o? Kime katılacaktır siyasî parti grup
ları? Grubu bulunan siyasî partiler, kuvvetleri 
oranında kimlere katılacaktır? Meselâ, Senato 
için diyebilirsiniz ki, Millî Birlik Grubuna ka
tılacaktır, kontenjan grubuna katılacaktır. Mec
lis kanadında kimlere katılacaktır? Madde, iki 
Meclise de sâri. Meclis kanadında kimlere katı
lacaktır? Hangi kuvvete katılacaktır? Efendim, 
kuvvet bahis konusu değildir; siyasî parti grup
ları haricinde kimler kalıyorsa her zîhayat, kuv
vetleri oranında Başkanlık Divanından müste-
fidolacaktır. Bu da bir görüştür, bu da bir izah 
tarzıdır. 

O takdirde demek oluyor ki, grubu olan si
yasî partiler, kuvvetleri oranınca kuvvetlerini 
tespit edecekler ve onun dışında, Senatoda 
mevcut bulunan gruplara veya fertlere veya 
bağımsızlara katılacaklar. Biz bu zihniyetle bu 
sefer de Başkanlık Divanına katıldık. Puanlar 
bölündü; her parti, alacağını aldı. Eski usul ca
ri, geleneğe imtisalen muamele görüyoruz; yük
sek huzurunuzda evvelce de arz ettiğim gibi 
dört kâtiplik ve malûm puanlar çıktı. 

Bu noktada Sayın Cumhuriyetçi Güven Par
tisi Grubu kendilerine isabet eden kâtiplik ye
dine İdare Amirliği talebettiler. Muhterem Kon
tenjan Grubu da kendi puanlarının İdare 
V-ırdiğine kâfi gelmesine rağmen, kendilerinin 
İdare Amirliği ile değil, kâtiplikle iktifa edecek
ken mülâhazasında idiler. Bu toplantıda ben bu
lunmadım; ama, muhterem Halk Partisi, Ana
yasa Mahkemesinin kararlarını irşat ederek 
Kontenian Grubunun kuvveti oranındaki hak
kından feragat edemeyeceğini ve Güven Parti
sine İdare Amirliğini devredemeyeceğini ifade 
etmiş ve geri kalan dört kâtiplik için de puan
ları yüksek olandan başlayarak bunları alınız 
demiş. 

Şimdi, puanları yüksek olanlardan başlaya
rak bakiye puanlar, Adalet Partisinin 4.25, 
Cumhuriyet Halk Partisinin yanılmıyorsam 
0,70, Millî Birliğin 1,62 böyle puanlar. 

Şimdi bizim «Siyasî partilere münhasır ku
rulur» fikrimizi, reddederken bu fikre taraftar 
olmayanlar «Grulbu bulunan siyasî partiler de
mek, onun dışındakiler katılmaz demek değil-
'dir; o halde, onun dışındakiler de katılacak
tır» diyorlar. 

O zaman, onun dışında kimler var? Saydığı
mız Millî Birlikçiler, Kontenjan ve diğer parti
lerin dışında kimler var? Demokratik Parti 6 
kişisi ve 3,24 puanı var; Millî Selâmet Partisi 
3 kişisi ve 1,62 puanı var; bağımsızlar 11 kişisi 
ve 5,40 puanı var; bağımsız Tabiî Üyeler 4 ki
şileri ve 2,16 puanları var. 

Siz diyorsunuz ki, «Grubu bulunan siyasî 
partilerden maksûd onlardan başka kimse katı
lamaz demek değildir. O halde her zihayat kuv
veti oranında bu Başkanlık Divanında temsil edile
cekse, niye Demokratik Parti girmiyor, niye Millî 
Selâmet Partisi girmiyor, niye bağımsızlar girmi
yor niye öbürleri girmiyor?» «Onlar parti; ama 
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grupları yok.» diyorlar. Siz buyuruyorsunuz ki, 
«Bu, bunun dışındakiler katılamaz demek de
ğildir, onlar da girsin öyle ise» O halde diyo
ruz, onlarda mı girsin? Pekâlâ. Lütfen 84 neü 
maddenm<<Grubu bulunan siyasî partiler» tâ
birini vazıı kanun haşiv olarak mı koymuş, de
lâlet olarak mı koymuş? Grubu olmayan da gi
recek, o da girecek, bu da girecek, her grup 
girecek. O halde, bu tâbirin bu şekilde kanuna 
girmesinin hikmetini izah eder misiniz? Nasıl 
etmişse etmişler. • 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanlbul) — Kim 
girmesin dedi? Bedahat olarak... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, is-
tirhman ediyorum; herkes müdahale ederse bu 
müzakereler yürümez. 

CİHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
Müsaade eder misiniz?... 

BAŞKAN — Müsaade .edemem efendim, ko
nuşma yapılırken müsaade edilir mi? 

CİHAT ALPAN (Cumhurbaşkanıca S. Ü.) 
— Sayın Çağlayanğirin... 

BAŞKAN — Müsaade etmiyorum efendim, 
konuşma yapılırken müsaade edilmez ki, mü
dahale edilmez, konuşma yapılırken. 

A. P. GRUBU ADINA İHSAN SABRİ ÇAĞ-
LAYANGÎL (Devamla) — tki prensip cari olur; 
ya bizim anladığımız gibi siyasî parti grupları
na münhasır bir hak olarak tanılır, onlar tara
fından kurulur; ya öbür prensipten hareket 
•edilir. Herkes ister grubu olsun, /olmasın, Ana
yasa öyle yazmış; ama sen ona bakma, bir şey
dir söylemişler, 'bakma ona, böyle dağıt deni
yor. O da bir fikirdir; öyle bir şey olur. Ama, 
meselenin bidayetinde, «Grubu bulunan siyasî 
partiler» demek, başkaları katılmaz değildir 
noktasından hareket edip, puanları bölüşmeye 
gelirken öbürlerine verilmez; çünkü onların 
grubu yoktur» derseniz dönüp de bu kürsüden 
bize «Matematik ucube, yağma yok» diye iti
razlarda bulunamazsınız. Bir lâf etmek vardır, 
bir konuşmak vardır; lâf ile sözün farkı var
dır. Bu kürsü söz içindir. Bir zımpara kâğıdı 
üslûbu ile kulakları tırmalayarak, gönülleri 
tahriş ederek, mantığı, nasafeti rencide ederek 
konuşmak mümkündür, marifet de değildir, 
zor da değildir. Mesele, fikirlerimizi kırmadan, 
incitmeden, fikir halinde birbirimize saygı du
yarak ifade edebilmektir, sanat oradadır. Yok-
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sa, kötüye kullanmak, arzu ettiğimiz zaman o 
ustalıkta maharet adama bir yarış zevki ver-
mezki. 

Biz dedik ki, vasıflı olarak seçilmiş bir Mec
liste Başkanlık Divanı seçimi, kâtiplik makam
larının dağıtılışı her sefer üzücü ihtilâflara 
meydan vermesin, bir sabit prensip tâyin ede
lim. Yüce Heyetiniz meselelere bir çıkar yol 
bulmakla görevlidir. Yüce Heyetiniz, «Anaya
sanın 84 ncü maddesine göre kuralım» derken 
Tüzüğü tadil etmiş değildir. Bu aldığınız ka
rar, diğer sefer mümasil bir karar almadığınız 
takdirde yürürlükte kalamaz. Bunu çözer, bu
radaki müşkülâtı çözer. Başka bir hâl şekli ol
saydı da ona giddbilseydik o şekilde ç/özerdik. 
Yine mümkün; bunu yürütemezsek, bunu geçi
remezsiniz Genel Kuruldan; farz ediniz ki, bu
na göre bir tevziat yaptık, oyladık Genel Ku
rul onu da kaıbul etmedi, iş yine empasda... 
Yeni bir tedbir arayacağız, bu işten bir çıkar 
yol arayacağız. 

Onun için bendenizin maruzatım, bu mese
leyi cezrî şekilde halledecek bir yola gidelim. 
Müşkalâtın da nereden çıktığını geçen sefer 
izaiha çalıştım. Şimdi bir kuvveî tespit ederken, 
kuvveî ilgililere göre tespit etmek lâzım. 
Efendim, 1973 seçimlerine yüzde 62 iştirak ol
du derken, iştirakçileri Türkiye nüfusuna böl-
imüyoruz, seçmen nüfusuna bölüyoruz. Çünkü, 
seçimle seçmenler ilgili. Ama burada kuvveî 
tespit ederken bağımsızları ithal ediyoruz, gru
bu olmayan siyasî partileri ithal ediyoruz, kuv
veî ona göre tespit ediyoruz. Makam tevzi 
ederken bağımsızları istisna ediyoruz, grubu ol
mayan siyasî partileri istisna ediyoruz. İşte o 
zaman yağmaya kalkıyor. Bu tarafta 5,40 ile 
bir kitle dururken, öbür tarafta bir başka kitle 
0,40 ile sahibi makam olmak istiyor. Garabet 
de buradan çıkıyor, adaletsizlik de buradan çı
kıyor, nasafetsizlik de buradan çıkıyor. 

Bir noktada ittifak edelim, bir yere bağla
yalım düşüncelerimizi. Ya bu Senatoda yaşayan 
her zihayat bir kuvvet oranıdır; bağımlı, ba
ğımsız, partili, partisiz; Anayasanın 84 ncü 
maddesini benim anladığım gibi anlamazsınız, 
haşiv dersiniz, dalâlet dersiniz; ne dersen d«; 
çünkü o yola gidip o tefsiri yaptığınız zaman 
84 ncü maddede» grubu bulunan siyasî parti
ler» ibaresinin ne için konduğunu kıyamete kadar 
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ispat etmek mümkün değildir. Grubu olmayan 
siyasî partilerde kuvvetleri oranında Başkan
lık Divanına katılmaları Yüce Heyetinizce ka
bul edildiği anda, o zaman müsaade ederseniz 
söyleyeyim, 84 ncü madde, Meclislerde Başkan
lık Divanları, evvelâ grubu bulunan siyasî par
tilerin kuvvetleri oranına göre mevcut makam
ları almaları, bilâhara Senatoda yaşayan diğer 
grup ve zümrelerin kendi kuvvetleri oranında 
onlara katılmalarıyle kurulur şeklinde tedvin 
edilmiştir diyor. Doğrusu da öyle olması gere
kir ; eğer maksut o ise. 

Şimdi bence bütün bu mülâhazalar, Yüce 
Heyetinizin Başkanlık Divanı, 84 ncü madde
deki sarahate göre alınsın kararından evvel 
yapılıp halledilmesi gereken işlerden idi. O 
devreler geride kalmış; Yüce Heyetiniz bu me
seleyi düşünmüş, taşınmış, bu işin içinden çıka
madık bu Divan bu esasa göre kurulsun den
miş, ona göre ilgililer takrirler vermişler, o 
takrirleri müzakere edelim, Yüce Heyetiniz o 
görüşte ısrar ediyorsa ve o takrirlere vücut ve
recekse ona göre Başkanlık Divanını kurarız. 
Yok, ona göre kurulması icabeden Başkanlık 
Divanı bu müzakerelerin ışığı altında yeniden 
ve başka bir hüviyette teşkil edilmek isteniyor
sa, o zaman önümüze yeni bir alternatif çıkar. 

Sayın İnönü geçen celsede «Anayasanın ye
niden teste tabi tutulmasına ihtiyaç var mı» 
buyurdular. Biz Anayasanın testi veya yoru
munda değil, Anayasaya uygun halledelim di
yoruz. Bir yerde eğer tüzük Anayasanın dışın
da görülüyorsa, ağırlık Anayasada kalır, üstün
lük orada kalır, ona göre halledelim diyoruz. 
Hayır öyle değildir, tüzüğü de tadil etmedik 
dersek tüzüğün tadili yolları ayrı. Bu sefer bu 
tez ağır basar ve Başkanlık Divanı bu görgüye 
ıgöre kurulursa, bunda ittifak edebilirsek, o 
zaman tüzüğü tadil ederiz, bundan sonra böyle 
kuralım deriz. O da mümkün. Eğer hatalı bir 
tatbikat içindeysek, Anayasa dışı tüzüğümüzde 
maddeler veya hükümler 'geçmiş ise, ne yapalım 
bir defa tüzük geçti, meclislerde kendi yaptık
ları tüzüklere göre hareket ederler.. Meclisler 
kendi yaptıkları tüzüklere göre hareket ederler 
de, milletin yaptığı Anayasaya göre hareket et
mezler mi? Eğer tüzük Anayasa hükmünün 
dışında ise, ıslahı gerekmez mi ? 

Onun için inandığımız prensipleri; behe
mehal nassı katıdır, değişmez gibi kabul etme

yip, birbirimizin savunduğu fikirlere saygı du
yarak, illâ seninki doğru, illâ benimki doğru 
demeyerek, ama doğrunun nasıl olacağını ara
maya çalışarak elbirliği ile bu meseleye bir hal 
şekli bulmakta müşkülât olmayacaktır. 

Mâruzâtım budur, saygılarımı sunuyorum. 
(A. P. sıralarından «Alkışlar»). 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak, Millî Bir
lik Grubu adına. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Grup 
adına söz istiyorum. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 
Başkan, şahsı adına konuşma var mı? 

BAŞKAN — Var efendim, sıraya alabilirim. 
C. H. P. adına bir defa konuştunuz, bütün grup
lar konuşmadan ikinci defa konuşamazsınız 
onu biliyorsunuz. 

M. B. G. ADINA SUPHİ GÜRSOYTRAK 
(Tabiî Üye) — 'Sayın senatörler; 

Başkanlık Divanı seçimi dolayısıyle 1 Ka
sım 1973 gününden beri karşılaştığımız uzlaş
maz durumun temelinde maalesef Adalet Par
tisinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, İç
tüzük hükümleri ve 12 yıldır uygulayageldiği-
miz teamül hukukuna riayet etmemesi fikri 
yatmaktadır. Elbette toplantı yılının başında 
milletimizin ve Devletimizin çözüm bekleyen 
pek çok ciddî sorunları, önemli işleri beklerken, 
Adalet Partisinin Başkanlık Divanında bir kaç 
üye daha fazla elde edeceğim diye millet hu
zurunda ıSentoyu içine düşürdüğü durumdan, 
Cumhuriyet Senatosunun bir grubu olarak bü
yük bir üzüntü duymaktayız. 

Millî Birlik grubu olarak biz, soruna Ana
yasanın temel prensipleri açısından yaklaşmak 
istiyoruz. Karşıılaşitığıımız sorunun bizce temeli iki 
ananoktaya dayanmaktadır. Bunlardan birin
cisi; Başkanlık Divanının hukukî durumu. 

İkincisi; Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 
hâkim kılınmasıdır. 

Sayın üyeler, Anayasa Mahkememiz 1967/6 
esas ve 27 . 2 . 1968 günlü kararı ile Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 8, 84 ve 85 nci mad
delerine rağmen, Millet Meclisi Başkanlık Di
vanının kuruluşuna bir siyasî partinin iştirak 
etmesini önlemek amaciyle alınmış bulunan 
2 . 11 . 1966 günlü Millet Meclisi kararını, 
İçtüzüğe ve Anayasaya aykırı olduğu gerekçe
siyle iptal etmiştir. Anayasa Mahkememiz bu 
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kararında bir meclisin başkanlık divanının ku
ruluşunun ve iş görüşünü o meclisin çalışma 
alanı dışında meclis faaliyetlerinden - önemle 
üzerinde durmak istiyorum - meclis faaliyetle
rinden ayrı nitelikte bir düzen olarak düşün
menin mümkün olamayacağını, başkanlık diva
nının kuruluşu ve işleyişi, divanın meclisinin ça
lışmalarını yönetmesi dolayısıyle, meclis faali
yetlerinin en başında gelen bir fonksiyonu ola
rak nitelemiştir. 

Anayasamızın 85 nci maddesinin 1 nci fık
rası, «Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Meclis
ler çalışmalarını kendi yaptıkları İçtüzük hü
kümlerine göre yürütürler.» demektedir. Buna 
göre Başkanlık Divanmına ilişkin sorunların 
çözüm yeri İçtüzük olmak gerekir. Şimdi, soru
numuzda durum nedir, çözüm şekli nasıl ola
caktır bunu tespit ve izah etmeye çalışalım. 

İçtüzüğümüzün 8 nci maddesi, Cumhuriyet 
Senatosu Başkanı 1972, 1973 yılının bitmesinden 
önceki bir hafta içinde Danışma Kurulunu top
lar demektedir. Nitekim, Başkanvekili Sayın 
Ünaldı, 26 Ekim 1973 günü İçtüzüğümüzün 
13 ncü maddesine göre Başkanlık Divanı ile 
Cumhuriyet Senatosunda bulunan gruplar tem
silcilerinden lOİuşan Danışma Kurulunu toplan
tıya çağırmıştır. Bu toplantıya Başkanlık Di
vanı ile Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet Par
tisi, Cumhuriyetçi Güven Partisi, Kontenjan 
Grubu ve Millî Birlik Grubu temsilcileri katıl
mışlardır. Toplantıda İçtüzüğümüzün 8 nci mad
desi gereğince bütün grupların oranları ve 
yüzde cetveli tanzim edilmiştir. 

Yine İçtüzüğümüzün 8 nci maddesi gereğin
ce grupların Cumhuriyet Senatosu üye tam sa
yısına -oranlarının büyüklük sırasına göre da
ğıtım cetveli tanzimine başlanılmış ve Başkanlık 
Divanının toplam 13 üyesinden 9'unun Cumhu
riyet Senatosunda mevcut gruplar arasında or
tak bir görüşle dağıtılmıştır. Geriye sadece 4 
kâtip üyenin gruplar arasında nasıl dağıtılması 
konuusnda ortak bir çözüm bulunamamış ola
rak sorun Senatonun Genel Kuruluna 1 Kasım 
1973 günü getirilmiş bulunmaktadır. 

Nitekim, buraya kadar olan maruzatım ge
rek o günkü Başkan Sayın Ünal di'nm yaptığı 
açıklama ile, gerekse Adalet Partisi Grubu Baş
kanvekili Sayın Oral Karaosmanoğlu'nun im
zasını taşıyan Adalet Partisi Grubunun ortak 
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1 görüşünü ifade eden ve Genel Kurulda okunan 
muhalefet yazısı ile de teyidedilmektedir. 

Bu noktaya kadar olan işlemleri özetleyecek 
olursak; gerek Başkanlık Divanının, gerekse 
Adalet Partisinin tutumu İçtüzüğümüze ve 12 
yıldır teessüs etmiş bulunan teamül hukukuna 
göre uygun olarak cereyan etmiş ve çözümlen
mesi gereken yalnız 4 Kâtip üyeliğin gruplar 

j arasında nasıl dağıtılması gerektiği noktasında 
sorunun halli Genel Kurulun takdirine bırakıl
mıştır. 

Sayın Senatörler, görüldüğü gibi Sayın Ada
let Partisinin buraya kadar; yani 1 Kasım 1973 
günkü Birleşimin geç saatlerine kadar, Baş
kanlık Divanının yalnız siyasî partiler tarafın
dan kurulmasını öneren her hangi bir tutumu 
olmamıştır. Ancak, Sayın Ömer Ucuza!'m ver
diği bir önerge ile «Sayın Başkanlığa, Anayasa
nın 84 ncü maddesi mucibince Başkanlık Diva
nının tespitini arz ve teklif ederim.» demekte ol
masına ve bu ifadenin de İçtüzüğümüzün 4 ncü 
maddesindeki « Cumhuriyet Senatosunun Baş
kanlık Divanı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
nın 84 ncü ımaddeısıi hükümlerine -göre kurulur.» 

I ifadesinin tekrarından ibaret olmasına rağmen, 
I Başkanlık önergeyi oya koymaması gerekirken, 

haşiv olan bu önergeyi oya sunmuş ve akabinde 
de celseyi tatil etmiştir. 1 Kasını 1973 günü Bir
leşimindeki Sayın Başikan celseyi tadil ederken 
«Yeni dağıtım cetvelinin hazırlanması için bir
leşimi kapatıyorum» cümlesi ille ifade etmiş bu
lunmaktadır. 

Demek ki, Sayın Başjkan, yeni dağıtım cet
velinin hazırlanması için birleşimi kapattığını 
ve böylece de Başkanlık Divanının bundan son
raki görevinin ne olduğunu zabıtlara tescil et
miş bulunmaktadır. Oysa ki, 2 Kasım günü Baş-

I kanlık Divanı adına eski Başkanvekili Sayın 
Ünaldı Genel Kurulun 1 Kasım 1973 günü top
lantısında alman karar gereğince, Anayasanın 
84 ncü maddesine göre yapılması gereken Baş
kanlık Divanı seçimlerine esas teşkil edecek 

[ oran ve dağıtım cetvelini tanzim etmek üzere 
I 5 Kasım 1973 Pazartesi günü saat 10,00'da yapı-
! lacak Danışma Kurulu toplantısını düzenlemek 
; istemiş ve bu toplantıya, İçtüzüğe aykırı olarak 
; sadece siyasî parti temsilcileriyle Başkanlık Di

vanı üyelerini davet etmiştir. Bu durumu öğre
nen grubumuz Başkanlık Divanına gönderdiği 
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5 Kasım 1973 gün ve 196 sayılı yazısı ile Sena
tomuzun 1 Kasım 1972'den 31 Ekim 1973 tari-
ihine kadar süren toplantı yılında Başkanlık 
Divanı üyeleri seçilmiş ve 1 Kasım 1973 tarihi
ne kadar görevlerini ifa ve tamamlamış bulun
maktadır. Ancak, Başkanın yenileme seçimine 
girmesi ve diğer Divan üyelerinin bir yıl süre 
ile seçilmiş olması karşısında, Başkanlık Di
vanının devamı ve alacağı kararlarının da, sü
reyi aşma ve görevin bitimi noktasından mu
allel olacağı açıktır. Bu itibarla, bir Başkan
lık Divanı meveııdolamayacağı gibi, hu Divan 
adına eski Başkanvekili .Sayın Mehmet Ünaldı' 
um da 1 Kasım 1973 tarihinden itibaren bir Da
nışma Kurulu toplantısı yapabilmesi hukukî da
yanaktan yoksun bulunmaktadır. Binaenaleyh, 
bu Başkanlık Divanının 1 Kasım 1973 tarihin
den itibaren her hangi bir konuda karar alabil
mesi veya Danışma Kurulunu veyahut Başkan
lık Divanınım toplantıya davet etmesinin huku
ken mümkün olmadığını bildirmiştir. 

Yine bu yazıda, Anayasamızın 85 nci mad
desinin «Meclisler, çalışmalarını, kendi yaptık
ları İçtüzüklerin hükümlerine göre yürütürler.» 
hükmünün bir sonucu olarak Cumhuriyet İSe-
natosunda halen yürürlükte olan İçtüzük mev
cutken, bunun hükümlerinin uygulanmasından 
sarfınazar edilmesinin hukuken mümkün ve meş
ru olmadığı belirtilmiş ve 3 ncü madde olarak 
da: 

Açıklanan durumlar karşısında Başkanlık 
Divanının, İçtüzüğümüzün 1 nci maddesi uya
rınca en yaşlı üyenin Başkanlığında bir toplan
tı yaparak İçtüzüğümüzün 4, 5, 8 ve 14 ncü 
maddeleri hükümlerinin uygulanmasına zaru
ret olduğu belirtilmiştir. 

iSaym C. H. P. Grubunun ve Sayın Kontenjan 
Grubunun da bu toplantının hukuken meşru 
olmadığını belirtmeleri ve toplantıya katılma
maları sonucu bu toplantı yapılamamamıştır. 

Hal böyle iken, eski Başkanvekili Sayın 
Ünaldı, 6 Kasım 1973 günkü Birleşime, bugün 
olduğu gibi, Başkanlık yapmak üzere çıkmış 
bulunmaktadır. 6 Kasım 1973 günkü Birleşim
de Sayın Ünaldı'nm Başkanlık makamını iş
gal ettiğini görünce bu defa İçtüzüğümüzün 1 
nci maddesinin âmir hükmüne göre, kendisi
nin birleşime Başkanlık etmesinin hukuken 
meşru ve mümkün olmadığını, Başkanlığı Cum

huriyet Senatosunun en yaşlı üyesine terketme-
si gerektiğini bildiren bir önerge ile talep et
tik. Sayın Ünaldı yaptıkları açıklamada, ken
dilerinin Başkanlığının Cumhuriyet Senatosu 
İçtüzüğüne uygun olduğunu ve 12 yıllık tatbi
katın bozulmasını istemedikleri için devam et
tirdiklerini belirttiler. 

Kendilerinin Başkanlık Divanındaki mev
cudiyetlerini, yürürlükte olduğunu belirttikleri 
İçtüzüğe ve 12 yıllık teamüle dayatan Başka
nın, aynı rahatlıkla İçtüzüğün hükümlerim çiğ
neyerek Danışma Kurulunu toplamaya teşebbüs 
etmek, mevcut olmadığı için toplanması imkân
sız bulunan Başkanlık Divanı adına, İçtüzüğe 
'% 100 aykırı bir şekilde yeni oranlar tespit 
ederek gruplara bildirmekte herhangi bir sa
kınca da görmediklerine tanık olduk. 

Sayın üyeler, bilhassa 1950 - 1960 yılları ara
sında ortaya çıkan ve uygulanan işte bu yasa
lara aykırı tutuma bir daha imkân ve fırsat ve
rilmesin diye kanun koyucu Anayasamızın 84 
ncü maddesinin tanziminde, o Mecliste bulunan 
siyasî yarti gruplarının Başkanlık Divanların
da temsil edilmelerini temin etmek için 1 nci 
fıkrasında «Meclislerin Başkanlık Divanları, o 
Meclisteki siyasî parti gruplarının kuvvetleri 
ölçüsünde Divana katılmalarını sağlayacak şe
kilde kurulur.» Hükmünü getirmiştir. Bilhassa 
«katılmalarını» kelimesinin altını çizmek istiyo
rum. 

Burada kanun koyucu, siyasî parti grupları
nın ancak kuvvetleri ölçüsünde; fakat kuvvet
lerinin ne üstünde ve ne de altında Divanda 
temsil edilemeyecekleri kıstasını getirmiştir. 

Yakın mazideki uygulamaları bırakalım, 
Anayasanın 84 ncü ve 85 nci maddeleri gayet 
açık ve kesin hüküm getirmiş bulunmasına rağ
men, 1966 yılında Millet Meclisinde 15 kişilik 
üyesi bulunan bir siyasî parti grubunun Baş
kanlık Divanı kuruluşuna katılmasını önlemek 
maksadıyle bir karar, maalesef alınabilmiştir. 

Şimdi, her nedense Adaret Partisi Cumhuri
yet Senatosu Grubunun adedi çokluklarına gü
venerek Anayasamızın 85 nci maddesinin 1 nci 
fıkrası gereğince 10 sene önce çıkmasına emek 
ve oy verdikleri İçtüzük hükümleri mevcut iken 
ve 12 yıldır uygulayageldiğimiz teamül huku
kuna ve centilmenlik anlaşmasına rağmen ve 
bugüne kadar Başkanlık Divanında bulunma-
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sıııdan hiçbir şikâyet (konusu ortaya çıkmamış
ken Millî Birlik Grubu, Cumhurbaşkanınca Se
çilmiş Üyeler Grubu ve Bağımsızların Başkan
lık Divanının kuruluşuna katılmamaları için 
yeni bir mücadeleyi maalesef başlatmış bulun
maktadırlar. 

Beni affetsinler, 10' sene önce Sayın Çağla-
yangil yine böyle yeni Adalet Partisi Grubu 
Başkanı iken bu münakaşalar Cumhuriyet Se
natosunda başlatılmıştır. Zabıtlar bunların ör
nekleriyle doludur. 1 Kasım 1962 tarihinde ya
pılan Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı 
seçiminin, Anayasa ve Adalet Komisyonunca 
Anayasa açısından tetkiki sırasında Komisyon, 
İstanbul Hukuk Fakültesine, Ankara Hukuk 
Fakültesine ve Siyasal Bilgiler Fakültesinin il
gili bölümlerine müracaat ederek görüş ve mü
talâalarını talep etmiştir. 

Cevaben gelen raporlar içinde 10'u aşkın 
üyeden sadece bir üye Senato Başkanlık Divanı 
kuruluşunun münhasıran siyasî partilere ait ol
duğu, diğerlerinin, genellikle Anayasa hükmü
ne göre Başkanlık Divanının siyasî parti grup
larınca paylaşılacağı değil, kuvvetleri ölçüsün
de katılmaları esasım getirdiği, bundan amaç, 
Başkanlık Divanının ve Meclisin çalışmalarının 
tarafsızlığını ve daha temsili niteliğini sağla
mak olduğunu belirtmişlerdir. 

Sayın Senatörler, Anayasamızın 84 ncü 
maddesinde tabiî Üyeler ve Cumhurbaşkanın
ca seçilmiş üyeler Grubu ve hattâ Bağımsızla
rın Başkanlık Divanında yer almayacağına dair 
herhangi bir hüküm de mevcut değildir. Bilâkis 
Anayasamızın lafzıyla, ruhu ile gerekçesiyle ve 
hatta Cumhuriyet Senato sunun Millet Meclisi 
bünyesinden farklı olarak, kanun koyucu tara
fından düşünülmüş olması nedeniyle ne derece 
özgürlükçü ve çoğulcu, demokratik haklara say
gılı bir düzeni önerdiği ortada bulunmaktadır. 
Bu müesseselerin yani şimdiye baıdar siyasî 
parti gıııpla.rının dışındaki Millî Birlik Grubu, 
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grubu ve 
bağımsızların gierek Meclis çalışmalarında, ge
rekse Başkanlık Divanı çalışmalarında bir den
ge, bir tarafsızlık unsuru olarak düşünüldüğü 
Anayasa zabıtan içerisinde bulunmaktadır. 

Nitekim, Sayın Baskanv ekili Ünaldı 24 
Ekim 1973 günü 81 nci Birleşimi açış konuş
masında «Yüce Senatonun tarzı terekkübünde 

bir özellik vardır. Demokrasinin vazgeçilmez 
unsuru olan siyasî partilerin yanında hiçbir • 
partiye memsubolmayan muvazene grupları 
mevcuttur. Bu itibarla da şimdiye kadar Mecli
simizde birbirine karşı görüşleri bir anlaşma 
zeminine oturtmada ve tarafsız görüşleri, mese
lelerimizi daima en iyi hal çaresine bağlamış
tır» derken, kanun vazımm bu müesseseleri ge
tirmekle ne kadar haklı ve isabetli düşünmüş 
olduğuna işaret etmiş bulunuyorlardı. 

Meclis çalışmalarında faydalı oldukları bu 
beyanla da sabit olan bu müesses eler, Başkan
lık Divanının kuruluşuna iştirakla Divanın da
ha tarafsız, daha demokratik, daha temsilî ve 
daha dengeli olmasını temin etmek mümkün 
iken acaba, Divana katılmaları bugün, 12 yıl 
sonra Anayasanın âmir hükmü ortada, İçtüzü
ğümüzün 4 noü maddesinde 84 ncü maddenin 
yer almış olmasına rağmen bugün Adalet Par
tisi acaba niçin bu konuyu tekrar bir tartışma 
konusu haline getirmiştir? İşte, şüpheler, ka
ranlık bulutlar bu noktada toplanmaktadır Sa
yın üyeler. 

Şayet bâzı Adalet Partili üye arkadaşları
mızın anladıkları gibi, 84 ncü madde de Tabiî 
Üyeler, Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler ve 
bağımsızlardan bahsetmiyor. O halde Divanı 
yalnız biz teşkil ederiz şeklinde anlayacak olur
sak bu takdirde Anayasamızın 85 nci maddesi
nin ikinci fıkrası hükmü. «İçtüzük hükümleri 
siyasî parti gruplarının Meclislerin bütün faa
liyetlerine kuvvetleri oranında katılmalarını 
sağlayacak yolda düzenlenir» demesi karşısın
da Anayasada açıkça ifade edilen yerler dışın
da, yani Bütçe Karma Komisyonu, Karmu İkti
sadî Teşebbüsleri Komisyonu ve geçici Hükü
met gibi organlar dışında Millet Meclisinde bu
lunan bağımsızlar, Cumhuriyet Senatosunda 
bulunan gerek bağımsızlar, gerekse Cumhurbaş
kanınca seçilen üyeler ve Tabiî Üyelerin Meclis 
çalışmalaırmm temellini teşkil eden komisyon
larda ve hattâ Meclis faaliyetlerinde hiç vaaife 
almamaları gerekmez mi? 

Bu mantığı, bu hukuk anlayışını takdirde 
acz gösteriyorsak değerli 'arkadaşlarımız bizi 
•mazur görsünler. 

Konuşmam buraya gelmişken izin verirse
niz bir noktaya da temas etmek istiyorum. Bâ
zı Adalet Partili üyelerin savundukları görüşe 
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hak verecek olursak, örneğin; Tabiî Üyeler, 
Cumhurbaşkanınca Seçilmiş üyeler ve hattâ ba
ğımsızlar bakan olabilirler, Başbakan olabilir
ler Cumhurbaşkanı olabilirler; ama Başkanlık 
Divanında yer alamazlar, Senato Başkanı ola
mazlar demek gerekmez mi? Herm, bu vazifeler 
Anayasamıza göre ve Cumhuriyet Senatomuzun 
her üyesinin tabiî ve normal Anayasal hakkı 
değil midir, üyeleri bu haktan mahram etmeye 
kimin yetkisi vardır? Bu hususların aksini sa
vunmak için meselelere pek çok dar acıdan bak
mak gerekir ki, o da Senatomuzun olgunluğu 
ile bağdaşmayacağı görüşündeyiz. 

Sayın üyeler, Anayasamızın 8-1 ncü madde
sinin 2 nei fıkrası «'Millet Meclîsi ve Cumhuri
yet Senatosu Başkanl,aırı, kendi Meclislerince 
üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ve gizli 
oyla ikişer yıl için seçilirler» demektedir. Baş
kanlık Divanına dahil olduğuna göre, buradan 
hareketle, Başkanlık Divanı kuruluşuna grup
ların iştirakinde kuvvet oranlarının tespitinde 
Senatonun üye tam sayısının esas alınması, 
Anayasanın kaçınılmaz bir âmir hükmü halin
dedir. Hal böyle olunca, grupların kuvvet ölçü
sü hesabında yalnız siyasî parti mevcutlarını, 
kuvvelerini dikkate almak, Anayasamızın 84 
ncü ve 85 nci maddeleri hükmüne açıkça, aykırı 
hareket etmek olur. Bu oranlar bütün Meclis 
çalışmalarında, Başkanlık Divanında, komis
yonlarda ve. geçici komisyonlarda, üye seçimin
de ele daima kıstas olacağı için meseleye yal
nız Başkanlık Divanının teşekkülü bakımından 
bakmamak, Meclisin tüm faaliyetleri içinde 
bakmak gerekir. Aynı oranlar komisyonlar için 
de geçerli olacağına göre sadece siyasî parti 
gruplarının mevcutlarına göre yapılacak bir he
sapta, o siyasî parti gruplarının gerçek kuvvet
lerinin cok üstünde bir oranla gerek Başkanlık 
Divanında, gerekse komisyonlarda ve geçici ko
misyonlarda temsil edileceği hükmü, mânası çı
kar ki, bu düpedüz Anayasaya aykırıdır. 

Anayas.aımızı.n 84 ncü maddesinin 1 nci fık
rasında, «Siyasî parti gruplarının kuvvetleri öl
çüsünde Başkanlık Divanlarına katılacaklarını» 
ifade etmektedir. Yoksa, Başkanlık Divanları
nı, Komisyon başkanlıklarını, üyeliklerini ken
di aralarında paylaşılacaktır, diye bir hüküm 
ifade etmemektedir. Bunun tipik bir örnekle 
cevaplandırmak ve daha açığa çıkarmak gere

kirse, nitekim, Başkanlık Divanının 1 Kasım 
1973 tarihinden önce Danışma Kurulu aracılığı 
ile tespit etmiş okluğu oranlara baktığımız tak
dirde, Adalet Partisinin 185 kişilik Senato mev
cudu üzerinden oranının % 43,24 iken, yalnız 
siyasî parti grupları mevcutlarını dikkate al
dıkları takdirde oranlarının derhal % 60,60'a, 
yükseldiğini görüyoruz. Böyle bir değerlendir-
aneye göre, 13 kişilik Başkanlık Divanının 7 üye
si, yani çoğunluğu, hakkı olmadığı halde, kuv
vetinin üstünde bir oranla temsil edildiği için 
Adalet Partisinin eline geçmiş olacaktır. Yal
nız mesele Başkanlık Divanında kalmayacak 
komisyonların Anayasamıza göre, İçtüzüğümü
ze göre kurulması gereken komisyonlarda Ada
let Partililerin temsil edilme âdetleri de bu 

[ oran kadar fazla olacaktır. Dikkat buyurursa
nız Anayasamızın 84 ncü maddesinin âmir hük
müne yüzdeyüz karşıl bir çözüm şeklini Sayın 
Çağlayangil önermektedir ki, bunu tasvip 'et
meye haklı görmeye Anayasamıza göre, İçtüzü
ğümüze göre, af buyursunlar normal matematik 
ve hukuk anlayışımıza göre asla ınmimlkün gör
müyoruz. 

Sayın Çağlayangil biraz önce konuşmaların
da, «Anayasamızın 84 ncü ımaddesinin 1 nci fık
rası gereğince siyasî partiler grubunu mevcut 
çekirdeğe yahut Millet Meclisindeki bağımsız -
lara iltihak edecektir, yoksa diğer mevcut olan 
•üyeler kendi oranları nispetinde siyasî parti
lilere mi iltihak edeceklerdir»1 diye bir soru tev
cih ettiler. 

Anayasamızın 84 ncü ve 85 nci 'maddeleri
nin hükümleri gayet açık. Elbetteki evleviyetle 
siyasî parti grupları 'dikkate alınacaktır. 

Yine Sayın Çağlayangil, «Bu defa alacağı
mız karar, sadece bu defaya mahsus olacaktır, 
bundan sonraki yıllarda Grenci Kural başka 
yönde karar verirse, o yöndeki kararları uygu
larız» buyurdular. 

Acaba, İçtüzükleri biz lâf olsun diye mi 
meydana getiriyoruz? Eğer, Meclisleri dip not
larla, her yıl değişen kararlarla idare edecek 
olursak Anayasalara, İçtüzüklere ne lüzum var 
•bilmiyorum ? Bu mantığı anlamak ve izah et
mek bizce mümkün olamamaktadır. 

Burada açıkça sormak istediğimiz ve öğren-
j mek istediğimiz bir husus daha var. Halen İç-
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tüzüğümüz yürürlükte iken, herhangi bir tadi
lât yapılmamışken içtüzüğe aykırı bir tutumu 
Yüce Senatonun uygulayabilmesi hukuken 
(mümkün müdür? Biz, bunun mümkün olmadığı 
görüşündeyiz ve bu görüşte ısrar ediyoruz. 

Bu oranlar meselesine yine bir noktada da
ha temas etmek istiyorum. Müteakip (seçimlerin 
ne getireceğini bilemeyiz. Şayet bir gün, Sena
toda iki büyük parti eşit sayıda üye ile gelirse 
Başkanlık Divanının tek sayılı üyeliklerinin 
taksimini Sayın Adalet Partili arkadaşlarımız 
nasıl tm'ümıkün gömlektedirler, bir çözüm şekli 
önerirlerse memnun oluruz. Keza, siyasî parti 
grubu olan siyasî partilerin adedi şayet lÖO'ün 
alltrna düşecek olursa örneğin 185 kişilik .Sena
toda bu l'OO'ün altındaki 70 veya 80 kişilik si
yasî parti grubu mevcutları yalnız kendileri 
hem Başkanlık Divanını ve hem de Meclis ko
misyonlarını teşkil edecekler, onların yöneti
minde ve öncülüğünde Meclis 'Çalışmaları yürü
tülecektir mantığını nasıl ileri sürebiliyorlar, 
bunu kavramak, anlamak cidden çok müşkül. 

Bir noktada da Sayın Hazarda ğlı'y a cevap 
sunmak isterim. Kendilerinden öğrenmek iste
diğim sadece şu; İçtüzüğümüz bugün yürürlük
te iken ve biz içtüzüğe göre hareketlerimizi, 
yasamıa faaliyetlerimizi ve kararlarımızı alma
ya mecbur iken, bunun dışındaki bir çözüm sek
ilini nasıl öneriyorlar takdirlerime bırakıyorum. 
Bu bir. 

ikincisi, Başkanlık Divanının tarafsızlığını 
temin etmek o kadar önemli bir konu ki, biraz 
lönce İSaym Ünaldı konuşma sırasında Millî 
Birlik Grubunun sözcüsü olarak ben dünden söz 
almış iken, Sayın Çağlayangil'in sıraya vurup 
söz istemesi muvacehesinde «siyasî partiler ön
celik alır» vecizesini ifade ile grup başkanları
nı buraya davet 'ettiler. Ben konuşmaya başla
madan önce, aynı görüşten yararlanmak iste
yen Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanve-
ıkili Sayın Fikret Gündoğan söz istediği zaman, 
benim sözümün sırada olduğunu ifade -ettiler. 
Şayet,.,. 

BAŞKAN —Öyle söylemedim, affedersiniz, 
M. B. G. ADINA ıSUPHİ GÜRSOYTRAK 

(Devamlla) — Şayet sayın senatörler, eğer Baş
kanlık Divanını mümkün olduğu kadar dengeli, 
âdil, tarafsız kuramazsak bu gibi pek çok olay-
ılaıia, yarın, '.gelecekte karşı karşıy gelebiliriz. 

Netice olarak, biz grup olarak ne işitiyoruz? 
Şayet 'Sayın Çağlayangil, Adalet Partisi Grup 
Başkanı olarak, Anayasamızın 84 ncü ve 85 nei 
maddesi ve İçtüzüğümüze göre, Mâilılî Birlik 
Grubunun ve Cumhurbaşkanınca seçilmiş üyele
rin ve bağımsızların Başkanlıık Divanında teım-
ısil edilemeyeceği kesin görüşünde liseler, .gide
cekleri bir yer vardır. Çok şükür Ankara'da 
bir Anayasa Mahkemesi vardır, oraya herkes
ten önce başvurmaları gerekir. E., bunu yap
mayacaksınız içtüzük yürürlükte ollacaik, İçtü
zükte tadilât yapılmayacak sonra kürsüye çı
kıp adedi çokluğunuza dayanaraktan istediği-
ımüz kararı alacağız ve biz bu sefer bunu böyle 
bir dip notla, bu seneye mahsus oılımak üzere 
bir kararla geçiştireceğiz derseniz, bunun bir 
hukuk devleti olduğunu ve .Senatonun Anaya
sal bir organ olduğunu ifade etmek mümkün 
olur mu sayın üyeler. 

Şimdi özet olarak şöyle fikirlerimizi topla-
ımalk istiyoruz : 

1. Önce Başkanlık Divanı 1 Kasım 1973 gü
nünden itibaren görüşümüze göre münfesihtir. 
Eski Başkanlık Divanından hiçbir üye gibi 
(hattâ -aramızda bulunan eski Başkan 'Sayın 
'Tekin Arıburun yeniden seçilinedikçe) iSayın 
Ariburun'a vekâlet ederek Başkanlık yapan Sa
yın Ünaldı'da Başkanlık mevkiini işgal edemez. 
Başkanlık Divanı adına herhangi bir tasarrufta 
bulunamaz. Hukuken gayrimümkün ve gayri-
meşrudur. 'Sayın Ünaldı, 'Sayın eski Başkanımız 
Tekin Ariburun'a vekâleten Başkanlık Diva
nında bulunduğunu ifade ediyor. Tekrar seçile
rek Tekin Arıburun da aramıza katılmış bulün-
ımiaktadır. Şimdi aslı burada, dururken, eğer 
hukuk ortadan .kalkıyorsa, eski başkanımızın 
Başkanlık yapması daha doğal olmaz mı? Hiç 
.olmazsa bu, yaşı itibariyle içtüzüğümüze daha 
yakın, bir çözüm şeklidir. 

2. Cumhuriyet. 'Senatomuzun 27 Aralık 1963 
gün ve 21 ııci Birleşiminde (kabul -edilmiş bulu
nan içtüzüğümüz yürürlüktedir. Bu içtüzüğün 
hükümleri -dışında dipnot uygulaması veya bir 
.defaya mahsus bir karar gibi taktiklerle Cuım-
huriyet Senatomuzu çalıştırmaya zorlanması 
ve bu zorlamaya yıllarca Baş'kanvekiliğinde 
bulunmuş ve içtüzüğün 7 nei -maddesi 6 ncı fık
rası gereğince kendisinden kesin olarak kanun 
ve içtüzük hükümlerinin uygulanmasını bir gö-
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rer olarak bekleyen İçtüzüğümüze rağmen, Sa
yın Ünaldı'mn bu harekete katılmış olması cid
den hüzün ve esıef vericidir. Sayın Adalet Par
tisi Grubundan İçtüzüğümüzün ve Anayasamı
zın harfiyen uygulanmasını teminde Başkanlı
ğa yardımcı olmasını önemle istirham «ediyo
ruz. 

3. Başkanlık Divanı görüşümüze göre mev
cut olmiadığma göre, Sayın Ünaldı'yı bu andan 
itibaren 'Senatomuzun en yaşlı üyesine içtüzü
ğümüzün. 1 -nei maddesi gereğince terk etmesi
ni öneriyor ve bundan sonraki yapılacak faali
yetlerimizin içtüzüğümüzün hükümleri çerçe
vesinde yürütülmesini öneriyoruz. 

'Saygılarımla. 
(C. II. P. ve M. B. C. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak halen Baş
kanlık yaptığım için 'beni bir polemiğin içine 
çekmek istiyorlar, buna müsait durumda deği
lim. Bu sebeple kendilerine cevap vermiyorum. 
Fakat Tüzük adına, tüzüğün, birçok maddeleri
ni ihmal ettiği şu konuşmamın zabıtlara ginnre-
siyle sabittir. Ona her zaman cevap vermek 
hakkım mahfuzdur. 

Saym Gündoğan Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu adına. 

İSMET İNÖNÜ (Tabiî Üye) — İsmimden 
'bahsedilmiştir, ısöz istiyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Efen
dim, Sayın İnönü'nün söz istediğini gördüm. Sı
ramı kendilerine veriyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Saym İnönü'nün sö
zü sıraya tabidir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sıra
mı veriyorum efendim.. Vazgeçiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Grup adına vazgeçiyorsunuz. 
'Saym İnönü'yü sıraya alıyorum. Şu halde şah
sı .adına söz almış sıradaki arkadaşlarıma söz 
veriyorum. 

NURETTİN AKYÜRT (Malatya) — Saym 
İnönü'nün şahsına ısataşma var. 

BAŞKAN — Böyle yapacağım, böyle yap
mak zorundayım. Sayın İnönü'yü sıraya alıyo
rum efendim. 

ıSALTH TANYERİ (Gaziantep) — Cumhu
riyet Halk Partisi Grubu sırasını veriyor, kabul 
etmiyorsunuz. (C. H. P. sıralarından «sataşma 
var» sesleri. 

BAŞKAN — Ne sataşması var efendim, mü
saade buyurun. Ne sataşması var? Yani Tüzüğü 
mü zorlayaılıım Sayın İnönü'yü konuşturmak 
için. Ben de saygı duyarım herkes kadar. Sa
yın İnönü'yü konuşturmak arzu ederim. Ama 
şimdi sırada arkadaşlar varken, onların sırası
nın önüne almam benim bu işi yapmamı müm
kün kılmaz. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sırasını 
veriyor. 

BAŞKAN — Efendim.. 
SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sırasını 

veriyorlar, kabul etmiyorsunuz. 

BAŞKAN — Müsaade edin 'efendim. Grup 
adına söz ailan kimse grup adına aldığı için 
şahsı adına söz ailan kimseye söz sırasını vere
mez. O zaten tercihlidir. Tercihli olduğu için 
sıradadır. Yoksa tercihsiz olsa, o da sıraya gi
rer. 

Simidi 'beyefendiler, benim yapabileceğim 
tek şey şudur. 'Sırada 'Saym Yıldız, 'Sayın Öz-
türk, Saym Canpolat, Saym Ucuzaıl, Sayın Di-
keçligil vardır. 

ıSIRRI ATALAY (Kars) — Saym Yıldız sı
rasını veriyorlar. 

BAŞKAN — Bunlardan, birisi sırasını ve
rirse, Sayın Yıldız sırasını verirse konuşabilir
ler. Sayın Yıldız söz sırasını veriyorlar mı efen
dim. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Benim sı
ram nereye gidiyor? 

BAŞKAN — Sizin sıranız en alta geçiyor 
tabiî. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Kendim 
konuşacağım. 

BAŞKAN — Evet efendim, söz sırası Sa
yın Yıidız'm. 

AHMET YILDIZ (Talbiî Üye) — Sayın Baş
kan, saym arkadaşlar, önce tartışmaların hu
kuken Anayasamızın temel ilkelerine göre va
racağı sonucu belirttikten sonra konuşaca
ğım. 

Eğer, Saym Cağlayangil'in mantığı ge
çerli olur ise, Cumhuriyet Senatosunda bulu
nan parti dışı üyelerin hepsi tüm yasama 
faaliyetlerinden yasaklanmış olur. Bunu ispat 
edeceğim, Anayasaya göre. Eğer bu mantık 
doğru ise, Cumhuriyet Senatosunun bütün 
üyelerf parti grupları dışındaki üyeleri 
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Cumhuriyet Senatosunun hiçbir yasama ey
lemine 'katılamazlar. Bunu en sonunda bu 
'Delki fazla ileri sayılan iddiamı doğrulaya
cağım. 

Arkadaşlarım, elbette her üye benim gibi 
bu gereksiz ve çok önemli konularla uğraşıl
ması gereken dönemde, aslında mantık dışı 
ve hukuk dışı bir tartışma ile günlerimizi 
yitirmemiz d em üzüntü duyar. Sayın Gürisoy-
trak'm buyurduklarına ekliyorum; aslında Sa
yın Ucuzal'ın önergesi işlem göremezdi. Ne 
diyor, «84 neü maddeye göre görüşülmesi.» 
Yani Cumhuriyet Senatosu 12 yıldır Anaya
saya aykırı mı çalışıyordu? Anayasaya, Ana
yasa dışı bir tutum içinde miydi? 

Arkadaşlarım, buradan Sayın Ba sikanın 
da kendisini hukuk kuralı kor durumda ve is
tediği gibi Tüzüğün de üstüne çıkan davra
nışı, elbette üzüntü vericidir. «Ben öyle yap
tım ve Sayın Cağlayangil de gördünüz, ya 
o öyle yaptı bitti o konu, bu da öyle yaptı 
bu da bitti, o da karar bağlı o da bitti.» 
Demek ki, Sayın Başkana havale edelim, o 
dediği sözün her biri bir hukuk 'kuralı ve 
Senatonun kararı haline dönsün. 

Arkadaşlarım, çok yadırgadığım davranış 
olduğu için söz sıramı veremedim, bu konu
lara dokunulması fırsatını bulamayacağım 
diye. Yoksa söz sıramı vereceketim. Başka
nımız Tüzüğe uygun eylem ve işlemde bu
lunuyorum diyor. Sonra ne diyor; «Efendim, 
tüzüğe aykırı karar alabiliriz; ama bu tüzüğü 
değiştirmez» diyor. Anayasamızın 85 nci 
maddesi ne diyor?... «Meclisler çalışmalarını, 
ikendi yaptıkları içtüzüklerin hükümlerine göre 
yürütürler» E., tüzüğün anlamı nerede kal
dı?. Arkadaşlarım, bu mantık geçerli ise, 
Konfüeyüz'den bu yana uygulana gel en bir ku
ralı yıktık. Kuralları koyanlar herkesten önce 
ona saygı duyarlar. Bu Meclis de kendi koy
duğu kurala herkesten önce saygı duyması 
gerekir. Bu Tüzük, Meclisin, Senatonun koy
duğu kurallar tümüdür. Bu kuralların tümünü 
bir tarafa bırakacağız ve buna aykırı bir 
karar alacağız, sonra diyeceğiz ki, canım bu 
onu değiştirmez; ama bu karardır... Nerede 
görülmüş bu mantık, hangi hukuk dayanağı 
olabilir böyle bir mantığın?. Öyle ise tüzük 
neye yarar, her zaman istediğin karan ala

bildikten sonra. Demek bağlayıcı bir niteliği 
yo. Gelişigüzel bir jkâğıttır, bakarız işimize 
gelirse ona göre görüşmeleri yaparız, işimize 
gelmezse karar alırız. Tüzük hükümleri ar
kadan gelsin, (böyle istimi arkadan gelsin tar
zında ciddilik dışı bir davranış Cumhuriyet 
(Senatosunun yüceliğine yakışmaz. 

Arkadaşlarım, demin Sayın Hazerdağlı 
«Anayasayı okumuyorsunuz, burada hukuka 
göre tartışalım» dedi. Dostumun bu önerisine 
gönülden katılarak ben de Anayasanın madde
lerimi okuyara(k söyleyeceğim. 

Arka arkaya iki madde var, ikisinde de 
aynı cümleler var. 84 ncü madde ne diyor 1 
«Meclislerin Başkanlık divanları, o Meclisteki 
siyasî parti gruplarının kuvvetleri ölçüsünde 
Divana katılmalarını sağlayacak şekilde ku
rulur.» diyor. 

85 nci maddede «İçtüzük hükümleri, si
yasî parti gruplarının..» Yine görüyorsunuz, 
siyasî parti gruplarınım diyor; Tabiî Senatör, 
Kontenjan senatörleri falan da demiyor. De
vam ediyor «.. Meclislerin bütün faaliyetlerine 
kuvvetleri oranında katılmalarını sağlayacak 
yolda düzeni emir.» deniyor. 

İki cümleyi alıyoruz; birisi, Başkanlık Di
vanına parti grupları kuvvetleri oranında 
katılacak biçimde Divan kurulur. İkincisi, 
Senatonun bütün faaliyetlerine parti grupları 
kuvvetleri oranında katılacajk şekilde düzen
lenir. Eğer bu iki cümle, Türkçe bir gramer 
varsa, gramerde de - eski deyime göre söyle
yelim - fiil, fail, mefül yerine koyduğumuz 
zaman anlamını böyle anlıyorsak bu cümle
ler aynı anlamı söylüyor. E., biri doğru ise 
öbürü de doğru. Öbürü doğru olunca burada 
parti grubu dışında bulunan üyeler hiçbir ya
sama faaliyetine katılamazlar. Öyle yazıyor. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — İçtü
zükte aynı hükümler var. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Okuyorum 
Saynı Hazerdağlı, bir daha okuyorum. 

«İçtüzük hükümleri, siyasî parti grupları
nın, Meclislerin bütün faaliyetlerine - Baş]kan-
lık Divanı ve Komisyon dahil - kuvvetleri ora
nımda katılmalarını sağlayacak sekilide düzetn-
nir.» deniyor. Demek ki, parti gruplarının 
bütün Meclis faaliyetlerine katılmaları, kuv
vetleri oranında olacak. 
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Aynı şeyi 84 noü madde, «Başkanlık Di
vanına katılmaları da kuvvetleri oranında 
olacajktır» şeklinde söylüyor. Eğer bu iki 
cümle Türkçe ise aynı anlama gelir. Bunların 
dışındakiler katılamaz, açık. Birisinde, onlar 
katılır dışındakiler demektir [katılamaz dersek, 
öbüründe de aynı cümle; onlar katılır dediği 
zaman, onların dışındakiler katılamaz anla
mı çıkar. O halde burada bulunan parti grubu 
dışındaki bütün üyelere gelir giderler, başka 
bir şey yapamazlar. 

Arkadaşlarım, bu kadar ciddilik dışı bir 
ımamtik olduğu için ürerinde durdum. 

Konunun esasını böylece kaıbul edileaneye-
cek bir tez olarak ortaya attıktan, komisyon
lara da hiçjbir yere de eğer bu hüküm geçerli 
ise katılmayı yasaklayan bir iddia karşısında 
bulunduğumuzu belirt tijktetn sonra bir de Ana
yasanın öbür yönüne geçelim. 

Bir kuraldır ki, hukukçular benden iyi 
bilirler, Sayın İnönü de geçen gün burada 
'belirtti; Anayasamın açıkça yasaklamadığı 
haklar var sayılır. Siz Anayasada parti grup
ları dışında bulunan üyelerin Başkanlık Diva
nına katılmayacaklarını emreden, yasaklayan 
bir kural buldunuz mu?.. 

Bu tüzüğü yaparken ben Komisyonun Baş
kanıydım. O zaman bütün parlâmentoların 
tüzüklerini getirttik. Onların hiçlbirinde böyle 
Ibir şeye raslamadık. Ünlü Fransız Anayasa 
Profesörü Jörj Brudo'yu Sayın Atalay'ın oda
sına götürdüm. Başkanıvekili iken aynı konu
tları orada tartıştık. Dedim ki, bâzı güçlük
lerim var, size soruyorum ne dersinizi Dedi 
ki, _ şimdi çok önemli bir kural - «Bizim içim 
yasama faaliyetinin yapıldığı Meclis içinde 
parti değil, gruplar esastır. Gruplar da gö
rüşleri temsil ederler, o halde görüşler esas
tır. Sizden nereden cılktı böyle bir mantık 
(ben anlamadım höyle bir şeyi ben ömrümde 
görmedim ki» dedi. Sayın Atalay tanıktır. 

Şimdi arkadaşlarım, demin belirttiğim gibi 
ne mukayeseli hukuk yönünden, ne Anayasa
nın gerekçesi yönünden me de metni yönün
den mantığı azıcık doğrudan yana olanın ka
bul edemeyeceği bir iddia bu. Pekiyi gerekçe 
neydi 1. Gerekçe, Kurucu Meclis diyor ki, 
Başkanlık Divanları yan tutmaz, tarafsız ola
cajktır. Çünkü ondan önceki acı deneyler 

Başkanlık divanlarının yan tutuşunun yasa
ma eylemlerine yaptığı olumsuz etkilerden 
ötürü ders alan Kurucu Meclis, böyle bir uygu
lama bir daha olmasın diye o hükmü koydu. 
Demek ki asıl nedir 1. Tarafsızlık. 

Şimdi, bir arkadaşım buyurdular ki, «Taraf
sız olmaz.» Peki öyleyse Anayasanın bu gerek
çesi saçma. Ne diyor Anayasanın gerekçesi?.. 
«Efendim, buradaki Başkan partili olduğuna 
göre tarafsız olamaz.» E., yasaklıyor. «Başkan, 
parti faaliyetlerine katılamaz. Başkan burada 
iken görüşmelere katılıp yan tutamaz» diyor. 
Bu kadar kesin hüküm. Tarafsızlığı gönülden 
istese de istemese de Anayasa hükümleri ta
rafsızlığı emrediyor. O'nun için, efendim ola
maz yok, emrediyor. 

Şimdi bütün bunlar 12 yıl uygulandı ve ile
riye doğru bir sav atılıyor; gelenek yanlıştır, 
Anayasaya aykırıdır. Önce ben bir üyesi ola
rak, Yüce Senatonun 12 yıl Anayasa, dışı bir tu
tum içinde bulunduğunu söylemeye gönlüm ra-_ 
zı olmaz. Bunu bir üyenin söylemesini de pek 
uygun bulmadım. 12 yıldır zaten bu tartışılıyor. 
Her seçim geldiği zaman bu konu buraya geti
riliyor ve sonunda öyle bir karara bağlanıyor 
ve uygulanıyor. Peki, Sayın Adalet Partisine 
soruyorum; 12 yıldır Anayasaya aykırı olduğu
nu bildiğiniz bu kararı neden Anayasa Mahke
mesine başvurup iptal ettirmediniz.? Gereksizdi 
burası, neye başvurmadınız? Demek ki böyle 
bir şeye inanmıyordunuz. Ben eminim ki. Sayın 
Çağlayangil'in mantığı da bunu kabul etmiyor; 
ama bir savunma oldu. 

Arkadaşlarım, bu mantığı yürütürsek bakın 
nelere varırız. Hele oranlan saptarken verilen 
rakamlara bakıyorum, bir anda Senatoda 53 üye 
yok oldu, Senato 132 ye düşmüş. Oranlar böyle 
saptanıyor. E.. Tüzük diyor ki, tüm sayısına gö
re oranlar saptanır. Yani, 185 sayısına göre 
oranlar saptanır diyor. Bir bakıyorum bir kağıt 
geliyor, bunu 132 ye indirmiş, bizi yok saymış. 
Belki aynı mantıktır. Çünkü Sayın Çağlayangil 
in mantığına göre; biz yasama faaliyetlerinin 
tümünden yasaklandığımıza göre, bizi burada 
sadece seyirci sayıyor sanıyorum bu orana va
ran. Çünkü eğer yasama faaliyeti yapmazsak, 
seyirciden ibaret kalırız, buradaki ziyaretçiler 
oluruz. «132 ye in» deniyor. Sizlere başka bir 
şey söyleyeyim; tarafsızlık ilkesi nasıl uygula-
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nacak? Bir aralık Cumhuriyet Senatosunda iki 
parti grubu kaldı; Adalet Partisi, Cumhuriyet 
Halk Partisi. O da grubtan o gün düşse idi, 
bu mantığa göre Cumhuriyet Senatosunun Baş
kanlığındaki 13 kişi de bir partiden olacaktı. 
Nerede kaldı tarafsızlık, nasıl sağlanacak bu ta
rafsızlık? Bir partiye düşünce, Anayasanın gc-
rekçesindeki tarafsızlık nereden sağlanacak? 

Başka bir mantık alalım, burada bir parti 
kaldı 70 kişi. 185 kişinin Başkanlık Divanı 70 
kişiyi temsil ediyor. Böyle bir mantık olur mu? 
Arkadaşlarım, değil Senato gibi Yüce bir ku
rumda, bir hayır derneğinde bile böyle ciddî
lik dışı iş olmaz. Bir hayır derneğindeki üyeler 
bile, her halde tümünü temsil eden bir başkan
lık seçerler. Yoksa, bir grubu temsil etsin, öbür
leri de burada seyretsin, bu, olmaz. Sayın İnönü' 
nün buyurduğu gibi, «Bir kısmının haklarını 
kısıtlamış» sayalım. 

Arkadaşlarım, bir arkadaşımız 5 ııci mad
deyi «kör hat» gibi saydı. Ben diyorum ki, ha
yır «kor hat» değil de, görmeyenler bakıyor bu 
maddeye. «Hat kör» değil, gözler görmüyor bu 
maddeleri. 

Arkadaşlarım, Tüzük ve Anayasa hükmü 
böyle olunca, tersine kesin. Bakın şuraları be
lirtiyorum ; 

1 — Bu kural geçerli ise, 85 nci maddenin 2 
ııci pragrafıııııı cümlesi de onun gibi yazıldığı
na göre, gruplar sayı oranına dayanarak Baş
kanlık Divanına katıldıklarına göre, başkası o 
Divana katılamıyor; öbür eylemleri belirleyen 
cümlenin de içindeki faaliyetlere kimse katıla
maz. Birincisi bu. 

2 — Tarafsızlık esas olduğuna göre, sayın 
arkadaşlarım da belirttiler, aslında partili ol
mayanların katılmaları ile tarafsızlığın en iyi 
şekilde sağlanacağı sanıyorum ki acık bir ger
çektir. 

Sonra belirttiğim gibi, dengeler değiştiği 
takdirde, tarafsızlığın tümü yok olabileceği gi
bi, bir kurulun tümünü temsil eden. Başkanlık 
seçme olanağı da ortadan kalkar. Yalnız bura
da Sayın Çağlayangil dediler ki, (84 ncü madde
de «-katılırlar» sözü var.) 85'de de «katılır» var
dır ya.. Şimdi öyle ise, katıldıklarına göre bir 
çekirdek bulunması gerekir ki, ona katılsınlar. 
Sayın Çağlayangil'e belitmek isterim ki, «Ekle
nirler.» demiyor, «Katılırlar» diyor. O sizin de-

| diğiniz gramerde «Eklenirler.» olursa olur. «Ka
tılırlar» dediği zaman; bir toplantıyı düşünü
nüz, toplantıya beşyüz kişi gelir, başkanından 

1 üyesine kadar, «O da katıldı, o da katıldı.» de
nir, «Eklendi» denmez. «Eklendi» denirse, bir 
şey vardır, ona eklenir. «Katıldı» demek, hepsi 
birdendir ve bu bir eylem, bir fiildir ki, orada 
bulunanların tümünü kapsar. Meselâ, sizler de 
çok bulundunuz, «Falan toplantıya kimler katıl
dı?» denir. Bir grup vardı, öbürleri de geldi an
lamına gelmez. Oradakilerin hepsi katıldı diye 
anılır. Onun için buyurdunuz ki, «Laf etmeye
lim, söz edelim.» Ben de derim ki, «Bu lafı sö
ze» değiştirelim.? «Katıldı» demek, böyle top
lantılarda var olanların hepsi içindir. «Şu top
lantıya katılanları sayar mısınız?» denince, hep
sini sayarlar; yani bir grup içeride vardı da, 
öbürleri tek tek geldi değil. «Kimler eklendi 
toplantıya?» denince, ha, o olur. O zaman gra
mere uygundur. «Kimler eklendi?» denince, de
mek ki ortada bir grup var, sonra sonra eklen
diler. «Katıldı» dendiği zaman, çekirdek olması 

I gerekmez. Çünkü, siz buyuruyorsunuz ki, «Böy
le olunca çekirdek olması gerekir.» Çekirdek 
de yok; O halde, bu temeli olmayan bir cümle 
olur. Demek ki, bu «Katılma» kelimesi yanlış. 

Arkadaşlarım, öbür noktalara fazla dokun
mayacağım. Bu saatte vaktinizi fazla almak is
temiyorum; ama yine de son olarak belirtmek 
istiyorum; sanırım ki mantığına, inandığım Sa
yın ÇağlayangiFin mantığı da aslında bunu ka
bul etmiyor; ama bir güç tartışma içinde bulun
dukları için, kendisi de böyle •••bir tezi savundu
lar. Fakat sözün ortaya süıülüğü de ilginç; Sa
yın Çağlayangil beni bağışlarlarsa, ona da biraz 

I d okun ayım. 
Bu tezi. Sayın Adalet Partisi her zaman aynı 

biçimde getiriyor. Bir önemli, yetkili bir kişi 
kürsüde bundan söz eder. ondan sonra Sayın 
Ucuzal veya onun gibi birkaç arkadaş hazır var
lar, onlar da önerge verirler. 

I ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Yani, önem
li değil mi onlar? 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Hayır öyle 
verirler. Sayın Ucuzal ve birkaç arkadaş veri
yorlar. Önemli kişi diyorsam, maksadım parti
de yetkili demek istedim. O grup Başkanı, el
bette sizden önemli yeri var. 

ÖMEPv UCUZAL (Eskişehir) — Çevirme 
J şimdi lâfı. 
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AHMET YILDIZ (Devamla) — Şimdi bir 
parti grup yetkilisi çıkar; Başkamv ekili veya 
bir başkası, bıına hafiften dokunur. Çünkü, 
bu öyle bir hukuk dışıdır ki, yetkili bunun 
ağırlığını hemen üzerine alamıyor. Onun sade
ce ucuna dokunuyor ve gidiyor. Ondan sonra 
bakıyorsunuz ki, bir önerge veriliyor ve bun
dan sonra da böylece haftalar geçiyor. Bunu 
1961'den bu yan Komisyonda Başkan iken de 
gördüm, sonra burada tartıştık gördüm ve 
bugüne kadar devam etti. 

Onun için ricam şudur ki ; hiçbir şeye yara
tmayan tartışmalarla (boşuna bir hafta geçirdik. 
Bir üye eksik, iki üye eksik 'deniyor. Biz as
lında puanımızın hepsini hiçbir zaman da iste
medik. Bir üye ile temsili her zaman yeterli 
bulduk. Puana 5 arttı, 3 art t ı dediler, ne ar
tarsa artsın, bir tane yeter dedik. Böyle bir 
iddiamız yok; ama isteğimiz, her halde şu Mec
lisin eylemlerine katılan insanlar olarak, yasa
ma eylemleri düzenlenirken, o arkadaşın Baş
kanlık Divanlarında ne oluyor, ne bitiyor öğ
renip, grubuna gelip, «Arkadaşlar böyle ola
cak.» demesi ve onlarım isteklerini yansıtması 
gibi bir görevden ibarettir. Yoksa bir kişi ol
muş, iki olmuş; böyle bir iddia şimdiye ka
dar ileri sürmedik. Hattâ artan puanlarımı
zı, çoğu kez böye yetmeyen puanara vermek 
suretiyle bir kişi temsili ile yetindik. Öyle ise 
iddiamız bu değildir; ama her halde çok man
tıkî bir iddiadır. «Madem ki Senatonun içinde
yiz; bu Senatoda yasama eylemlerini Başkan
lık Divanları düzenliyor, gündemi hazırlıyor, 
bunlar hazırlanırken, isteklerimizi yansıtan ve 
orada olup bitenleri bize aktaran bir arkadaşı
mız da orada bulunsun.» diyoruz. İsteğimiz 
bundan ibarettir. 

yangil bile artık böyle bir şeyi kullanmaonak 
üzere bize hak vereceklerdir. 

(Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Söz sırası Sayın Öztürk'tedir; 

fakat bir yazı. ile söz sırasını Sayın İnönü 'ye 
verdiklerini beyan etmişlerdir. Sözü Sayın 
İnönü'ye veriyorum. 

ıSayın İnönü, buyurun. 

İSMET İNÖNÜ (Tabiî Üye) — Sayın se
natörler ; 

Sayın Çağlayangil bugünkü beyanatında, 
benim Anayasa üzerinde yeni bir test istedi
ğimi, «Böyle bir usul tatbik olunsun.» dediği
mi ileri sürmüştür. Benim sözüm; Anayasa
nın doğru olarak tatbiki esasına dayanır. 

Şimdi Riyaset Divanına iştirak etmek iste
yenlerin, Anayasaya, göre hakları olanlar ve 
hakları olmayanlar konusu üzerindeyiz. Fiilî 
netice şu oluyor k i ; Riyaset Divanına katıl
mak Adalet Partisinin kanaatine göre, «Cum
hurbaşkanının seçtiği Grupla, Tabiî Üye Gru
bunun hakkı değildir, Anayasaya göre doğ
ru olan hal şekli budur. «Bunun üzerinde mü
nakaşa ediliyor. Filân yerde madde; «Siyasî 
partilerdir» demiş; bunlar siyasî partilere dâ
hil değildir, buna göre bir yeni usul gerekli
dir, deniyor. Danışma Kurulu o zaman mah
zur görmemiş, kabul etmiş; şimdi mahzurlu 
olmuş, nispetler bulunamamış, kabul etmi
yor. «Selâhiyet onundur» deniyor ve mesele 
bu yüzden çıkmış oluyor. Selâhiyet onun de
ğildir. Mesele, sadece grupların üye seçmesi 
değil, grupların haklı oldukları bir vazifeyi 
yapmaları meselesidir. 

Anayasaya göre bu grupların Riyaset Diva
nına iştirak etmeye hakları var mı, yok mu?.. 
Adalet Partisinin tefsirine göre fiilî olan neti
ce hakladı yoktur. Diyoruz k i ; bu yanlıştır, 
haksız bir tefsirdir. Bunun haksız tefsir oldu
ğu fiilen sabittir; emrivaki ile sabittir, 12 se
nelik tatbikat ile sabittir. 12 sene bir parti, 
Anayasadan mâna çıkarmakta mütemadiyen 
hata eder ve şimdi «Doğru yolu. buldum.» der
se, buna kim inanır? Kim inanır?.. 12 sene 
Anayasa dışı hareket edebiliyorsunuz, 13 ncü 
seneki hareketinizin yeni bir Anayasa dışı ha
reket olmadığına ne delil gösterebilirsiniz? 

Şimdi demek ki; 12 senelik fiili tatbikat 
büyük bir unsurdur, büyük bir ağırlıktır. Bu 

Efendim, «Niye Millî Selâmet Partisi yok
tur, Demokratik Part i yoktur?» lâflarına as
lında ilk gün karıştığımız zaman, «Onlardan 
da birer tane seçerseniz, bu iki fazlasını onla
ra verirseniz memnun oluruz, bir itirazımız 
yok, onlar da temsil edilmiş olurlar. Onun 
içindir ki, grupsıuz olanlara da bu ikisini ve
rirseniz hiç/bir itirazımız yok.» dedik. Bu, uz
laşıcı bir çözüm olur. İşjte böyle uzlaşıcı şe
kilde konuşurken, bizi çıkıp da suçlamaya ar
kadaşlarımızın dillerinin nasıl vardığından bi
raz kuşkuluyum. Her halde sanırım ki, Çağla-
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ağırlığın karşısında hareket etmek için, Anaya
saya hakikaten aykırı olması veyahut işin ce
reyanına zarar verici yeni bir unsur çıkması 
lâzım. 

Evvelâ bu yeni unsundan bahsedeyim. Eğer 
bir Anayasa hükmünün harfiyen tatbiki, yeni 
meseleler karşısında memlekete zararlı oluyor
sa ve değişmesi lazımsa, ona tefsir ile, grup
ların her hangi birinin müracaatı üzerine ted
bir bulunamaz. Anayasanın o hükmü değişti
rilir, yeni ihtiyaca göre vuzuh verilir, ondan 
sonra o tatbik olunur. Anayasa hükmü böyle 
değişir. Yeni bir test demedim; vuzuh yok, 
ihtilâf ondan çıkıyor. Böyle ise, o zaman vu
zuh verecek surette Anayasa, yazanak için ted
bir almak lâzımdır. Müracaat edilir, «Anaya
sada değişiklik lâzımdır.» denilir, ona göre 
hareket edilir. 

Bir gruptan, bir vatandaştan hakkını geri 
almak büyük bir meseledir. Bunu bir içtihat 
ile ekseriyetle, nasıl yapabilirsiniz? Kontenjan 
Cfrubu şimdiye kadar şuna iştirak ediyordu, 
bundan sonra iştirak etmeyecek... Ne için? Bu 
Anayasa hakkı değil mi?... Hayır; Anayasa 
hakkı zannediyorduk, o da değildir... 

Şimdi bugün Sayın Çağlayangil; «.Vaktiyle 
hatır için yapılmıştı, artık bunu tatbik etmekle 
teşevvüş oldu» demiyor. Bugün açıkça söyledi
ği «Anayasaya muvafık olan hareket tarzı, bu
günkü teklifimizdir, Anayasa içindeyiz» diyor. 
Sözlerine göre, hiçbir zaman Anayasaya aykırı 
hareket etmedikleri gibi bir mâna çıkıyor. Fii
liyat ortada. Şimdiye kadar Kiyaset Divanı gi
bi önemli bir vazifeye iştirak eden vazifeliler 
vardı; «Siz bundan sonra iştirak etmeyeceksi
niz, çünkü Anayasa sizi dışarda bırakmıştır» di
yor. Deliller de sudan delillerdir. Filan madde
de «Siyasî parti» yazılıdır; bu «Siyasî parti»' 
ye bu gruplar dahil olamaz deniyor. Neye dahil 
olur?.. Bu gruplar ne?. Bunlar hayır cemiyeti 
grupları mıdır?.. Bu grupların azaları Cumhur
başkanı olabilir; bu gruplar memleketin bütün 
dertlerinde, bütün meselelerinde rey sahibidir
ler, mütalâa sahibidirler, onu yaparlar.. E, ne
yi yapamazlar?.. Bundan yalnız bir netice çı
kar; Anayasa hükmünün tefsiri, ona göre veri
len hakların devamı veya devam etmemesi Ada
let Partisinin çoğunluğunun reyine bağlıdır. E, 
bunu yazdırın Anayasaya. Anayasaya bunu yaz-
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| dirin, «Çokluk partisinin kararı Anayasa hüküm
lerini tefsir eder, doğrusunu o bulur.» deyin. 
Yanlıştır arkadaşlar, yanlıştır. Vaktiyle söyle
dim ; seçim emniyeti yoktur. Bir asır sürdü; şim
di, «Anayasaya muvafık hareket edilmiyor, 
partiler Anayasaya aykırı hareket ediyorlar» 
sözü bir asır sürmez. 1900 hareketinin özü bu
dur. Anayasaya aykırı kanun çıkamaz, haklar 
müsadere edilemez, vatandaş haklarından mah
rum edilemez; hülâsa, Anayasaya aykırı kanun 
çıkarılamaz. 

Bir kanunun Anayasaya aykırı olup olmadı
ğına Meclis karar verir. Vâzıı kanun herhangi 
bir kanunu, Anayasaya aykırı; şuur ile, bilerek 
ve maksatlı alarak Anayasaya aykırı çıkarmayı 
düşünmemiştir. Sonra gün geldi; bugün Anaya
saya aykırı, düpedüz aykırı bir kanun çıkıyor 
ve gelecek hafta da çıkaran adamlar aynı rahat
lıkla giderek, bunun Anayasaya aykırj olduğunu 
söylüyorlar... Emniyet kalmadı; memlekette 
emniyet kalmadı.. Ne olacak?.. İşte, bîr memle
kette emniyet kalmadığı zaman, onun buhranla
rı türlü tedbirler yapıyor. Ne için bu yola gidi
yoruz ; bunu anlamıyorum. Durup dururken bü
yük bir mesele çıkıyor. Test demedim, ayrı bir 
tecrübe yapmayın. Bu hadiseler benim sözleri
mi daha ziyade kuvvetlendirdi. Demek vaktiy
le, «Anayasaya muvafıktır.» diye, 1.2 senedir bu
nu tatbik etmişiz. Anlaşılan bu. 

Hiçbir zaman Anayasaya aykırı davranma
mışlar.. Niye 12 sene böyle olmuş? Bunun izahı 
yoktur. Emrivakilerin ve fiilî tatbikatların baş-
bbaşına bir delil kuvveti vardır; bununla uğ
raşmak, mutlaka usulüyle olur. Anayasayı de
ğiştireceksiniz, haklı olacaksınız.. Cumhurbaş
kanı seçiliyor, Devletin her meselesini görüşü
yor; ama kâtiplik yapamaz.. Nasıl izah bu? Bu
nu kime söyleseniz, «Olmaz öyle. şey» der 

Arkadaşlarım, ayrı bir tecrübe yapılsın, de
miyorum ; ben, Anayasaya muvafık hareket edil
sin diyorum. Vaktiyle yapılan tatbikat Anaya
saya muvafıktı. Delilim; filân maddede «/Siya
sî parti» diyor, filân maddede böyle, değil, oniki 
senelik tatbikat. Bu, başlı başına bir devdir. 
Bunun karşısında vaziyet almak, ikna etmek lâ
zım. 

Şimdi ne vaziyet alınacak? Usûl hakkında 
söylediler; karar verildi falan... Bir usul daha 
çıkmadı; yanlış birşey çıkmasın. Burada Ana-
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yasaya aykırı bir iş çıkacak; onun için sonuna 
kadar gayret etmeye çalışıyoruz. Ümit ederiz 
ki. Adalet Partisi bunu tekrar düşünür, görü
şür ve usulünde hareket eder. 

Siyasî partiler Divan işine katılmazlar... Bir 
söz kalıyor; Reisicumhurun seçtiği filân sena
tör, şöyle şöyle mütalâa söyledi ki, siyasî parti
lere mahsustuı- bu mütalâa; bunu yapamaz.. 
Yapardı, yapamazdı, oya koyalım... Oya koy
duk; evet, yapamazmış, söylediği, si\rasî parti 
sözüymüş. Siyasî partinin söylediğini o niçin 
söylemeyecek?.. Böyle karar verdik.. Yani yan
lış şeyler. Memlekette bütün işlerin temeli, em
niyeti ve her türlü ihtilâfı halledecek başlıca si-
per, Anayasanın tatbiki meselesidir. Anayasa-
ıııin tatbiki bu kadar hafif sebeplere dayanır ve 
bu kadar geniş ihtimalleri taşırsa, bugünden 
bir hafta sonra ilk söz, belki, «İnönü'nün sözle
ri bir siyasî parti sözleridir, siyasî partiye gir
miştir.» denebilir. Siyasî partiye girmek, o si
yasî partinin fikirlerini kabul etmek demektir. 
Bin tane şahit getirebilirsiniz ki, İnönü'nün söz
leri her siyasî partinin söyleyebileceği sözlerdir. 
Mesele, onu, girmişte mi söylüyor, girmemişte 
mi söylüyor; o da .sizin reylerinizle halloluna
cak. Bitti... 

Kendimi alıyorum, ben böyle bir mesele kar
şısında değilim ve başka bir emelim de yok, Ama, 
büyük Senatonun temelini teşkil, eden, büyük 
teşekküllerin büyük tecrübe ile sabit olan ihti
yacı. Bizim -Senato, uzun ihtiyaçların neticesi 
olarak bir tertip bulmuştur. 

Cumhurbaşkanının böyle onbeş kişilik bir 
grup bulundurması lüzumlu görülmüştür, lü
zumlu olduğu sabit olmuştur. Millî Birlik Gru
bu, bir büyük ihtiyaç neticesinde buraya gel
miştir ve ne olsa ömürleri boyunca bulunacak
tır; usulü var. Ne yapamazlar? Sarahaten söy
lenmiştir. Söylenmeyen, sarahati olmayan tef
sirlere girerek bunları senatörlerin haklarından 
ve senatörleri .-grupların haklarından mahrum 
edemezsiniz. Yanlıştır, çok huzursuzluk, yapar, 
Tekrar düşününüz; ona göre, bir huzursuzluk 
yaratmayacak bir tedbir bulunuz. 

Mâruzâtım bundan ibaret. (0. H. P. M. B. 
G. ve Kontenjan Grubu sıralarından alkışlar.) 

İHSAN SABRI OAĞLAYANGİL (Bursa) — 
Söz rica ediyorum; bana izafe etmediğim sözler 
söylendi, tavzih edeceğim. 
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BAŞKAN —• İzafe etmediğiniz sözler söylen
di; buyurun efendim. 

İHSAN SABRI OAĞLAYANGİL (Bursa) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım ; 

Sayın İnönü, huzurunuzda, benim beyanla
rımı benim kastımın ve sözlerimin hududunun 
dışında bir tefsir ile izaha çalıştılar. 

Biz bir takrir kabul ettik; bu takriri imkân 
olsa da Başkanımız tekrar okusa. Hafızam beni 
yanıltmıyorsa, Sayın Ucuzal, «Başkanlık Diva
nının Anayasanın 84 ncü maddesi uyarınca teş-

| kilini teklif ederim» dedi. Bu niçin reddedildi; 
onu da bilmiyorum. Başkanlık Divanının bir 
Anayasa maddesi gereğince teşkili teklif edilin-

I ce, ona hepimizin ittiıba etmemiz gerekirdi. Ana-
I yasa maddesi gereğince teşkili, İçtüzük ihmnl 

edildiği için, iddiasıyle reddedilmiş olsa gerek
tir'. Ben. Anayasa gereğince teşkili hakkında ya
pılmış bir teklifin, Anayasanın karşısına çık-

j mak, mânasına geleceğini hiçbir zaman tasav
vur ve tahayyül edemem. 

I Bir arkadaşımız. «Başkanlık Divanını Ana-
j yasanın 84 ncü maddesine göre teşkil, edelim.» 

diye teklif ediyor ve bütün Grubumuz, oniki 
senelik tatbikatı yana iten ve Anayasayı ihlâl 
ı'den bir zihniyet içinde huzurunuza ve huzuru
nuz vasıtasıyle kamuoyuna prezante ediliyor.. 
Bu netice gariptir. 

Nedir ihtilâfımız? Sayın Ömer Ve uza 1, bade
ma., «Başkanlık Divanı, hiçbir parti ve hiçbir 
grubu hiçe sayarak münhasıran siyasî partiler 
grubu tarafından teşkil edilsin.» diye mi teklif 
yapmış? 

KÂMİL KARAVELİOĞLV (Tabiî Üye) — 
öyle değil mi? 

İHSAN SABRI OAĞLAYANGİL (Devam
la) —• Sayın Vcuzal. «Bundan böyle hadiseler 
böyle cereyan etsin» diye mi teklif yapmış? (O. 
II. P. sıralarından «Evet. öyle» sesleri) Böyle 
birşey yok. 

BAŞKAN —• Müdahale etmeyin, efendim. 
İHSAN SABRI OAĞLAYANGİL (Devam

la) —• Böyle bir şey yok. Bütün mesele, 84 ncü 
maddenin, «Grubu olan siyasî partilerce teşkili» 
hükmünü nasıl anlıyoruz; bunu münakaşa edi
yoruz. Ben, huzurunuza geldim ve dedim ki, hi-
z'm Kontenjan Grubundan bir sayın üyenin 

j Başkanlık Divanına iltihakın! önlemek isteyen 
I bir niyet ve zihniyetimiz yoktur. Millî Birlik 
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Grubu için de yoktur; ama teşkil edemedik bu
nu. Bütün gayretimize rağmen, sizin gösterdiğiniz 
ve tüzüğün gösterdiği usullerle teşkil edeme
dik. Edemememizin şebeibi de, Sayın C. H. P.'nin 
ısraılı tutumudur. Sebebi şudur: İki görüşe de 
saygı vardır-; Başkanlık Divanı si}rasî partile
re münhasır olur veya siyasî partiler kendi 
hudutları içinde kalırlar da, Senatoyu veya 
Meclisi teşkil eden bütün zümreler, grublar kuv
vetle:! oranında katılırlar.. 

O. II. P.'nin bu zihniyette olmadığımın ya
zılı ve nıukni delili, muhterem C. H. P. mensu
bu bir arkadaşımızın meselenin halli için ver
diği önergedir. O arkadaşımız meselenin halli 
için, geriye kalan dört kâtipliğin bir adedinin 
0.70 puanla C. H. P.'ye, bir tanesinin 1,62 pu
anla .Millî Butik Grubuna, bir1 tanesinin 4,32 
puanla A. P.'ye verilmesini teklif etmiştir. Ben 
tezada işaret ettim, bir prensibe bağlanalım 
dedim. Mademki, «Grubu olan siyasî parti-
leıce kurulur» lâfı, grubu olan siyasî partilerin 
dışında kalanların katılmasını önleyen bir hü
küm değildir ve mademki onların da katılma
sı gerekir, o halde, o kâtiplikler 5,40 puan ile 
evvelâ bağımsız gruba, 4.30 puan ile A. P. Gru
buna, 3,62 puan ile Millî Selâmet Partisinin üye
lerine ve 2 küsûı* puanla da Demokratik Parti 
üyeleıine ve;ilmek gerekirdi. 

Bir zihniyeti bir yerde böyle, bir yerde öy-
ie tatbik ederseniz, işin içinden çıkamayız de
dim. Böyle tatbik etmeye karar verdiğiniz 
takdirde de. Anayasanın 84 neü maddesinde 
«Grubu olan siyasî partiler tarafından 'kuru
lur.» lâf]' haşiv olur, izahı mümkün olmaz, bir 
boşluk ile karşı karşıya kalırız dedim. Ne on
da ısı ar ettim, ne bunda ısrar ettim. Alman 
kaıar, Yüe.e Heyetinizin kararıdır. Bu karara 
ekseriyet oyları ile A. P.'nin iştirak etmiş ol
ması, o kararı A. P.'nin malı yapmaz. Nitekim, 
başka bir türlü alacağınız kararda da sizin 
oyla imiz galip geldiği zaman, o karar o par-
t:'nin malı değildir; bu Heyetten çıkan ka
rar, Senatonun kararıdır. Evet, biz o zihni
yeti müdafaa ettiğimiz için, o karar bize izafe 
ediliyor. 

Peki; Danışma Kuruluna gönderelim!» de
dik. O, reddedildi; Senato reddetti. 

FİKEET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Yani 
r-jiz ettiniz. 
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| BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale et
meyiniz efendim. 

SİRRİ ATALAY (Kars) —Danışma Kuru
lunun kararımı Senato reddetti diyorlar. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz. 
Hayır siz anlamıyorsunuz; mesele şu: Mü

zakerelerin kesilerek Danışma 'Kurulunda me
selenin yeniden görüşülmesine mütedair bir
kaç takrir verildi. Bu takrirler oya kondu ve 
Yüksek Heyetçe kabul edilmedi. Onu söyle
mek istiyorlar. 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Devamla) 
— Reddedildi; yani Senato Genel Kurulunca 
reddedildi. 

FİKRET GÜNDOGAN (İstanbul) — Yani. 
siz ettiniz diyorsunuz. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devam
la) — Hayır, «Ettiniz.» derken de münhasıran 
bir yere hitabediyorum., 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun; 
siz, biz meselesi yok; burada Umumi Heyet 
müzakeresi var. 

'SAFFET URAL (Bursa) — Tüzük tadilâtı 
oldu Başkan. Boşuna konuşuyorsun, yuttura-
nıazsm. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devam
la) — Tabiî, «Yutturamazsınızo deyince ben 
zatiâlinize o seviyede bir cevap veremem; bu
na imkân yok. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri) 

Bütün mesele, bizim Anayasada reddetti ği1-
iıiiz veya Anayasanın tatbikatını tâdil edici 
o kadar, ekseriyet itibariyle A. P. Gru'bu ile 
de alınmış olsa dâhi bir durum yok; Yüce Se
natonuzun huzuruna Danışma Kurulunda bir 
karara bağanamayan ve muallâkta kalan bir 
mesele getirilmiş, buna çare bulun denmiş. Bu
nun pek çok çareleri vardı; «84 neü madde 
gereğince haliedilsin»e kadar diğer çareleri ele 
vardı. Onları da bugün savunanlar öyle tek
lifler getirebilirlerdi. «Efendim, siz C. H. P.'nin 
bunların bir tanesini 0,60'a, hir tanesini 0,70'e 
veren kararma itibar etmeyiniz; bir tanesini 
en büyük puanı olan 'bağımsızlara, bir tanesini 
ondan sonra puanı olan A. P.'ye ve C. H, P.'niîi 
dâhi hesap etmediği zümreleri de katarak, 
o prensip dâhilinde dağıtın.;» diye bir teklif 
de gelebilirdi. Öyle bir teklif gelmedi. 
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CİHAT ALFAN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Biz yaptık. 

İHSAN iSABRÎ ÇAĞLAYANGÎL (Devam
la) —• Sonradan; yaptığınız zaman Yüce He
yetiniz bir alınmış karara bağlı kalmıştı. Ben
deniz bundan evvelki konuşmamda da, «Bu a Ilı
nan karar, nass-ı kati değildir.» dedim. «Ama 
bu karar bir kere alındı, emrivaki oldu. Buna 
uğun bir dağıtım cetvelini reddederiz, karar 
düşer, gelir oturunuz ve el birliği ile yeni bir 
tedbir alırız.» dedim. Bütün bunlar ortaday
ken «'A. P.'niıı Başkanlık Divanına 3 üye faz
la sokmak için bencil hislerle şöyle yaparak; 
12 senelik tatbikatı) hırpalayarak, Anayasayı hi
çe sayarak..» gibi edebiyata lüzum yok, buna 
ihtiyaç da yok. ünümüzde bir mesele var, çö'-
zceeğiz. O celse çözemedik, bir karara bağlı 
ika İdik, o kararı getiriyoruz. O karar hizi bir 
yere götürüyor. Nesine konuşursanız konuşun, 
o 'karar Genel Kurul kararı olarak baki kal
dıkça, onun ıbizl ittiği bir yer var, oradan sıy-
nlamazsınız. Oradan, bu müzakerelerin ışığıı 
altımda sıyrılırdanız, sıyrılacaksınız. O yolu de
nemekten başka bir çare yok. 

Onun için çok rica ederim, iddia ettiğimiz 
şeyleri bize izafe etmeyin. Ne bencil hislik, ne 
Başkanlık Divanında yer kapma gayreti.. O biz
de yok. Olsa ne olacak? Bir üyemiz fazla olsa; 
tatbikat da gösterdi, Başkanlık Divanında bir 
üyenin fazla veya eksik olmasının 4 senelik 
teşriî hayatımızda sağlayacağı avantaj nedir, 
ne neticeye varılır o kuvve ile?.. 

Onun İçin grubumuza, beyanlarımıza, gru-
•bumuz mensubu bir zatın yaptığı teklife, hu
dut ve şümulü haricinde, indî mânalar vere
rek grubumuzu suçlamak itiyadından vares
te kalınmasını rica ve arz ediyorum ve saygı
larımla selâmlıyorum. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN —• Sayın Gündoğan, siz ne için 
söz istemiştiniz efendim? 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Grup 
adına söz istedim. 

BAŞKAN —• Grup -adına, buyurunuz. 
1. CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş

kan, neyi müzakere ediyoruz? 
BAŞKAN —• Sayın Ege, şimdiden sonra si

ze de neyi müzakere ettiğimizi mi öğretece
ğiz? 

I. CENAP EGE (Aydın) — Biraz siz de 
öğrenseniz iyi olur kanaatindeyim. 

C. H. P. GRUBU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (istanbul) — Sayın Başkan, çok değerli 
arkadaşlarım; 

Blı'az evvel bu kürsüden sizleıe hitabeden 
muhterem A. P. Grup Başkanının, öyle anlıyo
rum ki, konuyu görüşmeden önceki hazırlık zad'ı 
oldukça giderilmiş olacak ki, son olarak, «Ben 
yaptım, ama ben de beğenmedim.» anlamına ge
len ve fakat diplomatik kılıklara büründürül-
müş sözleıle ortaya koyduğu anlayışlar, eğer 
gerçekten bu müzakerelerin yar arlılığını is-
patlıyoısa ve bizim teşhise varlığımız gibi 
bir düşüncenin İçindelerse yapılacak şey, he
men ta'başından beri iddia ettiğimiz ıdU. Ana
yasanın 85 nci maddesinin 1 nci bendinden 
hareketle, içtüzüğümüzün 1, 4, 5, 8, İÜ ve 14 
ncü maddelerine göre, 'bundan (İneeki seneler
de yaptığımız veçhile. Başkanlık Divanının 
teşkili için yine İçtüzüğün emi ettiği •biçimde 
bir hareket içine girmektir. 

Eğer Sayın Adalet Partisi Grubu 4>nşka-
nının sözlerinden anladıklaı ımcla yanıkyor-
sam, öyle bir kasıt ve niyetle ifadeyi meram
da. bulunma drl arsa ve şayet Sayın Ucuza i "m 
iki celse evvel verdiği bir önerge ile çok asi-
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ğurıu Adalet Partili üycleıin ico 
amaçlayan hareketlerinde musir ise 
man, sözümün başında dediğim gibi, 
relerin yeteri kadar' kendi'erine ışık 
ğı ve içtüzük ve Anayasa anlayışına gelmele
rini sağlamadığı kanlısına vardığımı üzülerek 
arz edeceğim ve çok kısa olarak şunu söyleye
ceğim ki; ortaya koyduğu görüşlerin doğru
luğunu ispatlamak için müracaat ettiği .•;av
ların büyük bir kısmı, hemen ilk bakışta yan
lışlığı kolayca anlaşılan çok dayanaksız sav
lar. 

Başka bir nüve mi vardır ki, siyasî paıai 
grupları bu nüveye .katılacaklardır'? Demek ki; 
bir nüve tasavvur ediyorsunuz, o nüveye siya1-
sî parti grupları ekleneceklerdir demek isli
yorsunuz, diye bir- savı. bir iddiayı ileri süı ii-
yorlar ve bu iddiayı da kendilerinin yapmak 
İstedikleri Başkanlık Divanı teşkil sistematiği
ne clavanak dive kullanıyor.ar. 
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Değerli arkadaşlarım, 84 ııeü madde çok 
açık bir ifadeyle bir nüve etrafında siyasî par
tileri toplamayı sağlamak için kaleme alın
mamış, böyle bir hüküm sevk etmemiş. Bir di
vanın teşkil edilmesi sırasında ihmal edilme
mesi, katılmalarının sağlanması gereken siya
sî parti gruplarının nazarı itdbara alınması temi
natı için kaleme alınmış. Daha evvelki beyan-
laıımda arz ettiğim gibi, geçmiş tarih dö
nemleri içinde başkanlık elivanları münhasıran 
çoğunluk partisi elinde bulundurduğu içindir 
'ki, yeni Anayasadan sonra kurulacak meclis
lerde, yalnız çoğunluk partisinin bulunacağı 
bir başkanlık divanı değil; azıınhkta bulunan 
partilerin de kuvvetleri oranında oraya katıl-
ma'arını sağlayacak biçimde düzenlenmesi is
tenmiş. Bu, siyasî parti gruplarının vaktiyle ih
mal edilmiş olmasının bir reaksiyonu olarak bu 
maddede yer alınış; ama madde hiçbir zaman 
Başkanlık Divanımın münhasıran siyasî parti 
gruplarının üyelerinden kurulmasını emredi
ci bir hükme bağlanmamış. A" e o kadar bağlan
mamış ki, siyasî parti gruplarının da katıl
maları sağlanacak şekilde kurulacak Başkan
lık Divanında başka grupların bulunmasını te
min etmek için, Anayasa 85 nci maddeyi sevk 
etmiş, tedvin etmiş. 

85 nei madde; siyasî faaliyet meyanınaa. 
sayılan Başkanlık Divanı fa ali ye t ler in ki, ge
nel siyasal faaliyetler meyanmda sayılan Baş
kanlık Divanı işlemlerinin ve ondan gayri bü
tün işembuin her parlâmento üyesi ve grubu
na açık bii' hak olarak verilmesi dolayıs yle, 
siyasî partiler grupları ve diğer siyaset yap
ma yetkisine sahip kişileri Meclis faal.yelle
rine katmayı: düzenleyecek bir içtüzüğü yap
mayı emretmiş. 85 nci madde, «Bir içtüzükle 
siyasî faaliyetlerinizi düzenleyin.» dediği za
man ve bir içtüzük de yapılmışsa, tamamiyle 
Sö nci madde, içtüzük yerine, ona eşit güçte 
buraya konmuş demektir. Yani biz içtüzüğü uy
gularken Anayasanın 85 nci maddesini uygu-" 
luyoruz demektir. 

içtüzüğümüzü açtığımız zaman gayet açık 
ve seçik olarak görüyoruz ki, siyasî parti 
gruplarının dışında ve bu Anayasanın g-c'tiı eli
ği bir kurum ; Cumhuriyet Senatosu içinde bir
takım siyasî parti gruplarının dışındaki ki
şilerin ve grupların da. Türk tarihinin getir-
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•eliği bir gerçek olduğu için. bulunduğunu gö-
rüyoruz. 85 nci madde bize yetki verdi içişleri
mizi içtüzükle tanzim edeceğiz; o takdirde biz 
Türk tarihinin meyvesi olan Senatoyu bilece
ğiz, göreceğiz, onun içindeki unsurları da el
bette mizan dikkate alaeaği'Z ve İçtüzüğümüzü 
yaparken o grubları, faaliyetlerini yaparken, 
Başkanlık Divanında da siyasî faaliyette bulun
maya yetkili sayacağız, imkân vereceğiz. Böy
le bir düşünce ancak mantıklıdır, böyle bir dü
şünce ancak olumludur. Yoksa, Sayın İnönü' 
nün de biraz evvel belirttiği gibi, «Bunlar yok
tur.» anlamına gelen, «Bunlar siyasî faaliyet
te bulunamaz.» arramma gelen bir tutum ve 
davranış içine girerseniz, o zaman gerçekten 
siz Anayasanın So nci maddesini düpedüz ih
lâl ediyorsunuz demektir. O ela, kasten Anaya
sa maddesinin ihmali veya ihlali anlamına ge
lir ki, böyle bir tasarrufu biz Yüce Senatoya 
lâyık görmeyiz. 

BAŞ KAİN* — Sayın Gümloğan, sözünüz biti
yor mu efendim? 

FİKRET OÜXD()C:AX (Devamla) — Bitiyor 
efendini. 

Onun için demek istiyoruz ki, bizim İçtüzüğü
müz Anayasanın 8-5 nei maddesinin uygulanması
nı ayrıuhlarıyie düzenleyen bir hukuk yapıtıdır. 
İçtüzüğümüze göre, Senatomuzda siyasî parti 
gruplarından başka grup teşkil etmiş topluluklar 
vardır. Bunlar da, bundan evvelki tatbikatta oldu
ğu gibi, siyasî faaliyet cümlesinden olan Başkan
lık Divanı işlemlerine katılacaklardır. 

•Sayın Cağlayangil buyuruyor ki, «Bir yere 
geldik orada takıldık, ondan sonra artık şu oldu, 
bu oldu...» Katiyen böyle bir şey olmadı arkadaş
larım. Biz, İçtüzüğümüzün emirlerine uygun ola
rak o zaman Başkan olan Başkan tarafından top
lanan Danışma Kuruluna gittik, Başkanlık Diva
nının 13 üyesinin hangi gruplara ve toplulukla
ra verileceğine dair bir görüşme yaptık, 9 tane 
üyenin kimlere ait olacağına dair bir Danışma 
Kurulu kararı saptadık. Sizi temin ederim, hiçbir 
itiraz ve ihtilâl olmadan birden bire, «Bu kalan 
•! kâtiplik üyenin üzerinde anlaşılmadı.» şeklin
de bir söz söylendi; orada bulunanları işhael ede
rim, hiçbir gerekçe gösterilmedi, niçin anlaşama
dığımız da ortaya konmadı, biz bir karşı sav söy
lemedik, teklifte dahi bulunmaya mecalimiz kal
madı, 9*a kadar elanı kabul edileli, 9dan sonra 
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kalan 4 tanesinin 'halli de Yüce Senatoya bıra
kıldı. Böyle olduğu ve böyle karar ile bağlandığı 
Yüce Senatonun 1 nci Birleşiminde zabıtlara geç
ti evet... 

BAŞKAN — Sayın ("Kindoğan, mesai .saati
mi?! doldu. 

FİKRET GÜNDOÜAN (Devamla) — Bir da
kikanızı isjtiıham ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
FİKRET GÜNDOÖAN (Devamla) — Şimdi 

Sayın ÇağlayangiFin mantığı ile düşünmeye de
vam edelim. Demek ki, biz 9 üyeye kadar her gru-
'ba. birer, ikişer veya üçer temsilcilik; neyse, ver
dik mi? Yerdik. Millî Birlik Grubu bir İdare 
Amirliği aldı mı? Aldı. Kontenjan Grubu bir İda
re Amirliği aldı mı? Aldı. Cumhuriyetçi Güven 
Partisi bir Kâtip Üyelik aldı mı? Aldı. Biz bir 
Başkenvekilliği aldık mı? Aldık. Sayın Adalet 
Partisi Grubu Başkan ve Başkan vekil iği aldı mı? 
O da aldı. 

Demek ki, 9'a kadar yaptığımız dağıtım, 85 nci 
anadde hükmüne dayalı ısdar olunan İçtüzüğün 
hükümlerine uygun hiçimde yürütüldü. Şimdi 
9'dan sonraki üyelikler için anlaşmazlık çıkınca 
yapılacak şey; 9 a ka'dar yapılan taksimatın red
di, ilgası, onunla beraber bütün İçtüzüğün reddi 
ve ilgası yoluna gitmek midir? Yoksa, 4 tane 
üyelik için 9'a kadar yaptığımız tevziat ve taksi
mat işleminde dayandığımız İçtüzüğün ve Anaya
sanın 85 nci maddesinin devamını sağlamak mı
dır? 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, bağlamanızı 
rica edeceğim. Şayet konuşmanız bitmeyecekse, 
ona göre söyleyin, ben müddet dolduğu için T'rnu-
mî Heyetten müsaade isteyeyim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) —Lütfen 
isteyin efendim; 5 'dakika daha konuşacağım. 

BAŞKAN —• Sayın Gündoğan, konuşmasının 
5 dakika daha süreceğini beyan etmişlerdir. Ken
dilerine 5 dakika mehil verilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Buyurunuz. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Var

dığımız noktaya kadar uyguladığı/mız İçtüzük 
ve Anayasanın 85 nci maddesi geçerli sayıldı. 
Biraz evvel burada 4 üyelik üzerinde anlaşma
dığımız ifade edildi. Demek ki, 4 üyeliği hal
letmek için şimdi, biraz evvel arz ettiğim gi-
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bi, İçtüzüğü külliyen ilga etmeye kalkmaya
cağız ve Sayın Ucuzal'm verdiği önergeyi oya 
da koymayacağız. O zaman maalesef Sayın 
Başkan vazifesini yapmadığı için böyle oldu. 

Şimdi, ne yapacağız? 4 üyeliğin gerçekten 
hangi siyasal parti veya siyasal parti olmayan 
gruba veya başka varlıklar varsa, kime verile
ceğini münakaşa edeceğiz. Münakaşamız buna 
inhisar edecekti, buna münhasır olacaktı. Oy
sa, ne oldu? 4 kişinin dağıtımı üzerindeki an-
laşnıazilıktan dolayı o vakte kadar yaptığımız 
ve İçtüzük içi bütün işlemler ilga adildi, onun
la beraber İçtüzük de ilga edildi, yerine yeni 
bir düzen getirilmek ve o düzen de 84 ncü mad
deye dayatılmak istendi. Ondan ne çıkacağını 
hesapladığımız, bildiğimiz, onların kasıtları
nın, getirdikleri yeni düzen içinde neye miüı-
cer olacağım sezdiğimiz içindir ki, günlerden 
'beri anlatıyoruz ve diyoruz ki, sizin mantığı
nızla, sizin anlayışınızla 84 ncü maddenin tat
bikatıyla bu Parlâmentonun Başkanlık Diva
nını teşkile çalışırsanız, bu Parlâmentoyu, 185 
kişilik büyük varlığı 132'ye indiriyorsunuz, 
132 kişilik bir varlık kabul edip, onun gerisin
de kalan 53 kişiyi ihmal ediyorsunuz. Yarın 
komisyonları kurarken de bunu böyle yapmaya 
kalkacaksınız, o kişileri komisyonlardan da 
mahrum edeceksiniz. Velhasıl o kişilerin siya
sal haklarını, yasama haklarını, Anayasanın 
verdiği haklarını ellerinden alacaksınız ve gide
rek 132 kişiden ibaret farz ettiğiniz Senatoda 
80 kişilik üye ile yarıdan bir fazla Başkanlık 
Divanı üyeliği iktisap edeceksiniz. Bu ise, 
185'e oranla 80'in 13 kişilik Divanda fazla üye 
ile temsiline mesağ verecek bir tutum ve dav
ranıştır, diyoruz. Bizim anlattıklarımız bun
lardır. 

Önerge vermişiz de, reddetmişiz... Muhte
rem arkadaşlarım, önergeyi biz vereceğiz, 
önergemizin reddine parmak kaldıracağız gibi 
bir garip durum içinde »bulunmayacağımızı tak
dir buyurursunuz; ama bunu doğru konuşmak 
gerekirse, eğer gerçekten söz ve lâf arasında 
fark varsa; ben onların arasında pek fark ol
duğunu hadi bilmiyorum diyeyim; fakat sözün 
veya lâfın içinde mantık bulunmazsa, onun adı
na ne söz, ne de lâf denir; yani ona da ma-
lâyaniyat denir. O zaman, şöyle yapacağız: 
Mecbur olacağız; biz bir yerde apaçık mevcut 
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Anayasa ve İçtüzük hükümlerinin uygulanma
sını isteyen parti olmaktan öteye hiçbir talebi 
olmayan bir grubuz. Öyle yaptığımız takdirde 
Başkanlık Divanı, bütün bu Senatonun Heye
ti Umumiyesiııin iştirak edeceği siyasî faaliyet
ler yapılan bir yer olur ve o zaman herkes hak
kına razı olur ve bir yere oturur. Oysa, sizin 
teklifinizde Millî Birlik Grubu ile Kontenjan 
Grubunu ve onun dışında kalan birtakım üye
lerin hiçbirisinin Başkanlık Divanına ve komis
yonlara iştirak etmemesini sağlamak amacı aşi
kârdır ve üstelik de, 84 ncü maddeyi tatbik 
»ediyorum diye, 185 kişilik Senatoyu 132'ye in
dirip, 185 Hn yarısından çok az üye ile 185'in 
yarısından çok fazla bir çoğunluk teşkil eder
miş gibi Başkanlık Divanına girilmesi doğru 
değildir. 
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BAŞKAN — Tamam efendim, doldu vakti
niz. Teşekkür ederim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Şim
di, arkadaşlarım, müsaade buyurursanız, şu
nu arz edeyim. 

ıSayın Çağlayaogil, «9'a kadar geldik, son 
4 üyelikte kaldık.» dediler. Kalmadık; ama 
kaldık diyelim. Lütfen 9'a kadar yaptığımız 
işlemlerin dayanağı olan Anayasa ve İçtüzük 
ve gelenek hukukuna riayet edelim. 

Teşekkür ederim. 
İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 

Sayın Gündoğan, C. G. P. kabul etmedi.. 

BAŞKAN — 13 . 11 . 1973 Salı günü saat 
15,00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanıma saaıtıi : 19,07 

VB CEVAPLAR 

W VE CEVABI 

dahil, köyleri bu katkıyı sağlamak olanağını 
bulamamışlardır. 

Hükümetin çeşitli yardımları öngördüğü 
kuraklıktan zarar görmüş köylerden bu yıl kat
kıda bulunmalarının bu sebepten istenmemesi, 
bu payların kuraklıktan zarar gören köyler 
ioin teşkil edilen yardım fonundan karşılanma
sı düşünülmekte midir? 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 5 . 11 . 1973 

Yol, Su ve Elektrik İşleri 
O e ıı el Müdürlüğü 

Köy Elektrifikasyonu 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı: Elk. D. Bşk. Dosya 
No. : 103/1476 

'Konu : Güneydoğu 
Anadolu'nun kuraklık
tan zarar gören köyle
rine yardım. 

Cıımhuriye t S e n.a,t osu Ba şka n 11 ğı na 
İlgi : a) Başbakanlık; Kanunlar ve karar

lar Tetkik Dairesi Başkanlığının 8 . 10 . 1973 
gün ve 77 - 24/9668 sayılı yazısı. 

b) Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterli
ği Kanunlar Müdürlüğünün 4 . 10 . 1973 gün 

IV — SORULAR 

A) YAZILI SOi 

1. •— Cumhuriyet \Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, Güneydoğunun 'kuraklıktan 
zarar gören köylerinin elektrik enerjisinden fay
dalanmasına dair soru önergesi re Köy İşleri 
Bakanı 'Orhan Kürümoğlu'nun yazdı cevabi. 
(7/170) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyurulmasmı saygılarımla arz ederim. 

24 . 9 .1973 
Cumhuriyet Senatosu 

Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri 

Köylerimizin elektrikle aydınlatılması, özel
likle bu enerjiden faydalanılarak köylerde kü
çük sanayi kurulması üçüncü plânın hedefleri 
anasında bulunmaktadır. 

Ancak köylerimizin bu olanağa kavuşturul
ması masrafa katkıda bulunmaları ile kabil ol
maktadır. Parayı tedarik edemeyenler bu me
deniyet inime tinden, enerji hattı İrcaı en yanları
na gelmiş olmasına rağmen, yoksun kalmakta
dırlar. 

Özellikle bu yıl Güneydoğunun şiddetli ku
raklıktan büyük zarar gören. 1973 programına 
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ve 1392 - 1644 - 7/170 sayılı Başbakanlığa yazı
sı. 

İlgi yazılarda Curahuriyet Senatosu Gazi
antep Üyesi Sayın Salih Tanyeri Güneydoğuda 
kuraklıktan zarar gören, elektrikten faydalan
dırılacak köylerden katılım payı alınimaması 
veya kuraklıktan zarar- gören köyler için teşkil 
edilen yardım, fonundan karşılanması istenil
mektedir. 

.Malûmları olduğu üzere Bakanlığımızca kü
çük akarsulardan istifade ile kurulan hidro
elektrik san,t,raılleıtiyle köylerden herhangi bir 
yardım alınmadan köyler elektriğe kavuşturul-
nıa.ktadır. Enıterkonnekte sistemden istifadeyle 
Köy Elektrifikasyon hizmetlerini 1312 sayılı 
Türkiye Elektrik Kurumu Kanunu ile kurul
muş bulunan adı geçen kuruluş yürüjtaıekte-
dir. Yanlım fonları ile de İmar ve iskân Bakan
lığı ilgilendiğinden, durum ilgili kuruluşlara 
in tik al e ttirilmişti r. 

Bilgilerinize arz olunur. 
'Köy İşleri Bakanı 
•O rhan Kü nüm o ğ lu 

Köy Elektrifikasyon 
Daire Başkanlığı 

Sayı : 87-102/1522 

Konu : Güneydoğu 
Anadolu'nun kurak
lıktan zarar gören 
köyleıine yardım. 

Knerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 

Başbakanlıktan Bakanlığımıza intikal etti
rilen 8 . 10 . 1973 gün ve 77-24/9668 sayılı yazı 
ve eklerinden birer örnek ilgisi dolayısıyle ek
te gönderilmiştir. 

Kuruluşlarınızla ilgili kısımların Cumhuri-
vet Senatosu Başkanlığına bildirilmesi hususu
nu arz ederim. 

'Köy İşleri Bakanı 
xVta Anubarcıoğlu 

Genel Müdür Muavini 
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