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I - GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk, fakültelere gir
mek için sıra (bekleyen lise mezunlarının karşılaş
tıkları güçlükler ve uygulanan sisteme dair gün
dem dışı bir -demeçte (bulundu. 

Bakanlar Kurulu teşkiline memur edilmiş (bu
lunan Cumhuriyet. Halk Partisi Genel Başkanı ve 
Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in Bakan
lar Kurulunu kuramayacağına dair Cumhurbaş
kanlığı 'tezkeresi Genel Kurulun (bilgisine sunul
du. 

Başkanlık Divanı secimi konusu üzerinde bir 
süre görüşüldü. -

13 . 11 . 1973 Sah günü saat 15,00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 19,07'de son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kastamonu 

Mehmet Vnaldı Mehmet Çamlıca 
Kâtip 
Konya 

Osman Nuri Canpolat 

SORULAR 

Sözlü soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 

Atalay'm, 12 Mart 1971 öncesi yatırımlar ve 

ihracat politikasına dair sözlü soru önergesi 
Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/25) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvakili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), O. Nuri Canpolat (Konya) 

BAŞKAN — 4 ncü Birleşimi açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş

melere başlıyoruz. 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sayın 

Ataklı Tunus Devlet Başkanı Habib Burgiba'nın 
Atatürk ve Cumhuriyetimiz hakkında sarf etti
ği sözlere cevap vermek üzere gündem dışı söz 
t alebetm işlerdir. 

Sayın Ataklı, bugün bir gazetede yanlış bir 
istihbarat dolayısıyle harekete geçildiğini, böy
le bir şey olmadığına dair tekzibe benzer bir yazı 

gördüm. Acaba bu konuşmanızı, devletlerarası 
dostluğa halel gelmemesi için Dışişleri Bakan
lığını açıklamaya davet şeklinde yapsanız olmaz 

mı 
MUCİP ATAKLI (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, sabahleyin Sayın Dışişleri Bakanı Gru
bumuza telefon ederek müteakip günlerde bu 
konuda bir açıklama yapacaklarını beyan ettiler. 
Bunun üzerine kendilerinin konuşmalarını bek
leyeceğim. 

BAŞKAN — Peki efedim, teşekkür ederim.. 

108 
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III. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. —• Mu§ Üyesi İsmail İlhan'ın, Doğu ve Gü
ney - Doğu illerimizin bâzılarında kuraklık ve 
tabiî âfetler sebebiyle zarar gören çiftçilere Hü
kümetçe yardım yapılmasına; dair gündem dışı 
demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Muş Ba
ğımsız Üyesi İsmail İlhan kuraklık nedeni ile 
Hükümetin bugüne kadar gerek yemlik, gerek 
yiyecek maddeleri hakkında yardım yapma ka
rarının tatbik edilmemesi hususunda gündem dı
şı söz talep etmişlerdir, kendilerine söz veriyo
rum. 

Buyurun Sayın İsmail İlhan. 

İSMAİL İLHİN (Muş) — Sayın Başkan, 
kıymetli senatörler; bana gündem dışı konuşma 
fırsatını verdiğiniz İçin teşekkür ederim. 

14 Ekim 1973 seçim sonuçlarının Türkiye'miz 
için hayırlı ve uğurlu olmasını ve Cumhuriye
timizin daha nice 50 nci yılları görmesini dile
nim. 

Günlerden beri Senato Başkanlık Divanı se
çimleri bu şekilde uzamasaydı veya huzurunuza 
getirmek istediğim konunun daha günlerce bek
lemeye tahamımülü olsaydı sizleri gündem dışı 
söz almak suretiyle meşgul etmeyecektim. 

Esas konuya geçmeden evvel bir cümle ile 
belirtmeden geçemeyeceğim bir husus vardır; 
Türk Milleti, çalışmalarımızı çok yakından iz
lemekte ve bilhassa pahalılığın vatandaşın belini 
iyice büktüğü şu günlerde biran evvel Başkanlık 
Divanı seçimlerini bitirerek yurt sorunlarına 
eğilmemizi istemektedir. 

Muhterem senatörler; bildiğiniz gibi 1973 se
nesinde değişik ölçülerde 'olmak üzere bütün 
Türkiye'de kuraklık olmuştur. Ulusumuz ku
raklıktan büyük zarar görmüş ve halen de gör
mektedir. Allah göstermesin havalar böyle 
kurak giderse gelecek yıl için aynı endıişe daha 
şimdiden duyulmaktadır. 

Yine malûmunuz olduğu üzere 1973 senesin
de Doğu ve Güney - Doğu - Anadolu illerinin 
bâzılarında çiftçiler mahsûllerinin yüzde ellisıin-
den fazlasını kaybetmiş ve bu suretle 'işletmele
rini yürütemeyecek duruma gelmişlerdir. 

Bu gibi kuraklık ve tabiî âfetlerden zarar gö
ren veya tohumu olmadığı halde, kredi ile to
hum almak isteyen çiftçilere Devletin yardım 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

i elini her zaman uzattığı bilinen bir gerçektir. 
Bu sene de Hükümet tarafından ilgili kanunlar
dan yararlanarak bu durumdaki çiftçi vatandaş
lara, yardım elini uzatmak için çalışmalar yapı
lırken, diğer taraftan Tarımı Bakanlığı ve Tica
ret Bakanlığı yetkilileri bir kararnamenin hazır
lanmam iş'i ile uğraşmışlar ve 7/G658 sayılı Ka
rarname bu suretle hazırlanmıştır. Bu kararna
menin mahiyeti, esasında bundan evvel yapılan 
yardımlara ilâveten ayrıca, bâzı ulaştırma im
kânlarından da vatandaşa yardımda bulunmak 
idi. 

Bu kararnamenin hazırlanması sırasında ge
rek Hükümetin konu ile ilgili bildirileri, gerek
se basın ve TRT, konuyu kamuoyuna gereğince 
duyurmuştur ve kamuoyuna gerekli bilgi yenil
miştir. Acaba bu şekilde kamuoyuna duyuru
lan kararname uygulama safhasında nasıl bir 
duruma düşmüştür, kararname uygulanmış mı
dır, uygulanmamış mıdır? 

Kuraklık bölgesine dâhil olan diğer illerdeki 
durumu kesin olarak bilmiyorum, gayet tabiî ki 
basından edindiğim bâzı malûmatlar hariç. Bu 

1 konuda seçim bölgem olan Muş'tan bahsetmek 
istiyorum. 

Kuraklık, ziraat ve hayvancılıkla uğraşan 
Muş çiftçisinin belini bükmüştür. Yaz ayların
da ihracaat kapanmıştı. Et kombinaları canlı 
hayvan satmalmıyordu. Küçük ve büyük baş 
hayvan fiyatları yıllardan beri görülmemiş dore-

' cede düşmüştü. Ot yoktu, mahsûl iyi gelmemişti. 
Yatandaş acaba kış nasıl geçecek diye düşünü
yordu. Devletin yardım edeceğine dair haberler 
gelmişti; ama bu yardımların gerçekleşeceğini 
kim garanti 'edecekti. Bu ye buna benzer endi
şe ve düşüncelerle çiftçilerden bâzıları 'ellerin
deki hayvanları çok düşük fiyatla salmak zo
runda kaldılar. Tabiî ki 'bu durumldan bâzı açık
göz tüccarlar yararlanmasını çok iyi bikiller. 
Daha sonra ihracat açıldı, et kombinaları nral 
almaya başladılar. En çok üzüldüğüm konular
dan. bir tanesi de şu oldu; 'bu sefer köyler ken
di 'aralarında, «Hükümet; tüccarın, imali arımızı 
'elimizden düşük fiyatla alabilmeleri içlin ihra
catı kapatmıştır»1 şeklinde yanlış yorumlara bi
le yanmışlandı. Hükümetin bu ihtimallen gözö-
nünde bulundurması ve ona göre tedbir ailma-

\ sı (gerekirdi. 
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Sayın senatörler, bu yıl dağıtılan ve Muş 
•çiftçisinin eline geçen tohum miktarı aşağıda 
gösterilmiştir. Eline geçen kelimesini kusura 
bakmayın açıklamak istiyorum. Tarım Bakan
lığı illere tohum göndermektedir, buğday gön-
derme'ktedir, fakat şu veya bu nedenle plasman 
olmadığı için 5254 sayılı Kanun hükümlerine 
göre, dağıtılması gerekir şeklinde, bâzı düşün
celerle tohum vilâyetlerde bekletilmektedir, va
tandaşın eline geçmemektedir. Onun için, va
tandaşın eline gecen "diye bilhassa belirtmiş 
oluyorum. 5254 ısayılı Kanun hükümleri uyarın
ca 2 00O ton buğday ve kredili olarak 330 ton 
ile toplam olarak 2 330 ton olmuş oluyor. To
humun azlığından bahisle Ankara'ya ç'esitd 
•başvurmalar olmuştur. İşte 3 -5 gün içimle al
dığım telgraflar elimde bulunuyor, fakat buna 
rağmen, maalesef herhangi bir olunuu sonuç 
•alınamamıştır. Ziraat Bankası Genel Müdürlü
ğü kredi ile tohumluk vermeye ya-naşmamak-
tadır. Limit aşıldığı için Tarım Bakanlığı 5254 
•s ay di Kanuna göre işlem yapamamaktadır. De
min arz etmiş okluğum 7/6658 sayılı Kararna-
•nıe uygulanmamaktadır. Çünkü, kararnamede 
•belirtilen 400' milyonluk krediyi Ziraat Banka
sı, kaynak gösterilmediği için uygulamak im
kânına sahip değiMir. Tarım Bakanlığı, Ziraat 
Bankasına 400 milyonluk kredinin açılması 
ic'n yazı yazmıştır. Ziraat Bankası, Merkez 
Bankası ile temas etmiştir, Merkez Bankası 
'Hıvr-dc. obuadığı için 400 milyon lira vereme
yeceğim demiştir ve bu sır od ~* Ziraat Bankası 
hu s e t e Tarım Bakanlığı de temas ederek JC0 
ı mil y on I uk k a y n a k t a 11 b a h s e d ildi k aramanı e d e. 
fakat kaynak yoktur demiştir. Tarım Bakanlığı 
İm konuda 29 Eylül 1973 ta-ilimde Başbakan
lığa bir yazı yazarak 400 .milyonduk 'kaynak bu
lunamadığı için 7/6658 sayılı Kara imame gere
ğince kurakkktan zarar görmüş olan vatandaşa. 
•çiftçiye yaıdun •edilememiştir, edfememektedir 
demiştir'. 

Huzurunuzu işgal ediyorum kusura bakma
yın, Tarım Bakanlığı valiliklere kuraklıktan 
zarar gören vatandaşlar endişe etmesinler, biz 
Devlet o"!arak onların yaralarım -saracağız, di-
Vf> yazı yazmıştır ve il ihtivacTa,nmn tesnit 'edi
lecek Tar^rn Bakaıdığnıa gönderilmesini iste
mişti". Valiliki!er bu hususta temaslar yaparak 
ihtiyaçların: Ankara.Va bildirmişlerdir. Tarım 

Bakanlığı buradan her vilâyetin hissesine dü
şen para miktarını ilgili illere bildirmiştir. Muş 
için 8 milyon bildirilmiştir; fakat bugün vatan
daşa vaktiyle bu şekilde ümit verdiğimiz halde, 
maalesef vatandaşa bu hususta kredi yardımın
da bulunamıyoruz. Çünkü, kararnamede sözü 
edilen 400 milyon liralık kaynak bulunamamış
tır, kaynak hazırlanmadan bu şekilde bir ka
rarname hazırlandığı için. 

Peki, şimdi tohumluk ve yemeklik buğdaya 
olmayan ve hayvan yemi alamayan zavallı 
çifsçi ne yapacaktır? Bu durumda. Bakanlıklar 
arasında koordinasyon görevi ile vükümılü dlaıı 
Şavııı Başbakanın konim a onemıLe ve öncelikle 
eğilmesini bilhassa istirham ederim. 

Kış basmıştır. Doğu Anadolu'nun coğrafî 
durumu gözöniine alınarak, Hükümetin hiç va
kit kaybetmeden gerekli tedbirler amıadığı. 
şimdiye kadar olduğu gibi işi sürüncemede bı
raktığı takdirde, esasen çok güç durumda (dan 
çiftçinin durumu daha da kötüye gidecektir. 
Sayın Başbakanın: Maliye, Ticaret ve Tarım 
Bakanlıklarıyle temasa geçerek; 

1. — 5254 sayılı Kanuni hükümleri gereğin
ce, 

2. —• Kredili olarak, 
3. •— Demin de bahsetmiş olduğum 7/6658 

sayılı Kararname hükümleri uyarınca çiftçilere 
en kısa zamanda yardım etmesini rica ederim. 

Aynı şekilde Sayın Başbakanın aynı ka
rarnamede bahsedilen 400 milyonluk para için 
bir kaynak temin etmesini istirham ediyorum. 
Bu suretle ancak biz, aylardan beri büyük bir 
sabırla, ve aynı zamanda büyük bir tevekkülle 
Devletin yardımını bekliyen çiftçinin en iyi 
bir şekilde yarasını saracağı kanaatındayım. 

Gerekli ve etkili tedbirler hemen alınmadı
ğı takdirde çiftçimiz çok perişan olacaktır. 
Beni sabırla dinlediğiniz için sizlere saygı ve 
hürmetlerimi sunarım. (Alkışlar) 

2. — Erzincan Üyesi Niyazi Ünsal'ın, öğret
men ihtiyacı ve öğretmen atamalarına dair gün
dem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Erzin
can Üyesi Sayın Niyazi Unsal, öğretmen ihtiya
cı ve öğretmen atamaları hakkında gündem dı
şı söz talep etmişlerdir. Buyurun efendim. 

110 — 
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NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Baş
kan ve Cumhuriyet Senatosunun değerli üye
leri ; 

Her sene okullar açılır açılmaz yurdun he
men her yanımda öğretmen ihtiyacından söz edi
lir, ilgililere, Bakanlığa telgraflar çekilir, ya
zılar yazılır, öğretmen istenir. Bu bir kural 
gibi her sene böylesine devanı eder. Düzelece
ğini sandığımız, düzeleceğini beklediğimiz bu 
durum, bir türlü düzelmez. Bu sene de ay
nı durum devam etmektedir. İllerden aldığı
mız tellerden, yazılardan, mektuplardan, ha
berlerden anlıyoruz ki, öğ net m en ihtiyacı sası
dığımızdan daha fazladır. Birçok veli, okul 
aile birliği, koruma derneği ilgilileri Bakan
lığa kadar gelmiş, öğretmen istemektedir. Er
zurum'un Horasan ilçesinin Okul Aile Birliği 
Bakanlığa gelmiş, ilçelerinin lisesinde 10 öğ
retmenin noksan olduğu söylenmektedir. Dü
şünün, bir ilçe lisesinde 10 öğretmen noksan
dır. Erzincan, Kurueay Ortaokulu bir öğret
menle idare edilmektedir. Ne var ki, Bakan-
bk İmlâ yaz dönemi mezunlarını atamamıştır. 
Bakanlığın koridorlarımda. Bakanlığın kapıla
rında öğretmen ist i yeni erle, öğretmen olmak 
isteyenler yanyana beklemektedirler. Öğren
diğimiz kadarı ile atamalardaki gecikmenin 
mesleğe yeni atanacaklar hakkında istenen po
lis fişlerinin gecikmesine bağlanmaktadır. Dü
şünün, öğretmen olacaksınız, bir okulu biti
receksiniz, fakülteden diploma alacaksınız, öğ
retmen olmak için müracaat edeceksiniz, size 
gidin polisten fiş getirin diyecekler. Polise 
gidip fiş getireceksiniz. Sizi gene atamıya-
caklar. Daha önemlisi; öğretmensiniz, sizi 
bir gün görevinizin başından alacaklar, içeri 
atacaklar beş, altı ay sorgusuz sualsiz yatacak
sınız ve sonunda Türk bağımsız mahkemesinin 
önüne çıkıp aklanma kararı alacaksınız. Bu 
aklanma kararı ile bağlı olduğunuz Bakan
lığa müracaat edeceksiniz. Ben, beş ay, altı 
ay yattım. Şimdi aklandım, beni görevime 
gönderin diyeceksiniz. Böyle bir müracaata siz 
onu bırakın, gidin valiye benim yazdığım giz
li yazıya yanıt getirin diyeceksiniz. Bu yanı
tı da getireceksiniz, sizi gene görevinize baş-
latmıyacaklar, ortada kalacaksınız. 

Şimdi olanlar, öğretmene yapılanlar işte 
böyledir. Bağımsız mahkemeden, Danıştay-
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dan, ilgili kurullardan aklanma kararı aldığı 
halde bugün yüzlerce öğretmen aç, susuz, iş
siz, güçsüz dolaşmaktadır; ama bu öğretmen
lerin sayısı kadar, hattâ bunlardan daha çok 
sayıda sınıf boş bir durumda öğretmen bekle
mektedir. Bağımsız mahkeme kararını, Da
nıştay kararını tanımıya'n, git validen gizli ya
zı getir diyen bir düzenin adını bugün koy
mak lâzım beyler. (xV. P. sıralarından «Anaya
sa var» sesleri) Eğer Anayasa ve dediğiniz eğer 
o düzen işlese şu kararın... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin, istirham 
ederim. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Anayasa düzeni 
bu. Değiştirmek istiyorsunuz, bakalım değiş
tirebilecek misiniz bu düzeni? 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Şu kararın 
işlemesi lâzım. Bu öğretmenin valiye değil, he
men görevine başlaması lâzım. Türk öğretmeni 
bu töhmetten kurtulmalıdır. Polis fişi ile ata
malar derhal durmalıdır. Nutuk meydanların
da atılan özgürlükçü demokraside bu yoktur, 
Özgürlük onların olsun. Demokraside bu yok
tur. Bir tarafta okullar öğretmen beklerken, 
bir tarafta öğretmenler atama emri bekliye mez. 
Daınştaydan, ilgili kurullardan ve bağımsız 
•.mahkemelerden aklanma kararı getiren bütün 
öğretmenlerin derhal görevine iadesi gerekir., 
Yaz ve güz dönemlerinden hâlâ atanmamış 
tüm öğretmenlerin çok acele atanmaları gere
kir. 

Herhangi bir nedenle görevden ayrılmış ve 
fakat bugün göreve dönmek ist iyen öğretmen
lerin bekletilmeden göreve alınmaları gerekir. 
İhtiyaç bu denli büyüktür. Atanacaklar üze
rinde fiş düzenleme, soruşturma yapma, sıkı
yönetim düzenlinin bir gereği ise, mâni zail ol
muştur, memnu derhal avdet etmelidir. Okul
ların öğretmensizliğini öğretmenlerin huzursuz
luğunu bir defa daha Yüce Senatonun kürsü
sünden duymanızda yarar gördüğüm için ifade 
ettim. 

Saygılar sunarım. (M. B. O. ve C. H. P. sı
ralarından alkışlar) 

3. — Bakanlar Kurulunun yeniden teşkili 
için Adalet Partisi Genel Başkanı ve İsparta 
Milletvekili Süleyman Demirel'in görevlendiril
diğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/380) 
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BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. Bir Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi vardır, takdim ediyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 23 Ekim 1973 gün ve 4-1152 sayılı 

yazımız. 
İlgi : Yazı ile istifası bildirilmiş olan Ba

kanlar Kurulunun yeniden teşkili için; Türki
ye Cumhuriyeti A r ^ a s a s m m 102 nci maddesi 
uyarınca, Adalet Partisi Genel Başkanı İspar
ta Milletvekili Süleyman DemirePi görevlendir
dim. 

'Seçilecek Bakanların atanmaları yapıldıktan 
sonra, Bakanlar Kurulu listesinin ayrıca gön
derileceğini bilginize arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurb aşk a nı 

(€. H. P. sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su

nulur. 

4. — Başkanlık Divanı seçimi. 
BAŞKAN — Müzakerelere devam ediyoruz. 

Söz sırası Sayın Canpolat'ta iken, Sayın Can-
polat sırasını Sayın Ucuzal'a vermiştir. Buyu
run Sayın Ucuzal. 

ÖMEK UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının toplan
tı yılı sonunda Danışma Kurulunu davet ede
rek, Başkanlık Divanının teşkili için bir çalış
ma yaptığı, çalışmanın sonunda Başkanlık Di
vanında, Divanın teşekkülü için bir dağıtım 
cetvelinin yapılamadığı; böylece meselenin Yü
ce Heyetinizde karara bağlanması 1 Kasım 
günü Yüce Heyetinize takdim edilmişti. İlk bir
leşimde mesele ele alınıp bütün yönleriyle Ana
yasa hukuk istikametinde incelenmiş, ' netice
de tarafımdan arz edilen bir önerge Genel Ku
rulca kabul Duyurulmuştur. Bendeniz huzuru
nuzda bu önergemin açıklanması talebinde bu
lunmadım. Fakat, dört birleşimdir müzakerenin 
devamına bir nevi sebebolan önerge gibi göste
rilerek müzakere yapılmış, müzakerenin deva
mı sırasında da zaman zaman ismimden bahse
dilmiştir. Bu sebeple huzurunuza geldim. Hu
zurunuzda kabul buyuru]an önergeyi -açıklama
ya zaten imkân yoktur. Çünkü, arz ettiğim bu 
önerge Yüce Heyetinizin kararıyle kabul edil
miştir. Yalnız, önerge mesnet ittihaz edilerek, 
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önergenin kabulü sonunda teşkili gereken Di
vanın durumuna hiçbir hukukî mesnet gösteril
meden mütemadiyen bir itham yolu, bir yorum 
yolu tercih edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bendeniz önergemde 
Anayasa hukukunun dışında herhangi bir tek
lifi huzurunuzda takdim etmiş değilim. Bende
niz, takdim ettiğim önergede Anayasanın 84 
ncü maddesinin 1 nci fıkrasının nazara alına
rak o hüküm muvacehesinde Başkanlık Divanı
nın teşkiline karar verilmesini talefoetmiştim. 
Nitekim bu kürsüden konuşan bâzı arkadaşla
rım böyle bir önergenin verilip verilmemesi yo
lunda da birtakım fikirler de ileri sürdüler. 

Şimdi, müzakerelerin ışığı altında Anaya
sanın 84 ncü maddesinin tatbiki suretiyle Cum
huriyet Senatosu Başkanlık Divanının teşkili, 
bizim hiç düşünmediğimiz ve aklımızdan geç
meyen bir yönde tefsir edilerek, suçlandık. 

Değerli arkadaşlarım, peşinen şunu arz et
mek isterim. Cumhuriyet Senatosunun değerli 
üyeleri tarafından Anayasanın herhangi bir 
maddesinin tatbikini istemek, ne zamandan be
ri bir suçtur ve ne zamandan beri ithamlara 
konu teşkil etmektedir? Bendenizin takdim et
tiğim önerge Başkanlık Divanındadır. Takdim 
ettiğim önergenin metni aynen Anayasanın 1 
nci fıkrasıdır. Bir defa daha önergemi okuma
dan Anayasanın 84 ncü maddesinin 1 nci fık
rası olması hasebiyle 84 ncü maddeyi müsaade 
ederseniz okuyacağım. 

«Madde 84. — Meclislerin Başkanlık Divan
ları, o Meclisteki siyasî parti gruplarının kuv
vetleri ölçüsünde Divana katılmalarını sağlaya
cak şekilde kurulur.» 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Bu madde
nin 2 nci fıkrası da var. 

ÖMER UCUZAL .Devamla) — Bendeniz de, 
vermiş olduğum önergede bunun tatbik edilme
sini talebettim ve bu önergeye müspet istika
mette oy kullanan arkadaşlarım da Anayasa
nın 84 ncü maddesinin 1 nci fıkrasını bile bile 
kabul buyurdular. 

Şimdi görülüyor ki, biz Anayasanın 84 ncü 
maddesinin sadece elimizdeki metnini değil, 
kaynaklarına da başvurarak meseleyi bir defa 
daha Yüce Heyetimizde dile getirmek mecburi
yetindeyiz. 
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Şimdi, Anayasamıza kaynak teşkil eden eli
mizdeki eserlere bakarsak, bunların başında ev
velâ Kurucu Meclisin çalışmalarına kaynak teş
kil eden, biri İstanbul Üniversitesi öğretim üye
leri tarafından hazırlanan ve diğeri de Siyasal 
Bilgiler Fakültesi öğretim üyeleri tarafından 
hazırlanmış iki Anayasa taslağı görüyoruz. Mü
saade ederseniz her iki taslağın Anayasanın 84 
ncü maddesi istikametinde fikirlerini birlikte 
görelim. 

İstanbul Üniversitesi öğretim üyeleri tara
fından hazırlanan taslağın, Anayasamızın 84 
ncü maddesine kaynak .olarak tespit ettiği mad
de şöyledir: «Meclislerin Başkanlık Divanları, 
bir Başkan ile İçtüzüklerin gösterdiği sayıda 
Başkanvekillerinden, sekreterlerden ve idareci 
üyelerden kurulur. Meclislerin her biri kendi 
ibaşkanvekillerini, sekreterlerini ve idareci üye
lerini her yıl Kasını ayı başında kendi üye
leri arasından seçer. Bu seçimde nispî temsil 
esası uyglamr.» 

Şimdi, bu öntaslakta görüyoruz ki, Anaya
samızın 84 ncü maddesine bugünkü haliyle bir 
ışık tutma imkânı yoktur. Orada bu meseleyi 
İçtüzüğe bırakmaktadır. 

Siyasal Bilgiler Fakültesinin öğretim üyele
ri tarafından hazırlanan taslağa baktığımız za
man, bunların fikri, İstanbul Üniversitesi öğre
tim üyelerinden ayrı görülmektedir. Bu tasla
ğın 48 nci maddesinin o ncü fıkrası aynen şöy
ledir : 

«Başkanlık Divanı seçimi Meclisteki siyasî 
partilerin üye sayılarına göre temsiline imkân 
verecek şekilde yapılır.» 

Görüyoruz ki, Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Öğretim Üyeleri tarafından hazırlanan taslağın 
48 nci maddesinin 3 ncü fıkrası, bugün elimiz
de bulunan Anayasamızın getirdiği esaslara çok 
yakın bir esas hazırlamış bulunmaktadır. 

Bu iki durumu arz ettikten sonra mesele
mize ışık tutacak yegâne kaynak, Anayasamızın 
Kurucu Meclis ve Millî Birlik Komitesindeki mü
zakerelerine dair zabıtlardır. Bu zabıtları ince
lediğimiz zaman, gerek birinci ve gerekse ikinci 
müzakeresinde yapılan çalışma sırasında Ana
yasanın 84 ncü maddesindeki siyasî parti grup
ları mefhumunu taşıyan cümle her iki müzake
re sırasında, «siyasî gruplar» olarak tespit edil
miştir ; fakat ikinci müzakerenin devamı sıra-

I smda Kurucu Meclis üyesi bulunan Sayın Fet-
I lıi Oelikbaş, bu «siyasî grup» sözünün ileride 
I herhangi bir tefsire tabi tutulup, bir karışıklı

ğa meydan verip vermeyeceği hususunda Ana
yasa Komisyonu Sözcüsüne bir soru tevcih et
mişlerdir. Soruya, karşılık, Anayasa Komisyonu 
sözcüsü: «Karışıklığa imkân vermeyecek şekil
de bir hükümdür.» demişler; fakat arkasından 
müzakeresinin seyri içinde görüyoruz ki, sayın 

I Feyzioğlu bir önerge teklifi ile «siyasî gruplar» 
mefhumunu taşıyan cümlenin, «Siyasî Partiler 
grubu» olarak düzeltilmesinin daha faydalı ola
cağını herhangi bir tefsire ve karışıklığa mey
dan vermeyeceğini ifade etmek suretiyle siyasî 
parti grubları ile siyasî parti grubları dışında 
kurulacak partilerin durumlarına ışık tutmuş
tur. 

Şimdi bu noktadan hareketle Anayasamızın 
84 ncü maddesinin 1 nci fıkrası hükmü istika
metinde Başkanlık Divanının teşkili gerekir. Bu 
tatbik edildiği takdirde de, 12 yıldan beri mü
zakeresi ve münakaşası yapılan bir hususun ye
niden günlerden beri devam eden müzakeresini 
aydınlatmaya götürecektir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, «Anayasanın 
84 ncü maddesi hükmü nazara alınarak Baş
kanlık Divanı teşkil edilsin» teklifim Yüce He
yetiniz tarafından kabul edilince, ertesi birle
şimde önerge istikametinde bir tatbikat yapıla
mayın. yüce Heyetiniz toplandığı anda bu tale
bimiz ve alman karar bir tarafa konularak, 
Anayasanın 84 ncü maddesinin 1 nci fıkrası ye
niden müzakereye alındı ve bu müzakereler sı-

I rasmda da biz, Anayasanın 84 ncü maddesini 
yorumlamaya tabi tutuyoruz gibi bir isnatla da 
karsı karşıya geldik. 

Gerek Anayasamıza kaynak olan öntasarı-
lar, gerekse Kurucu Meclisin müzakerelerini ha
vi elimizdeki zabıtlar nazarı itibara alındığı 
takdirde, Anayasanın 84 ncü maddesinin 1 nci 

I fıkrası tarafımızdan yorumlanmaya tabi tutul
mamıştır, değerli arkadaşlarım. Aksine, 84 ncü 
maddenin tatbikatı sonunda çıkacak neticeyi 
görerek, birtakım fikirlerin ileri sürülmesi so
nucunda gayet açık ifade ediyorum; Anayasa
nın 84 ncü maddesi yoruma tabi tutulmakta
dır. 

Şimdi önergenin tatbiki bir tarafa atılarak, 
J meseleyi uzatmaya tabi tutan düşünce ile evve-

113 — 



C. SeoıMosu B : 4 13 . 11 . 1973 o : 1 

la geldiler ve yüce huzurunuzda Başkanlık Di
vanında oturan Sayın Başkanın meşruiyet için
de bulunmadığını ve Başkan olmadığını ileri 
sürdüler. 

Değerli arkadaşlarım, İçtüzüğümüzün 1 nci 
maddesinin hükmü gayet açıktır. İçtüzüğün 1 
nci maddesinde: «Cumhuriyet Senatosu, her yıl 
Kasım ayının ilk günü davetsiz toplanır. Bu 
birleşimde Cumhuriyet Senatosu Başkanı, «onun 
bulunmaması halinde, Başkanvekillerinden bi
ri,.. «denmektedir. Şimdi Cumhuriyet Senatosu-
Başkanımızm müddetinin bitmesi sebebiyle Baş
kan bulunamamıştır, doğrudur. Ama, Başkanın 
bulunmadığı yerde ona. vekâlet edecek Başkan-
vekili huzurunuzda bulunmaktadır. Başkanve
killerinden biri, bunlardan hiç birisi yoksa; Baş
kan yok. Başkanvekili de seçime gitmiş gelmiş, 
Başkanvekilliği düşmüş, o halde birleşimi kim 
idare edecek? İçtüzüğümüzün hükmüne göre, 
Başkanın ve Başkanvekilinin bulunmaması ha
linde, ancak, hiçbiri yoksa; «en yaşlı üye Baş
kanlık eder.» demektedir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, Başkanvekili 
mevcut olduğuna göre en yaşlı üyenin Başkan
lık yapacağı iddiası bu İçtüzüğün şu açık hük
mü karşısında ne derecede hüküm ifade edebi
lir? Kaldı ki, komisyonların devam edip etme
mesi meselesi geçmişte yüce Heyetin bir kararı 
ile «yenileri seçilinceye kadar eskileri görevle
rinde devam eder.» şeklinde tespit edilmiştir. 

Şimdi müzakere sırasında gerek İçtüzük 
yönünden, gerekse Anayasa yönünden önerge
miz aleyhine fikir ileri süren arkadaşlarımız, İç
tüzüğün 5 nci ve 8 nci maddesini, netice itiba
riyle de 12 senelik bir tatbikatın bulunduğunu, 
bu sebeple Anayasanın 84 ncü maddesinin tat
bik edilmemesini isteme gibi, gayet açık bir tu
tumun içine girdiler. Bendeniz de aynı yollar
dan yürüyerek meseleye düşündüğümüz istika
mette yön vermeye çalışacağım. 

Şimdi, bu önergeyi Anayasamızın 84 ncü 
maddesi nazara alınarak Başkanlık Divanının 
teşkili için kabul buyurdunuz. Bu kabulün so
nunda çıkan neticeye göre İçtüzüğümüzün 4 
ncü maddesinin 1 nci fıkrası hükmünün de ye
rine getirilme imkânı içine girilmiştir. 4 ncü 
maddenin 1 nci fıkrası ne diyor: 

«Cumhuriyet Senatosunun Başkanlık Diva
nı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 84 ncü 

maddesi hükümlerine göre kurulur.» Demek ki, 
önergemizde ne Anayasaya aykırı bir teklifte 
bulunmuşuz, ne de İçtüzük hükümlerine aykı
rı bir teklifle bulunmuşuz. 

Şimdi İçtüzüğün 5 nci ve 8 nci maddelerini 
itirazlarına mesnet olarak ileri süren arkadaş
larıma vereceğim cevap şöyle olacaktır: Hem 
Anayasamızın başka bir maddesine dayanarak, 
hem de Anayasa Mahkememizin bu yolda ver
miş olduğu üç karar sırasında içtihat haline 
getirdiği kararlarından bahsedeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasamızın 8 nci 
maddesi, üç birleşim devam eden müzakerede 
önergenin aleyhinde konuşan arkadaşlarımızca 
hiç nazarı itibare alınmadı. Müsaade ederseniz 
bu hükmü bir defa beraber okuyalım. 

Anayasanın 8 nci maddesi : 
«Madde 8. — Kanunlar Anayasaya aykırı 

olamaz. 
Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve 

yargı organlarını, idare makamlarını ve kişile
ri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.» 

Bunu arzdan maksadım; Anayasanın 84 ncü 
maddesini tatbikle mükellefiz. Başkanlık Diva
nının teşkilinde Anayasanın 8 nci maddesi kar
şısında başka müracaat edeceğimiz bir hüküm 
mevcut olamaz. 

İçtüzükte şu hüküm vardır denebilir. Olabi
lir. «Tatbikat vardır» denilebilir. Olabilir; ama 
Anayasanın 8 nci maddesi muvacehesinde ne 
tatbikata gidebiliriz, ne İçtüzük hükmüne gide
biliriz; Divan teşkili için gideceğimiz yer 84 
ncü maddenin hükmüdür. 

«12 yıllık tatbikat» buyurdular. Sevgili ar
kadaşlarım, dokuz yıldanberi bu yüce Meclisin 
bir üyesi olarak her toplantı yılının başında bu 
meselenin dile getirildiği, bu meselenin Anaya
sanın 84 ncü maddesine göre tatbik görmesinin 
istendiğine bendeniz de diğer arkadaşlarım gi
bi şahit oldum. Bir şeyin şu kadar müddetten 
beri tatbikat gördüğünü iddia edebilmek için, 
her yıl aynı şeyin tatbik edilmiş olması da na
zarı itibare alınmalıdır. Benim bildiğim, 12 yıl
dan beri tatbik edilen neticelerin hiç bir yıl bi
ri diğerine benzememistir. Başkanlık Divanının 
bu yolda 12 yıldanberi tutmuş olduğu dosyala
rı tetkik ederseniz görürsünüz ki. her yıl bir 
parti grubu mutlak surette kendi oranının ^a 
üstünde üye verme imkânı ile karşılaşmış veya 
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bir başka grup kendisinin kuvvet oranını teş
kil eden puanın altında bir üyelik alarak bir 
kısım puanlarından uzak tutulmuştur. Böyle 
olunca, bunun adını «12 yıldan beri böyle tat
bik ediliyor» koyarak, «Bu tatbikatı nasıl or
tadan kaldıralım?» gibi bir iddia ile yüce Ku
rulun önüne çıkmaya imkân yoktur. Hakikaten 
12 yıldan beri devam eden Lir tatbikat bulun
muş olsa dahi, Anayasa Mahkememizin vermiş 
olduğu kararlardaki hükümleri gözden geçir
mek mecburiyetindeyiz. Anayasa, Mahkememiz 
bir kararında aynen şöyle diyor : 

«Bir İçtüzük hükmü, özünde Anayasaya ay
kırı olsa ve bir yasanın çıkarılmasında o İçtü
zük hükmünün uygulanması yoluyla usul yö
nünden Anayasaya aykırı davranılmış bulun
sa ve bu aykırılığa dayanarak o yasanın iptali 
Anayasa Mahkemesinden istense, Mahkeme bu 
durumu incelemek ve bir karara bağlamak zo
rundadır.» 

Yoksa, İçtüzük hükmünün iptali, Anayasa
nın 150 nci maddesinde öngörülen 90 günlük 
m'îrp ininde Anayasaya aykırı bir yasanın hu
kuk düzeninde yaşamasına göz yumulması olur. 
Bu gösteriyor ki; İçtüzük hükümleri Anayasa
ya. avkırı ise. o İçtüzük hükmünü tatbik ederek 
bir yasa çıkarma imkânımız yoktur. 

Ayrıca, hiçbir başka kararın da, İçtüzüğün 
Anavasa ile bağdaşmayan hükümleri ile birlik
te harfi harfine uyulacağı anlamında değer
lendirilip genişletilmesi düşünülemez. İçtüzük 
hükümleri, Anayasa kuralları ile sınırlı olarak 
ve o kurallara uyarlıkları oranında bir uygu
lama yeri bulabilirler. İçtüzüğün Anayasa ile 
çelişen hükümlerinde Anayasaya uyar bir uy
gulama yolunun tutulması gereklidir. Aksine 
bir görüş İçtüzüğü Anayasaya eşit, hattâ Ana
vasa d an üstün tutmak olur. Böyle bir görüşün 
sakatlığı ise tartışılmayacak kadar ortadadır. 
Anayasa Mahkememizin kararları gösteriyor 
ki; Anayasava aykırı İçtüzükle işlem yapıla
maz. Anayasaya aykırı olarak İçtüzükle işlem 
yapılmasını meneden karar karşısında tatbi
katla, teamülle Anayasanın 84 ncü maddesini 
bir tarafa bırakarak meseleye yön verme imkâ
nı içerisinde değiliz. 

Şimdi, bir noktadan İçtüzüğümüzün 14 ncü 
maddesine gelelim. Çünkü Anayasanın 84 ncü 
maddesinin birinci fıkrasını kabul buyurduğu

nuz önerge istikametinde; Öyle demeyeyim de, 
84 ncü maddenin birinci fıkrasını tatbik ede
rek bir uygulama sonucu, «Başkanlık Divanları 
siyasî parti gruplarının kuvvetleri oranında Di
vana katılmalarıyla meydana gelir.» hükmü tat
bikat görecek; böylece yüce Heyetiniz de siya
sî parti grubu olmayan iki grup Başkanlık Di
vanında yer alamayacaktır. İçtüzüğümüzün 14 
ncü maddesinin hükmü açık değerli arkadaşla
rım. İçtüzüğümüzün 14 ncü maddesinin üçüncü 
fıkrası ne diyor? 

«Hiçbir siyasî partiye mensubolmayan üye
ler de. Anayasanın münhasıran siyasî parti 
gruplarına tanıdığı haklara, sahibolmamak şar-
tıyle, kendi aralarında gruplar teşkil edebilir
ler.» 

Demek ki; bu grupları bir yönüyle bâzı 
idarî iş4erde tahdide tabi tutmuş. 

İçtüzüğün kabulü sırasındaki zabıtları ince
lediğimiz zaman, bu hükmün müzakeresiz ka
bul edildiğini görüyoruz. Kaynakta, bize ışık tu-
fan bir yönü yoktur1; fakat Anayasanın 84 ncü 
maddesinin kaynaklarına gittiğimizde gayet 
açıkça, «Başkanlık Divanları siyasî parti grup
larınca meydana getirilir.» denmektedir. 

FİKRET GÜNDOCAN (İstanbul) —Anaya
sanın 8 nci maddesini oku. 

BAŞKAN — Lütfen, efendim ; müdahale et
meyin. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Şimdi, 84 
ncü maddenin bu açık hükmü muvacehesinde; 
«Tatbikatta şöyle netice almıyor.» diyorlarsa, 
bu tatbikatı istemek Cumhuriyet Senatosu üye
leri olarak bizim hakkımızdır. Şayet, Anayasa 
koyucusu tarafından yüce Cumhuriyet Senato
sunda siyasî parti grupları dışında grup kur
malarına imkân verilen grupların Başkanlık 
Divanına iştirakleri düşünülmüş olsaydı, Ana
yasanın 84 ncü maddesinin 1 nci fıkrası iki 
Meclis için bir hüküm taşımaz, Millet Meclisi 
için ayrı bir hüküm Cumhuriyet Senatosu için 
ayrı bir hüküm taşırdı; ama metne baktığımız 
zaman tatbikatta çıkan neticeye itiraz. Anaya
sanın 84 ncü maddesinin 1 nci fıkrasında naza
ra alınmamış, Tüzüğün 14 ncü maddesi de, 
«Kanunların kendilerine yetki verdiği yerler
de vazife görürler.» imkânını getirmiştir. 

Şimdi, Birleşik Toplantı İçtüzüğünün 3 ncü 
maddesinin müzakeresinin zabıtlarını tetkik et-
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tiğimiz zaman, İçtüzüğümüzün 14 ncü madde- J 
sindeki bu 3 ncü fıkranın, «Hiçbir siyasî parti
ye mensup olmayan üyeler de, Anayasanın mün
hasıran siyasî parti gruplarına tanıdığı haklara 
sahip olmamak şartıyle, kendi aralarında grup
lar teşkil edebilirler.» hükmü. Birleşik Toplan
tı İçtüzüğünün 3 ncü maddesine bir fıkra ile 
ilâve edilmek mecburiyetinde kalmış, bu fıkra- | 
ıım ilâvesi sebebiyle yapılan müzakere sırasın- J 
da da gayet açıkça, durum ortaya konmuştur. | 

Anayasamızda, siyasî parti grupları olmayan 
gruplara ve o grupların üyesine verilmiş hak
lar mevcut 94 ncü maddeyi tetkik ettiğimiz za
man görüyoruz ki. orada gayet açıkça ifade edi
yor: Bağımsız üyelerin, Bütçe Karma Komisyo- j 
nunda görev almalarına yetki vermiş; Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyo
nunda. yer verilmiş, Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
Karma Komisyonunda bağımsız üyelere yer ve
rilmiş ve bunu Anayasamız da açıkça göster
mektedir. «Efendim burada gösterilmiyor; her | 
ne kadar gösterilmemiş ise de mevcut farzedil- I 
meleri gerekir.» iddiasına uymak mümkün değil. 

üniki yıllık tatbikat içerisinde 84 ncü mad
denin her müzakeresinde birinci fıkradaki bir 
kelime ele alınmış: «Divana katılmalarını sağ
layacak şekilde kurulur» diyor. «Katılmaları» 
kelimesinden bir mâna çıkarılmaya çalışılmış. 
(C. H. P. sıralarından «Tabiî» sesleri) Sevgili 
arkadaşlarım, katılmaları lâzımgelenler gayet 
açık; üstteki cümlede. Siyasî parti gruplarının 
katılmasını şart koşuyor. Nitekim, Millet Mec
lisinin 1965 yılında almış olduğu bir Divan teş
kili kararında, o zaman bir siyasî parti grubu 
olan İşçi Partisi, Divana alınmamış. Alınmayışı
nın sebebi de, Başkanlık Divanının onüç kişi
den ibaret olduğu için bu onüç kişilik puanı 
yanyana getirdiğimiz zaman İşçi Partisinin 
puanı kâfi gelmemiş ve böylece İşçi Partisi, 
Millet Meclisi Başkanlık Divanında temsil etti
rilmemiş. 

Bu kararın iptali için Anayasa Mahkemesine 
başvurulmuş, Anayasa Mahkemesi de bu itirazı 
yerinde görerek, 84 ncü madde hükmünün yeri
ne getirilmediğini tespit ederek iptaline karar 
vermiş. 

Şimdi 'bu gösteriyor ki, mutlak surette siyasî 
parti grupları Başkanlık Divanına katılacaktır; 
ama bu «katılacak» gelimesini siyasî parti grup-' | 

— i; 
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I lan dışında, siyasî parti grubu olmayan bağım
sızların meydana getirdiği gruplara teşmil et
meye imkân yoktur. Şayet böyle olsaydı, demin 
arz ettiğim gibi, Cumhuriyet Senatosu için 84 
ncü maddeye bir ikinci fıkra daha eklemek ge
rekirdi. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasanın 84 ncü 
maddesinin tatbikatı sırasında Medenî Kanunun 
başlangıç maddesine gitmek mecburiyetindeyiz. 
Görüyoruz ki, ortada bir kanun var, onu lâfziy-
le, ruhuyle tatbik edeceğiz. Nedir o kanun? 
Anayasanın 84 ncü maddesi. 

Bunu bir tarafa bırakalım, İçtüzük hükmü
nü tatbik edelim.. Bu, Anayasanın 8 nci mad
desine göre mümkün değil. İçtüzük hükmünü 
de bir tarafa bırakalım, orada da birbiriyle 
çelişkili maddeler var; Anayasa hükümlerine 
çelişki teşkil etmektedir, tatbikata dönelim... Bu 
da mümkün değil. Çünkü, Anayasanın 8 nci 
maddesi, Anayasaya aykırı hükümlerin tat'bi-
kini İçtüzük mahiyetinde de olsa mümkün gör
müyor. Haydi haydi bir tatbikat neticesi mey
dana geldiğini biran için kabul etsek dahi, an
laşmanın tatbikini hiçbir zaman hoş görmeye
cektir. 

Vermiş olduğum önergeye göre, bir Başkan
lık Divanı teşkilinde siyasî parti gruplarının 
kuvvet oranlarını nazarı itibare aldığımız tak
dirde; (ki alacağız. Anayasanın âmir hükmü 
budur) niçin 185 üyeliğin tamamı nazarı itiba
re alınmıyor da. siyasî partiye mensup 132 üye 
nazara alınıyor, gibi bir itiraz vâki oldu. 

Sevgili arkadaşlarım. Anayasanın 84 ncü 
maddesinin 1 nci fıkrasını tatbik ettiğimiz za
man ne Lice böyle çıkıyor. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — İkinci fık
rası var, Ömer Bey; ikinci fıkra ne olacak? 

ÖMEE UCUZAL (Devamla) — İkinci fık
rasında ne dediğini okuduğunuz zaman görürsü
nüz Sayın Öztürk. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmamanızı rica 
edeceğim, efendim. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Orada doğru
dan doğruya.. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, karşılıklı ko
nuşmamanızı rica edeceğim. Siz, konuşmanıza 
devam edin efendim. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Millet Mec-
I tisinin ve Cumhuriyet Senatosunun Başkanların
la — 
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dan bahsediyor. Arkadaşım, «2 nci fıkra, 2 nci 
fıkra» diyor; ama 2 nci fıkra o. 

Anayasamız bâzı şeyleri tahdide tâbi tut
muştur. Anayasa koyucusunun mutlak surette 
samimî ve iyi düşünceleri istikâmetinde bu mad
deler ve hükümler tedvin edilmiştir. 

Şimdi, bir Başkanlık Divanı teşkili sonu
cunda 132 sayın üye nazarı itibar e almıyor ve 
böylece 100 puan itibariyle; 100 puanın 60, 60'ı, 
A. P.'ye, 31, 81'i C. H. P.'ye ve 7,57'si C. G. P.'ye 
isabet etmektedir. Bu puana göre Başkanlık Di
vanının dağıtım cetvelini tanzim ettiğimizde 
karşımıza çıkan netice; A. P.'ye bir Başkan, 2 
başkanvekili, 1 idare âmiri, 3 kâtip. 

ISALİH TANYERİ (Gaziantep) — Az değil 
mi, az? 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — C. H. P.'ye 1 
başkanvekili, bir idare âmiri, 3 kâtip.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — O da 
çok, bize yeter. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sayın Tan
yeri, ben bir şey vermiyorum.. 

BAŞKAN — Cevap vermeyin efendim, rica 
edeceğim.. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Anayasanın 
tatlbikatı böyle bir neticeyi meydana getiriyor 
ben Yüce Heyetinize bunu arza çalışıyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bize bir 
şey vermiyorsun, sen alıyorsun. 

ÖMER ÜCUZAL (Devamla) — Şimdi, ben 
bir şey ailmıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, aslında bugüne kadar 
bâzı .noktalarda İçtüzüğe ve tamamen de Ana
yasaya aykırı bir tutum ile ısiyasî parti grup'la-
i'Unın hakları alınmıştır. Ben bu hakların veril
mesini talep ^ediyorum. Bu haklar verildiği tak
dirde, benim; kadar siz de istifade edeceksiniz 
ve sizin hakkınız teslim edilecek, Sayın Gün-
doğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) >— Aman, 
lütfunuz, inayetiniz sizin ollsun, istemiyoruz. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Zaten geç
miş .tatbikat da böyle olmuştu, değerli arka
daşlarım. «Şunun, şu 'kadarından vazgeçtim; 
falan, bu kadarından vazgeçsin; filân, bu kada
rını alasın» gibi durumlar 'karşıisında 12 yıl 12 
ayrı divan teşkil edilmiş. Hep böyüe, istemiyo-
ıruz, almıyoruz değil de, bir haşıkası çaba. ve 
gayret sarf telsin, doğacak neticeden biz istifa
de edeDLm düşüncesi hâkim olımuştur da ondan. 

Değerli arkadaşlarım bir şeyi açıklamak 
mecburiyetindeyim, Başkanlık Divanında alı
nan görev açıkçası Başkanlık Divanının yaptığı 
görev bir idarî görevdir. Bu idarî göreve siya
sî parti gruplarının dışında bulunan gruplar 
iştirak ediflnıedi diye, grupların ve o grupların 
sayın üyelerinin (teşriî görevleri 'ellerinden alı
nıyor gibi bir iddianın içinde bulunmaya da 
imkân yoktur. Yapılan şey tamamen idarî bir 
görevdir. 

Aslında, 84 ncü madde niçin getirilmiş'? 
Başkanllık Divanlarının tarafsızlığını sağla
mak için. Hele, Başkanın tarafsızlığını sağla
mak için de o kadar ileri gidilmiş ki, hem ken
disinin teşriî görevine imânı ollunmuş, oy hak
iki dahi dinden alınmış, hem de Başkan hangi 
ısiyasî parti .grubunun üyesi ise, 35 üyenin kar
şılığı olan puan kadar; yani 19 puan, o siyasî 
partinin kuvvet oranına zimmet kaydedilmiş. 

Bu 'tahditlere giderken Anayasa, koyucusu
nun İbintakım düşünceleri vardı., Şimdi tatbi
kat sırasında bâzı tahditlerle karşılaşmamızı 
l)ir imtiyazlı durum gibi tavsif etmeye imkân 
yok. Siyasî partilerin bir siyasî g'örüşü var, 
o siyasî görüş istikametinde bir çalışması var, 
bu çalışmanın karşılığı olarak da vatan sathın
dan seçilip gelen üyeli eri var... 

Buna mukabil, Anayasanın 70 nci .maddesi 
i!1 e aramızda bulunan değerli üyelerin pek o ka
dar bu kıyaslamalar yanında güçlük çektikle
rini zannetmiyoruz. Hem siyasî parti grupları 
üyelerinin sahiboldukları haklara, hem de onun 
dışında birtakım haklara sahibolmak düşünce
sine Anayasamız cevaz vermez, verdiği takdirde 
Anayasamızın 12 nci maddesi karşımıza çıkar 
değerli arkadaşlarım. 

Şimdi, hiçbir zaman aklımızdan geçmeyen bir 
hususda bir değerli arkadaşımız «Siz sınıflan
dırıyor musunuz?» gibi bir tâbir kullandılar. 

Hayır arkadaşlarım, Anayasa hükmü ne ise, 
herkes Anayasa hükmü muvacehesinde yerini 
muhafaza edecektir. Ama Anayasa hükmünün 
dışında Tüzük hükmünden, tatbikat hükmünden 
birtakım hakları ihdas etmeye her halde hak
kımız yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, birçok ithamlarla kar
şı karşıya geldik. Bu ithamların hiçbirisi Ana
yasa hukuku muvacehesinde hüküm ifade etme
diği için bunlara dokunmuyorum ve bunları ce-

— 117 — 
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vaplamaya da lüzum yoktur. Çünkü, «Mutlak 
surette Anayasanın 84 ncü maddesi tatbik edil
mesin» diye ileri sürülmüş fikirler olarak ka
bul ediyoruz ve bu sözlerle Anayasanın tatbiki
nin önleneceğine kani değiliz. 

Aslında, meseleyi hiçbir kimsenin leh ve aley
hinde değil, gerçek hukuk nizamının tahakkuk 
etmesi için ele almış bulunmaktayız ve verdiğim 
önergede bendenize hâkim olan fikir de budur. 
Grerek Anayasa, gerek Anayasanın kaynakları 
ve gerekse Anayasa Mahkememizin bu yoldaki 
kararları bendenizi bu yolda bir önerge verme
ye sc-vketmiştir. Bendeniz de onu Yüce Heyeti
nize takdim ettim; Yüee Heyetiniz de o öner-
-geyi kabul etti. 

Yalnız bir hususu ;lıattâ iki hususu yeri gel
mişken huzurlarınızdan ayrılmadan cevaplan
dırmak isti}"orum sevgili arkadaşlarını. 

Sayın Yıldız konuşmalarının bir yerinde 
«mühim» ve mühim olmayan» kelimeleriyle bizi 
sıfatlandırmaya çalıştılar. Sayın Yıldızın duy
gusal düşünüşüne göre ileri sürüp tasnife tabi 
tutması yolundaki hareketi bizini için mühim de
ğil. Bizim için mühim olan, milletin teveccühü
ne mazhar olabilmektir. Her ne kadar kendile
ri için mühim değilsem. Anayasanın millete ta
nıdığı hak muvacehesinde, yine Anayasanın koy
duğu ve kanunların koyduğu nizam içerisinde 
seçilerek huzurunuza geldim. 9 yıldan beri de 
Anayasanın bana verdiği yetkileri şerefle şa-
hidolduğunuz şekilde yürüttüm. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — 3 senesi 
fazla. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, aklmızea gelen şeyi soru şeklinde 
bana tevcih ederseniz, «Meseleyi biraz daha dü
şündüğünüz istikamette götürmenin çabasını 
sarf ettiniz», dijre cevaplarım. Anayasa değişik
liklerinin devamı sırasında şimdi oturduğunuz 
grupta bulunan aradaşlarımm görüşleri de bi
zimle beraber yürümüştür. 

Cevaplandırmak istediğim bir ikinci husus; 
bi sayın sözcü huzurunuzda «Bir grup kimse
lerin tutsakları.» gibi. belli ideolojinin sloganı 
ile Atatürk Türkiye'sinde, büyük Türk Milleti
nin Cumhuriyet Senatosunda şerefle görev ya
pan bizlere «Tutsak» kelimesini lâyık gördü
ler. Tarihin tespit ettiği dönemden beri. benim 
büyük ecdadım şerefsizliğin ve zilletin en kötüsü 
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ve en kara damgası olan «Tutsaklık» kelime
sinin ifade ettiği aczi hiçbir devirde tatmamış, 
kendisinden sonra gelecek nesillerine de tattır
mamak için milyonlarcası şehidolmuştur. Böy
le yüce bir milletin ahvadı olarak, böyle çok çir
kin sözleri bu büyük milletin Yüce Meclislerin
de dile getirmek behbahtlığmdan sakınalım sev
gili arkadaşlarım. 

Yüce huzurunuzu fazla işgal etmeyeceğim, 
Anayasanın 84 ncü maddesinin tatbikini isteyen 
bir önergeyi takdim ettim, Yüce Heyetiniz de 
Anayasanın 84 ncü maddesine göre Başkanlık 
Divanının teşkiline karar verdi. Ben önergemde 
Anayaısaya karşı. Anayasaya aykırı veya mev
cut kanunlara aykırı bir teklifte bulunmadım. 
ve siz de böyle bir teklifi kabul etmediniz de
ğerli arkadaşlarını. Almış olduğunuz kararın ne
ticesinde bir Başkanlık Divanı kurulacaktır, bu 
kurulan Başkanlık Divanı da, gerek İçtüzüğün, 
gerekse Anayasa Mahkemesinin müteaddit ka-
rarlarıyle içtihat haline gelen hüküm muvacehe
sinde meşru bir Başkanlık Divanı olacaktır. Bu
nun dışında şahsıma veya partime tevcih edilen 
itham dolu sözlerin hiçbirisini kabul etmek is
temiyoruz; o ithamlar tamamen uydurmadır, ne 
hukuka, ne Anayasaya, ne de başka mevzuata 
dayanmamaktadır. 

Bu düşüncelerle sizi meşgul ettiğim için özür 
diler, yüce Heyetinize beni dinlediğiniz için 
saygılar sunarım arkadaşlarını. (A. P. ve C. G. 
P. sıralarından «Alkışlar») 

BAŞKAN — İki adet kifayet takriri var 
takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır, müzakerenin kifaye

tini arz ve teklif ederim. 
Samsun 

Refet Rendeci 

Başkanlığa 
Mevzu aydınlanmıştır, kifayeti müzakerenin 

oya arzını teklif ederim. 
Ankara 

Yiğit Köker 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Grup 
adına söz istemiştim. 

NEJAT SARLTCALI (Balıkesir) — Öner
genin aleyhinde. 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı, önergenin aley
hinde. buyurun. 
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FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, Grup adına söz istemiştim. 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi oylamama 
mâni değil, grup adına söz istemeniz. 

HÜSNÜ DİKEÇEİGİL (Kayseri) — Zanne
derim ki, ben arkadaştan daha önce 'kifayet 
aleyhinde söz istedim. , 

BAŞKAN — özür dilerim, ben ilk defa Sa
yın Sarlıcalı'yı gördüm. Eğer hata ettimse ben
dedir, özür dilerim. 

NEJAT SARL1CAL1 (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Cumhuriyet Senatosunun açıldığı günden 
bu yana, belli konuda devam eden müzakerele
rin, artık bir sonuca bağlanmasını ve bunun 
için de müzakerelerin kifayete ulaştırılmasında 
isabet görmüyorum. 

Mesele ne kadar konuşulursa konuşulsun, 
bir Anayasa meselesi, bir akademik münakaşa, 
bir Tüzük mücadelesi .halinde devam edip, bu 
noktaya, kadar gelmiştir. Daha da açıklanmalı
dır; her yönüyle daha da tartışılmalı. Cumhu
riyet ^Senatosunda 12 yıldan beri uygulanan bu 
usulün, Anayasaya uygun olup olmadığı en ge
niş ölçüde tescil edilmelidir. O sebeple, müza
kerelerin bir kifayetle sonuçlandırılmasında 
isabet yoktur. 

Aslında, müzakerelerin büyük ölçüde geniş 
tutulmasını icabettireeek bir mesele üstünde de 
değiliz. İki büyük kanat, iki büyük parti Ana
yasanın 84 ncü maddesinin lehinde ve aleyhin
de çok şey söyllediler. Siyasî partilere mensuba! -
mayan, grupları olan, ya da grupları olmayan 
'bağımsızlar da Anayasanın 84 ncü maddesi üze
rinde çok çeşitli fikirler beyan ettiler. Bunla
rı bir ölçüye vurduğunuz zaman, bugünkü tat
bikatın Anayasanın 84 ncü maddesine uygun ol
duğunu ileriye süren fikirlerin ağırlık kazan
dığını görürsünüz. Ama buna rağmen, bu konu
yu bu dönemde her ne sebeple ortaya getirmiş 
olduğu bilinen, ya da bilinmeyen Cumhuriyet 
Senatosunda en fazla üyeye sahibolan partiyi 
ikna etmek 'kabil olmamıştır. 

Benden önce konuşan Sayın Adalet Partisi 
Grup Başkanvekili Ucuzal, Anayasanın 84 ncü 
maddesini çeşitli yönüyle tefsir ederken, «Tü
züğün 5 nci, ya da müteakip maddelerine is
tinat ediyorsunuz.» dedi, ama Tüzüğün 5 nci 

•maddesinin sarahati karşısında en küçük bir 
şey söylemedi. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Kifayetin aleyhinde mi konuşuyorsunuz? 

BAŞKAN — Zati meseleye girmemenizi ri
ca edeceğim efendim. 

NEJAT SARLTOAL1 (Devamla) — Peki 
efendim. 

Aslında mesele, bu derece uzatılmaya da 
gerek gösteren bir mahiyet taşımamaktadır. 
Ben yalnız 5 nci maddenin bir tek fıkrasını şu 
müzakerelerin sona erdirilmesinin teklif edildi
ği şu anda Cumhuriyet Senatosu üyelerinin bil
gilerine bir defa daha arz etmekte fayda mü
lâhaza ediyorum. 

f> nci maddenin 2 nci fıkrası: «Bir siyasî 
parti kontenjanına dâhil olmaksızın Başkanlık 
Divanına seçilmiş olan üye, herhangi bir siya
sî partiye girdiği taktirde Divandaki görevin
den 15 gün içinde çekilmek zorundadır.» demek
tedir. 

Bu kadar açık, bu kadar aydınlık bir ifade 
varken, Anayasanın, bir türlü taraflar arasın
da belli anlayışa getirilemeyen 84 ncü madde
si üzerinde ve devamlı olarak aynı noktada dur
makta isabet var mıdır? 

O itibarla, bu müzakereler daha da uzatıl
malı, konu etrafıyle daha da konuşulmalı; o 
kadar çok konuşulmalı ki, 12 sene sonra, duy
gusal plânda hareket edenlerle, Anayasaya ve 
İçtüzük hükümlerine dayalı hareket edenler 
millet karşısında çok iyi şekilde anlaşılmış ol
sunlar. Bu sebepten müzakerelerin kifayeti hak
kındaki takririn reddedilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Müzakerelerin kifayetini oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kifayet takriri kabul edilmişltir. 

Şimdi, bir önerge var, takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1. İçtüzüğün 14 ncü maddesi Anayasanın 

84 ncü maddesinin gereğine uygun olarak hü
küm taşımaktadır. Bu hükme göre, Siyasî Par
ti GıupCarı dışındaki Grupların Başkanlık Di
vanına '.katılmaları gereklidir. Başkanlık Diva
nının Siyasî Parti Gruplarına hasrı mümkün 
değildir ve şimdiye değin olmamıştır. Böyle 
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bir davranış Anayasaya aykırı düşer. Cumhu
riyet Senatosu bünyesinde siyasî partiler dışın
da Anayasal haklara ve görevi ene sahip üyeler 
ve onların Parlâmento hukukuna .dayalı statü
leri ve hakları vardır Başkanlık Divalınım 
Cumhuriyet Senatosunda üç siyasî partiye has-
redillmıesi ve 14 üye sayısının çoğunluğunu 
'grup kurana hakkından ve divana katılmaktan 
-mahrum etmek hukukun üstünlüğü prensibine 
ve Başkanlık Divanının tarafsızlık ilkesine uy
gun düşmez. Uzun yılların kurulu .geleneğini 
değiştirmeye ciddî neden olmadan gitmek ve 
'davranışta bulunmak Anayasaya ve onun par
lâmento hukuku kurallarına .aykırıdır. 

2. ,1 Kasım 1973 günü kabull edilen (şekil 
yönünden) Saym Ucuza 1'm önergesi İçtüzük 
'değişikliği niteliğindedir, İçtüzüğün 14 ncü 
maddesini 'değiştirmiştir. İçtüzük değişikliği 
ini'te'iğinde olan bu işlem Başkanlık Divanı ku
rulmadan konu gündeme alınmadan ve bu nite
liği üzerinde tartışıma açıllnnadan yapıldığı için 
.m^sHTİyetsizliğe uğramış bir İçtüzük değişikli-
ğildir. Bu .nedenlerlie sözü geçen önergenin ve 
şeklen alınmış oflan kararın geçersizliğinin ka
bulüne ve yanlış, haksız, hukuka aykırı işlemin 
ortadan kaldırılmasının kararlaştırılmasını ,say-
gıyle arz ve teklif ederiz. 

C. H. P. .Cumhuriyet (Senatosu Grubu 
Basfcanvekilleri 

Gaziantep 
Sallih Taııveri 

İstanbul 
Fikret Gündoğan 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, önergemizi izah edelim. 

BAŞKAN — Önergeniz açık, nesini izah 
•edeceksiniz ? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Biraz 
•evvel dinlediğiniz kişi neyi izah ediyordu 1. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim; 
önergeniz açık, aynı zamanda bu önergenizle 
Yüksek Heyetin almış okluğu karara bir itiraz, 
bir taarruz var; yani Yüksek Heyetin aldığı 
bir kararı «Şeklen alınmış olan bir karar, hu
kuka aykırı 'ollan bir karar» şeklinde tavsif et
mek. bir kene usulümüze uygun olmadığı gibi, 
diğer taraftan böyle bir kararın kaO dinim ası
nın talep edilmesine dair İç tüzüğümüzde her
hangi bir madde bulunmadığı cihetle bu tak
riri oylamanı mümkün değildir. 
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SIRRI ATALAY (Kars) — Oylamaya mec
bursunuz. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Bir başka önerge var, takdim 
ediyorum. (C. H. P. sıralarından gürül tüle r.) 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Nais.il 
oya .koyamazsınız, Saym Başkan? İçtüzüğe gö
re bir işlem yapalım diyoruz. Ne demektir, bu? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Şimdi muhteremi arkada-şllariım,, netice itiba

riyle İçtüzüğe uygun hareket edersek, İçtüzük 
bizi bir noktaya götürecek. Neticede bu istek
lerin kabul edilip (edilmemesi hususunu Yüksek 
Heyet başka tarzda verilmiş bir önergenin oy
lanması suretiyle, zaten, ya bu fikre Yüksek 
Heyet hürmet edecek, kabul' edecek veyahut 
da kabul etmeyecek. Netice itibariyle halledile
cek bir mesele varken, birbirimizi kınmamıza 
hiç lüzum yok kanaatindeyim. 

Diğer önergeyi 'okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Başkanlık Divanının teşkilinin İçtüzük hü
kümlerine göre yapılmasını ve bu önerimizin 
ad okunmak suretiyle açık oya sunulmasını arz 
ve rica ederiz. 

İstanbul 
Fikret Gündoğan 

Bursa 
Saffet Ural 

Erzincan 
Niyazi Unsal 

Erzurum 
Hilmi Nal bant oğlu 

Siirt 
Süreyya öner 

Zonguldak 
M. Ali Pestilci 

Balıkesir 
Nejat Sarlıcall 

İzmir 
Nazif Çağatay 

Çanakkale 
İmadettin Elmas 

Giresun 
İhsan Topaloğlu 

Gaziantep 
Salih Tanyeri 

Hatay 
Kemal Kılıçoğlu 

Sivas 
Âdil Altay 

İstambul 
Ayhan Peker 

Antalya 
Reşat Oğuz 

Sivas 
Hüseyin öztürk 

BAŞKAN — Bu da aynı şekilde bir önerge
dir. Bu itibarla, bunu da oya koyamayacağım. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Niye 
koymuyorsun Saym Başkan? İçtüzük hükümle
rine göre bir işlem yapalım diyoruz. Ne demek
tir bu?. . 

BAŞKAN — Efendim, Yüksek Heyet buna 
dair verilmiş olan önergeleri reddederek, bir ka
rar almış.. 

http://Nais.il
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FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — İçtüzük 
hükümlerine göre yapılacak bir işlemi istiyo
ruz. 

BAŞKAN —• Bir başka önerge vardır, tak
dim. ediyorum. 

C. Senatosu Yüce Başkanlığına 
Başkanlık Divanı seçimlerine ait oran ve 

yüzde cetveli, Danışma Kurulunun 2fC> 10 . 1973 
tarihinde görüşülmüş, Anayasamızın 84 - 85 nci 
maddeleriyle İçtüzüğümüzün 3, 5, 8, 13, 14 ve 
15 nci maddelerine göre. düzenlenmiştir, 

13 kişilik Başkanlık Divanının 9 üyesi, par
tilerin gruplarının kuvvetleri ölçüsünde Divana 
katılmaları işi hesaplanmış ve sağlanmıştı. 

Artan puanların ise partilerin hiçbirisine bir 
Kâtip Üye kazandırmasına yetmiyordu. 

Danışma Kurulumuz bu durumun Genel Ku
rulda çözülmesini uygun bulmuştu. Görüşüle
cek konu bu idi. 

Yukarda arz ettiğim Anayasa ve İçtüzük 
maddelerindeki hükümler karşısında şu veya bu 
partinin puanına razı olmaması hukukî bir önem 
taşımaz. 

Aslında Anayasanın, 84 ncü maddesinde 
Meclislerin Başkanlık Divanlarına, o meclisteki 
siyasî parti gruplarının kuvvetleri ölçüsünde 
katılması ve fazla puan kullanmaması öngörül
mektedir. 

Nitekim 84 ncü maddesinin ikinci paragra
fında «Millet Meclisi ve C. Senatosu Başkanları, 
kendi meclislerince üye tamsayısının üçte ki ço
ğunluğu ve gizli oy ile ikişer yıl için sekilirler. 
Hükmü ile C. Senatomuzun bugünkü 185 üye 
sayısının esas alındığı gerçeğini ortaya koymuş
tur. 

Anayasanın 85 nci maddesine göre de meclis
lerin çalışmalarını, kendi yaptıkları İçtüzük hü
kümlerine göre yürüteceklerini ve siyasî parti 
gruplarının, meclislerin bütün faaliyetlerine 
kuvvetleri oranında katılmalarını sağlayacak 
yolda düzenleneceğini belirtmektedir. 

Buna göre İçtüzüğün 8 nci maddesi birinci 
paragrafında «1. — Danışma Kurulunda temsil 
edilen bütün grupların C. Senatosu üye tamsa-
yısmdaki yüzde oranları tespit edilir.» ifadesi 
ile Danışma Kurulunda temsil edilen her grup 

için C. Senatosu Başkanlık Divanına katılmala
rı kesinlik kazanmıştır. 

13 ncü madde ise «12 - B - Gruplarının anlaş
malarını gerektiren önemli konuları : C - Lü
zumlu görülen sair hususları : görüşüp karar
laştırmak ve Başkanlık Divanı ile birlikte top
lanmak üzere C. Senatosunda bulunan gruplar 
temsilcilerinin katılacağı bir Danışma Kurulu 
teşkil eder» denmekle C. Senatosunda grubu 
olanların bir bütünlük içinde ifade edildiği gö
rülmektedir. Buna göre hazırlanmış olan ve gün
deme alman 26 . 10 . 1973 Cuma günü Danışma 
Kurulunda kabul edilen yüzde oranı cetvelinin 
Yüce Senatoda görüşülmesi gerekirken, Sayın 
Ömer Ucuzal tarafından Anayasanın 84 ncü 
maddesine göre yüzde oranlarının yeniden dü
zenlenmesi önergesi hatalı olarak kabul edil
miştir. İçtüzüğün 77 nci .maddesine göre takriri 
müzakere tale'bediyorum. 

Ayrıca 132 senatör üzreinden hazırlanan 
yüzde oran cetvelininse İçtüzüğün 8 nci madde
si ile 13 ncü maddesinin yukarıda arz ettiğim 
fıkraları gereğeince Danışıma Kurulunda görü
şüldükten sonra bu maddenin son fıkrasında, 
«Danışma Kurulunca alınan kararlar, Divan 
sunuşları sırasında, Genel Kurula teklif olarak 
arz edilir.» denmesine rağmen ikinci yüzde oran 
cetveli böyle bir işlem görmemiştir. 

Bu bakımdan da ikinci yüzde oranı cetveli
nin üzerinde görüşülmesi hukuken sakıncalı ola
caktım. 

Önergemin kabulünü saygılarımla arz ede
rim. 

Sivas Senatörü 
Hüseyin öztürk 

BAŞKAN —• Bu önerge de İçtüzüğümüzün 
77 nci maddesine göre tekriri müzakere talebet-
mektedir. İçtüzüğümüzün tekriri müzakereyi 
kabul etmediği gilbi, 77 nci madde de kanun tek
lif ve tasarılarına ait bir maddedir. Bu itibarla 
bu önergeyi de oya arz etmiyorum. 

Bir başka önerge var takdim ediyorum : 
6 . 11 .1973 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1 Kasım 1973 günü yapılan müzakere sonun

da, Genel Kurulca kaıbul edilen önerge istikam •?-
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-tinde tespit edilmesi gereken ve Başkanlık maka
mınca ilgili siyasî partilere tevdi edilmiş 'bulunan 
oran cetveli ekli 'olarak 'sunulmuştur. 

Başkanlık Divanının kuruluşuna esas olacak 
bu oran cetvelinin kabulü ile Divanın bu esas
lara göre kurulmasını arz ve teklif ederiz. 

Cumhuriyet Senatosu Cumhuriyet Senatosu 
Adalet Partisi Adalet Partisi 

Grup Başkanvekili Grup Başkanvekili 
Eskişehir Senatörü Manisa 'Senatörü 

Ömer Ucuzal Oral Kara'ösmanoğlu 
Cumhuriyet Senatosu 

C. G. P. 
Grup Başkanvekili 
Kayseri Senatörü 

Sami Turan 

Başkanlık Divanı seçimlerine ait oran ve yüzde cetveli 

Siyasî parti grupları Adet Oranı Yüzdesi 

Adalet Partisi 

Cumhuriyet Halk Partisi 

Cumhuriyetçi Güven Partisi 

Toplam 132 

80 100 X 80 

132 
42 100 X 42 

132 
10 100 X 10 

132 

60,60 

31,81 

7,57 

99,98 

Divan üyeliklerinin yüzde puanları 

Si: 

A. 
C. 
c. 

Başkan 
Başka 
İdare 
Divan 

rasî Parti 

P. 
H. P. 
G. P. 

nvekilleri 
Âmirleri 
Kâtipleri 

Başkan 

1 
—> 
— 

Bask 

: 

anvekili 

2 
1 

—• 

19 X 1 = 
1 0 X 3 = 
7 X 3 = 
5 X 6 = 

19 
30 
21 
30 

100 

İdare Âmiri 

1 
1 
1 

Kâtip 

3 
3 

— • 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Usul hak
kında söz istiyorum Sayın Başkan; 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Konu hakkında enine boyuna her şey görü

şülmüştür. Onun için ben şahsen müzakerelerin 
yeterliliğini kabul edenlerden birisiyim. Tara
fımdan itiraz bu noktada yapılmayacak. Bir 

noktayı açık bir misalle önünüze sermek işiti
yorum. Mesele, Anayasanın şu veya bu şekilde 
yorumlanması meselesidir. Bunu samimiyetle 
kaibul etme mecburiyetindeyiz. Hangisi olursa, 
ıbuna bir itirazımız yok. Yalnız mesele, Anaya
sanın, Tüzüğün icabettirdiği yollarda yürüsün. 

Şu bakımdan aykırı görüyorum : 
Eğer bu teklifi Senato kaibul ederse, huku

kî mesnedi Senatonun kabul etmesidir. Şu veya 
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•bu partinin oyları ile kabul edilmesi fiilî bir 
durumdur. Belki gerçektir, ama neticede Sena
tonun oyu olacak. Senato bunu kabul ederse, 
Tüzüğümüzün 3 ncü maddesine göre Başkan da 
Başkanlık Divanına dahildir. Bu demektir ki, 
herhangi bir bağımsız senatörün Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığına seçilmesini önlemiş olur
sunuz. Buna hakkımız var mı? Anayasa o ka
dar sarih ki, siyasî gruplar aday göseteremez-
ler. Bir muhterem zatı münasip ve lâyık gördü
nüz, oylarımızla Senato Başkanlığına seçtik.. 
'Seçemezsiniz bu karar muvacehesinde. Çünkü 
Tüzüğün 3 ncü maddesinde Başkan, Başkanlık 
Divanına dâhildir. İşte size bir pürüz. Onun 
için bu karar yanlıştır arkadaşlar. Bu verdiğim 
misali lütfen düşünün. Şimdiye kadar hiçbir 
arkadaş vermedi. Size açık - seçik misal veriyo
rum. Tüzüğün 3 ncü maddesinde Başkan, Baş
kanlık Divanına dahildir. Bu kararı alırsak, 
Başkanlık Divanının yalnız siyasî parti grup
larından teşekkül etmesi lâzım. Seçtiğiniz ba
ğımsız başkan muteber olamaz buna göre. 

O halde, geriye dönelim; Tüzüğün 3, 5, 8, 
13, 14, 17 nci maddelerini usulüne uygun de
ğiştirme mecburiyetindesiniz. Dipnotu tarzında 
veya Tüzüğün emredici hükümlerinin dışında 
bıraktığı açıkları, boşlukları muhterem karar
larınızla dolduralbilirsiniz, ama yine iradenizle 
tespit ve tayin ettiğiniz açık, sarih, emredici 
hüküm haline getirdiğiniz hükümleri bir karar
la dolduranıazsınız. Tüzüğünüzün zannediyo
rum 180 nci maddesi usulü nasıldır gösteriyor. 
3 ncü maddeyi mutlaka değiştireceksiniz. Aksi 
halde alman bu karar muvacehesinde Tüzüğe-
aykırı hareket edilir. 

Sayın Ucuzal burada ifade ettiler; Tüzüğe 
aykırı yasama faaliyetiyle neticelenen ve 
yasa haline gelenler, Anayasa Mahkemesince 
muteber olmuyor, bozuluyorlar. Onun gifbi Ana
yasaya aykırı Tüzük kararları da... O da doğru. 

Onun için bir çıkmazdayız. Bu oylanamaz, 
verdiğim sarih misal ortada. Oylanması için Tü
zükte değişiklikler yapılacak, değiştirirseniz 
ondan sonra oylanır, Başkanlık Divanına siyasî 
gruplar gelmez, parti grupları gelir, biz de 
onun Anayasaya aykırı olup olmadığı mesele
sinden ayrıca yürürüz; o başka mesele. Ama 
görüyorsunuz ki, verdiğim misal günlerdir ya
pılan müzakerelerde her şeyin ortaya konma

sına rağmen en açık bir misaldir, tatbikata 
ilişkin bir misaldir. Zannediyorum bunun çö
züm yolu Senatonun bir ara verip, partilerin, 
siyasî grupların bir araya gelip vaktiyle ya
pıldığı gibi centilmence anlaşmalarıdır. Başka 
çıkar yolu yoktur. Takdirlerinize sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Kaplan, bu misalinizi 
konuşmanız sırasında birçok önerge geldiği 
için pek kavrayamadım, lütfeder misiniz? 

KADRİ KAPLAN (Devamla) — Son öner
ge için konuştum Sayın Başkan. Son önergeye 
göre bu karar alındığı takdirde meselâ bir ba
ğımsız üyenin Cumhuriyet Senatosu Başkanlı-
ııa teklif edilmesi ve seçilmesi mümkün olma
yacaktır, bir hakkı ortadan kaldırır bir karar
dır. Aman bu kararı almayın diyorum, yanlış 
diyorum, açık söylüyorum, gayet sarihtir. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN -=- Tüzüğümüzde ona ait madde 

vardır efendim. Ona cevaz veren madde sara
haten bu iş için konmuştur. Başkan, Başkanlık 
Divanına dâhil olsa da söylediğiniz hususu hal
leden Tüzük maddesi mevcuttur. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Aley
hinde söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önergenin aleyhinde buyurun 
Sayın Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem, arkadaşlarım. 

Bu önerge aleyhinde söz aldığım zaman 
içinde bulunduğum ruh haleti sanıyorum ki, 
eğer bencil ve haris birtakım emeller peşinde 
'koşmayan insanlar zihninde değerlendirili
yorsa, büyük bir hukuk gayreti olarak nite
lendirilecektir ; ama bencillik ve hırsla ayağa 
kalkanların tutumu karşısında mücadele ve
ren bir kişinin veya bir grubun ne söylerse 
ve hangi yolda yürürse yürüsün, o bencil 
ve haris tutumu değiştiremeyeceği hayfı için
de bulunacaklardır. Tahmin ediyorum ki, Se
natomuzun büyük bir çoğunluğu bu hayıf 
içindedir ve görüyorsunuz ki, ta başından 
beri bu [konuda takilbettiğimiz hareket hattı 
birinci dakikadan bu dakikaya kadar gayet 
uyumlu, tutarlı ve doğru bir yol olarak teza
hür ediyor. Birinci dakikadan itibaren söyle
diğimiz söz, düşünce ve mantık gerçekten hu
kuk dayanakları ile pek 'kudretli bir siste
me dayalı bu mantık^ bu anlayış kaale alın-
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madiği içindirki, bu noktaya gelmiş bulunu
yoruz. 

Birinci gün ve birinci defa söylediğimiz 
sözde ısrar etmenin ne kadar haklı ve bizi 
güçlü kıldığı belli. Eğer, Başkanlık Divaının-
da Tüzüğümüzün 1 nci maddesinde yazılı 
olduğu üzere, şimdi kendini Başkan ilân eden 
ve ona göre bir hukuk yürütegelen zatı muh
terem olmasaydı, şimdi müzakeresini yap
makta olduğumuz konu buraya kadar gelme
yecekti, çünkü orada oturacak zat, Tüzü
ğün hükümlerine uygun hareket edecekti, 
bizi doğru yoklan saptırmayacaktı. Bizim iti
razımızın! birinci bölümünde, Başjkanlık Diva
nında oturan kişi ve kişilerin gerçekten Tü
zük hükümleri muvacehesinde, hukuk içinde 
bir hareket sonucu orada bulunmadıkları 
iddiası ne kadar doğru şimdi anlaşılıyor . 

Görüyorsunuz günlerden beri Başkanlık 
Divanında yalnız bir kişi oturuyor, 3 - 4 
haftadan beri ve yanında da hep iki jkişi 
(Oturuyor. Bunlar da değişmiyor. Çünkü âdeta 
tahtı, ya da hüküm yerini ele geçirmişliğin 
zorunlu sunucu olarak böyle hareket ediyor
lar. Bir kişi yerini başkasına bıraksa, bü
tün bu kurulu düzen, yürütülmek istenen 
hırslı ve bencil düzen yıkılacak. Bir yerde 
Başkanlık Divanının bu suretle teşkili ve 
hareketi sistemini vazgeçilmez temeli olu
yor. Demek ki, Başkanlık Divanında oturan 
zatın ve yanmdakilerin hukuk dışı bir otu
ruş içinde bulunduklarını söylememizin bir 
anlamı varmış. Kaldırınız Sayın Başkanı ve 
yanındaki hüküm yerini ele geçirmişlerin ruh 
haleti içinde harejket edenleri yerlerinden, 
derhal durum değişecektir. Yerilen bu önerge 
derhal hiçbir müdahaleye hacet kalmaksızın 
hukuk yoluma girecektir; ama olmaz değil. 
Başkan da... 

REFET RENDECİ (iSamsun) — Cumhu
riyet Senatosu Başkanı gibi mi hareket ediyor 
'beyefendi ? 

BAŞKAN — Lütfen efendim müdahale et
meyin. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Baş
kan da, yanındaki iki arkadaşta haftalardan 
beri Başkanlık Divanında ısrar ve inatla 
başka Başkanvekilleri olmasına rağmen, kâ
tipler olmasına rağmen, hep oturuyorlar. 
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BAŞKAN — Sayın G-ündoğan, önerge 
aleyhinde söz istediniz, mevzuu değiştirdiniz. 
sadede gelin lütfen efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sa
yın Başkan, siz bir önergeyi oylatma mev
kiinde, oylatma gücünde bir yerde oturuyor
sunuz. Kanunları ve tüzükleri uygulamanızı 
emreden İçtüzüğün 7 nci maddesine de uymu
yorsunuz. Ben de önergemin oylanmamasını, ya 
da önergenin niye böyle verildiği önergenin 
niye bunu kaydettiğinin sizinle ne ilişkisi ol
duğunu arz ediyorum. Sizin durumunuzla bu 
•önergenin çok sıkı ilgisi var. Sizin durumunuz, 
ötle can gibi birbirine bitişik bu ömevge ile. 
Biz onu daha birinci günü sezdik. Müsaaıde 
edin, kahrolmak için cühelanın elinde kesb-i 
kemali hüner eylemek görevi düştü bize. Bed
baht ona derler. Bedbaht bizini söylediğimiz sö
ze denmez. 

(Şimdi siz ve arkadaşlarınız burada önerge
nin temel direğisiniz. Siz olmasanız bu önerge
yi kimse oylatmaz. Burada oturacak hakiki ve 
hukukî Başkan bu önergeye «absürt» der ve 
oylatmaz; ama siz oylatacaksınız. Göreviniz bu 
sizin, İşgal ettiğiniz yeri devanı edeceksiniz. 
Niye bizim Hüseyin Özt-ürk, niye başka bir kâ
tip arkadaş oturmaz hiç burada? Niye başka 
bir Baş kan vekili yok mu? Oturmaz burada. Ha.. 
demek ki, siz oturacaksınız. Sizin tarafınızdan 
önerge gelecek, siz kanun, tüzük ne varsa çiğ
neyeceksiniz ve bize bunu ceza sömürgesine 
doldurulmuş insanlar gibi zorla kabul ettire
ceksiniz. İtirazımızın mesnedi, menşei bu. Gok 
tatlı hukuk cümleleri ile size hitabettik olma
dı, «Bonapaırtizm» dedik olmadı, ama işte so
nucunu şimdi idrak ediyoruz. 

iSaym Başkan, bu önergeyi verenler bir ke
re yığmakta yaptıkları hatadan dönenıiedikle-
ri için, her adımlarında bir kere dasha kendile
rini hukuk çıkmazına saplayıp ve bütün Sena
tonun ve hatta kamuoyunun huzurunda ne yap
mak istediklerini gizlemek arzularına rağmen, 
muvaffak olamıyorlar. Bu önergeyi verenler as
lında ne Anayasanın, ne Tüzüğün, ne bunun 
nef'ine hareket kastı ile hareket etmiyorlar. 
Açıkça, seçikçe kendi partilerine birtakım he
sap akrobasileri ile bile değil, hesabın dahi red
dettiği bir biçimde kendisini kullanmadan mü
tevellit ıstırabını önergelerinde gizleyeaııeye, 
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gizleyemeye geliyorlar, burada 185 kişilik Se
natoya 80 üye ile tanı ve mutlak bir hâkimiyet 
kurma çabasını sürdürüyorlar. Bunun açıkçası, 
seçdkgiesâ, kesincesi, Tüıtkçesi budur. 

Burada böyle gelip bilmem İstanbul Üniver
sitesi tasarısı, yok bilmem Ankara Üniversite
si tasarısından birtakım hukuk sözlerini sıra
lamaya kalkıp, hele sonunda da hamaset duy
gularına ve ecdat romanslarınla varıncaya ka
dar söz söylemeye kalkışmak kimseyi yanıltmaz. 
185 kişilik Senatoda 132 kişi vardır, 53 kişi 
yoktur var sayacaksınız. Bunu kabul edeceksi
niz. İsterseniz bu 53 tane adaımı yıllardan beri 
bu Senatoda oturur görseniz dahi, isterseniz bu 
kişilerin bâzıları Başbakanlık etmiş olsa dahi, 
isterseniz bu kişilerin bâzıları Genelkurmay Baş
kanlığı etmiş olsa dahi, (C. H. P. sıralarından, 
«Cımııhurbaşkanlığı etmiş olsa dahi» sesleri) 
Cumhurbaşkanlığı etmiş kişiler olsa dahi bun
ları yok farz edeceksiniz. S-ize bunu emrediyor 
büyük grup ve büyük parti. Bunu istiyor siz
den. «Minha» diyeceksiniz bunlara. Bunları si
yasî faaliyetten alıkoyacaksınız. Siyasî faaliyet
ten alıkoyacaksınız sözünü bilerek konuşuyo
rum. Çünkü, gerek Anayasamızda, gerek İçtü
züğümüzde, gerek Anayasa-Mahkemesi kararla
rında Başkanlık Divanı faaliyetlerinin siyasî 
faaliyet olduğu çok açıkça yazılı. Siyasî faali
yette bulunma yetkisini Anayasadan almış ku
rumsal hüviyete mâlik ve biraz evvel de kişi
liklerim, tarih içindeki hizmıeıtlenini sayarak 
ansımanızı sağ.lamıaık için sıraladığım insanların 
yokluğunu size kabul ettirmek işitiyorlar. Bun
ların siyasî faaliyetten menedilmelerini öngören 
bir önergeyi kaihul ettirmek işitiyorlar. 

;Sayın İnönü geçenlerde burada söyledi, ger
çekten beğendiğim için söylüyorum, hayır ce
miyetinden de böyle kolay insanı tesirsiz hale 
getiremezler. Kendileri «hayır cemiyeti değildir 
onlar» dediler. Hayır, buradaki işlem simidi ha
yır cemiyetinde bile kolay yapılması mümkün 
olmayan bir harekete tevessülü gösteriyor. Ha
yır cemiyetinde bile yapılmasa zor olan bir iş
lem Senatoda yapılıyor. Bu ne iz'anın, ne akim, 
ne insafın kabul edeceği bir şeydir. Bu ancak, 
bencillik ve hırs gözleri büırürae, göze alınabile
cek bir Pagan hukukudur; Paganizimdir bu. 
Düpedüz Paganizimdir. Güçlüyüm, hem de gü
cü de ne kadar güç. Sanırsınız ki, güçlü; hani 

bu çoğunluğun yarısından bir fazla. Çoğu kez 
demokrasilerde, oyla işleyen mekanizmalarda 
yarıdan bir fazla, ya da diğerinden fazla olun
duğu zaman bir çeşit haklılık ekle ediliyor, de
mokrasinin zaıflarından biri olanak söylenir, 
durur kitaplarda. Bunu da demokrasinin güzel 
hatırı için kaıbul edelim; ama bunlar çoğunlu
ğun, daha doğrusu tam. üye adedinin yarısından 
bir fazla da değiller. Hani demokrasinin zaa
fından da istifade ederek bir hak elde etmeye 
kalkışsalar, diyeceksiniz ki, haklıdır. E, canımı 
Senato 185 kişi, adamlar 94 kişi. Bu yarıdan 
bir fazladır, deımok ki, Başkanlık Divanında 
yarıdan bir fazla üye ile temsil edilmek isteni
yorlar. Niye buna itiraz ediyorsunuz diyebilir
siniz. (A. P. sıralarmdarrı, «Velirsin oyunu bi
ter» sesleri) Öyle değiller. 185'te 80... Katiyen 
fazla değildir, neden? Yarıdan fazla değildir. 

Öyle ise, bu 185 kişiyi temsil edecek bir ku
rumda Genel Kurulda yarıdan bir fazla olma
yan bir grup o kurulda nasıl yarıdan bir fazla 
oluyor? Nasıl oluyor?... Buna cevap veremeye
ceklerdir. Veremeyeceklerdir, çünkü dayandık
ları 84 ncü maddenin birinci fıkrasında yazı
yor; ama kabul edelim, onların anladığı gibi 
imiş bu 84 ncü madde. Hem yorumdan kaçıyo
ruz diyorlar, yorumdan hiç çıkamıyorlar, gırt
laklarına kadar yoruma boğulmuş olarak konu
şuyorlar. 

Şimdi 84 ncü maddeye dayanıyorsunuz; pe
ki bu 84 ncü maddeye dayanıyorsunuz, biz de 
sizin o dayandığınız maddeye dayanalım; zor
luğa hukuk dışı cebirle. İkinci fıkrada ne di
yor?... «Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu 
Başkanları kendi Meclislerince üye tamsayısı
nın üçte iki çoğunluğu ile seçilecekler.» Şimdi 
sizin bir şey yapmanız lâzım. Eksik yaptınız 
bu önergeyi, tamamlayınız lütfen. Verdiğiniz 
önergeye şunu ilâve ediniz.» Ve biz Başkanları 
Cumhuriyet Senatosu üye tamsayısının önce 
üçte iki çoğunluğu ile, ondan sonra yarı çoğun
luğu ile 'seçemeyeceğiz.» Cumhuriyet Senatosu 
185 kişidir. Hayır, değildir. 132 kişi olduğu için 
onun yarısından bir fazlası olan 67 kişi ile se
çeceğiz deyin ki, bari tutsun; yaptığınız şu 
işlem, şu mızrak başka türlü çuvala girmez. 

ÖMER ÜCÜZAL (Eskişehir) — O Anayasa 
değişikliği olur. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Eğer, 
siz bu mızrağı çuvala sokmak istiyorsanız mut-
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laka bu Başkanı seçerken 185'in yarıdan bir 
fazlasının oyunu almasını beklemeyiniz. O ki, 
aldınız artık göze hukuksuzluğu, devam ediniz. 
132'nin yarıdan bir fazlası ile ben Başkanı se
çerim diye önerge veriniz, elimi kaldıracağım. 

RAHMİ ERDEM (İstanbul) — Diğerleri 
oya katılamaz; bağımsızlar... 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Çün
kü, bana bu önergeye el kaldır diye talepte (bu
lunan kişinin benden bunu istemesi artık gayet 
taibiîdir. 

Arkadaşlarım, bu kâr etmeyecek, mümkün 
değil. Hırs ve cahd ve bencillik, korkunç ben
cillik her şeyi altüst eden ihtiras işin içine gir
di mi, artık akim, mantığın kanunun yeri yok
tur ; ama söylemedi olmasın için, şunu söyleye
yim, Sayın Ucuzal verdiği önerge ile ne yap
tığını anlatırken, bir arkadaşımızın müdahalesi 
üzerine, Adalet Partisine 8 tane veriliyor da, 
oh maşallah dendi de, biz bir şey almıyoruz. 
Çok ucuza almaya çalışıyorsunuz, isminizdeki 
gibi, soyadınızdaki gibi... 

Şimdi kâr etmeyecek; ama söyleyeyim. Bu 
Anayasanın bir 85 nci maddesi var mı, yok mu ? 
(A. P. sıralarından «var» sesleri) Ne diyor? 
«Meclisler, faaliyetlerini kendi yaptıkları İç
tüzükle yürütürler» demiyor mu! Var mı, böy
le bir madde? 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — 2 nci 
fıkra ne diyor? 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Biz 
bir İçtüzük yaptık mı?... Yaptık... 85 nci mad
denin hükmüne uygun olarak yaptığımız bu 
İçtüzükte, şöyle bir madde var mı? 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
2 nci fıkrayı da okusana. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — «Cum
huriyet Senatosu Başkanı toplantı yılının bit
mesinden önceki bir hafta içinde, Danışma Ku
rulunu toplar. Bu toplantıda Danışma Kurulun
da temsil edilen bütün grupların Cumhuriyet 
Senatosu üye tamsayiısmdaki yüzde oranları 
tespit edilir» diye bir hüküm var mı? Bütün 
gruplar deyince 'bu iki grup sizin hangi delili
niz karşısında erirler, yok olurlar, görülmez 
olurlar, saf dışı bırakırlar. Bu insanların teş
kil ettikleri grupların Başkanlık Divanında tem
silleri siyasî faaliyet mesabesinde olduğuna gö
re ve şu 8 nci maddede bütün grupların Cum-
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huriyet Senatosu üye tamsayısındaki yüzde 
oranları tespit edilir şeklinde bir hükme rağ
men... 

(Diyarbakır Üyesi Azmi Erdoğan ile Millî 
Birlik Grubuna mensup üyeler arasında karşı
lıklı konuşmalar.) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, Saym Erdo
ğan lütfen. Sayın Erdoğan, Sayın Erdoğan is
tirham edeceğim. Siz de efendim, lütfen sadet 
içinde konuşmanızı rica ediyorum, sizden de. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ben 
sadet dışına çıkmanı Başkanım. 

8 nci madde, Anayasanın 85 nci maddesi 
hükmüne dayanılarak İçtüzüğümüzde yer al
mış bir maddedir. Bu maddede Başkanlık Di
vanının (bütün Senatoda gruibu bulunan toplu
lukların üye tamsayısına oranlarını tespit ede
rek bir dağıtım cetveli yapmasını emreden bir 
madde olduğu acık mıdır? Bu açık ve seçik 
maddeye ve bunca daıha açık seçik hukuk bil
gilerine, hukuk ulemasının bu konuda verdiği 
mütalâalara, günlerden beri yaptığımız müza
kereler sonunda, bundan önceki oturumda Sa
yın ÇağlayanıgiiPin sözlerinden ve gerçekten bir 
anlayışa gelme ihtimalini sezmemize rağmen 
çok önemli, önemli olduğu kadar tehlikeli ve 
gerçekten bu ülkede bir çıban başı olmaya müs-
taid hukuk dışı, Anayasa dışı, Tüzük dışı bir 
anlayışı getirmek isteyenlere mâni olmazsak; 
«mâni olamazsak» sözünü basarak söylüyorum, 
cidden bu ülkede kendileri halkm desteğinden 
mahrum kaldığı ölçüde ülkeyi çok zor şartlar 
içinde bırakmaya ahdetmişlerin bu faaliyetle
rine eğer mâni olamazsak, günün birinde bu ül
kede «Anayasa» diye diye Anayasanın tepelen
diğine, «demokrasi» diye diye demokrasinin te
pelendiğine seyirci kalmak gibi bir büyük, ağır 
tarihî sorumluluk altına kendimizi sokmuş olu
ruz. Sizlere hitabediyorum, akıl ve iz'an sahip
leri... 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan istirham ede
ceğim efendim. Önergenin aleyhinde konuşuyor
sunuz. Önergenin neden kabul edilmemesi ge
rektiğini söyleceksiniz. Mevzuyu taşırmamanızı 
istirham edeceğim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Size 
hitabediyorum iz'an sahipleri; bu memleketin 
gerçek dostları halkın desteğinden mahrum ol
maya başlayanların, telâşı ve hırsı içine düşen-
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lerin, bu ülkeyi batma derecesine götürdükle
ri tarihen sabit olduğu daha unutulmadan, 12 
Mart Muhtırasında özellikle hu cümle vardır: 
«Cumhuriyetin geleceğini ağır tehlikeye düşü
recek tutum ve davranışlar içinde bulunanlar» 
diye bir cümle de vardır... 

OEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — 0 
muhtıranın içinde sen yok musun 1 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Hayır. 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz 

efendim. 
FİKRET GÜNDO&AN (Devamla) — Şimdi, 

böyle bir tarihî tekerrürü, çok korkunç bir te
kerrürü lütfen bütün vicdan, akıl güçlerinizi, 
insanlık onurunuzu kullanarak önleyiniz. Meş
ru olmayan, zorla ele geçirilmiş bir Divan eliy
le yürütülen, meşru olnıaayn, hukuk dışı olan 
hırsa, caha ve ihtirasa kapılmışların son dere
ce tehlikeli atılımlarını kırmak zorundayız. 

•Saygılar sunarım. (C H. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Sayın- üyeler, Başkanlık ilk 
gününde meseleyi 12 yıllık geçmiş tatbikatı za
bıtlara 'geçirmek suretiyle va'zetmiş iken, de
vamlı surette müzakereler esnasında Başkana 
hücumlar edildi, tahrik edildi; fakat Başkanlık 
vakarını muhafaza etti. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Gö
revi. 

BAŞKAN —• Tabiî, görevim olduğu için et
tim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hayır, 
bunu yürütmek görevimiz de ondan. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
'Tüzüğümüzün 1 nci maddesine dayanıldı. 

Tüzüğümüzün 1 nci maddesinde kendilerinin 
anladıkları gibi değil, 1 Kasım tarihinde davet
siz toplanan Meclis, Başkan var ise Başkanın 
Riyasetinde, Başkan yok ise bir Başkanvekili-
nin Riyasetinde görüşmelere başlar. Ancak, ora
daki «Bu birleşim» tâbirinden, «Yalnız bu bir
leşim» tahin çıkmaz. Bunun çıkmadığı 12 yıl
lık tatbikatta zabıtlara girdi, okudum, tekrar 
okuyorum. 1963 yılında 6.11. tarihine kadar Sa
yın İhsan Hamit Tiğrel Başkanvekili olarak 

•Meclisi idare etmiştir... 
SIRRI ATALAY — Hayır efendim, en yaş

lı üye olarak. 
BAŞKAN — Hayır efendim, en yaşlı üye 

1961 yılında Cumhuriyet Senatosunun ilk 

açıldığı gün Riyaset etmiştir, ondan sonra 
ikinci bir defa emsali yoktur. 

İkincisi; 1965 yılında bir birleşimde Başkan 
seçilmiş, Başkanvekili yine İhsan Hamit Tiğrel 
olmuş. 1967 yılında iki birleşim devam etmiş, 
Başkanvekili olarak Sayın Fikret 'Turhangil 
Meclisi idare etmiş. 1970 yılında Başkan seçimi 
19 gün devam etmiş, devamlı surette bendeniz 
Riyaset etmişim... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Da
ğıtma cetveli nasıl olmuş?... 

BAŞKAN —- 1 . 11 . 1972'de Sayın İsken
der Cenap Ege Başkanvekili olarak Başkanlık 
etmiş, Başkanın yenisi seçilinceye kadar vazife
sinin devam edeceğine dair 30 Haziran, 1970 ta
rihinde 6 numaralı kararıyle Danışma Kurulu, 
Yüksek Heyete bu fikrini getirmiş; Yüksek He
yet yenisi seçilinceye kadar eskisinin vazifesi 
devam eder diye tastik etmiş. Bu emsal kararı 
da var. Başkanlık Divanı bir karar vermiş... 

NEJAT SARLIOALI (Balıkesir) — Başkan
lık Divanı nasıl kurulmuş ? 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı ile ilgisi yok, 
Başkanın vazife yapıp yapmayacağı iddiası var 
burada, Başkanlık Divanı nasıl kurulursa ku
rulsun. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Gerçekleri yan
lış söylüyorsun... 

BAŞKAN .— Müsaade buyurun efendim. 
Başkanvekilinin burada Riyaset etmesi mesele
sidir. 

ıSIRRI ATALAY (Kars) — Haziran ayı ya
sa yılı değildir, yanlış söylüyorsunuz... 

BAŞKAN — 12 senede yapılan bu tatbika
tın hiçbirisine bir güne itiraz vâki olmamış, ta-
mamiyle teamül kararı ; yani teamül hukuku 
doğmuştur. Ama burada 12 seneden beri Baş
kanlık Divanının nasıl kurulacağı hakkında te
amül iddiası doğru değildir, çünkü hiçbir sene 
birbirine uygun kararla buraya gelinmemiştir. 
Binaenaleyh, teamül teşekkül etmemiştir. Bunu 
arz ediyorum. Önergenin lehinde buyurun efen
dim. 

,SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
beyanatınız hakkında söz istiyorum. Beyanatı
nız gerçekler dışıdır. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Teamülü 
Divanın teşekkülünde de kullan... 
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BAŞKAN — Tatbikatı çıkardım. Gerçek dı
şı olduğuna dair size söz vereceğim. (A. P. sı
ralarında «Ne söz vermesi yahu» sesleri, gürül
tüler.) Ama gerçek dışı olduğunu söyleyemeye
cek, müsaade buyurun. (Gürültüler.) 

M. ORHAN TUĞRUL (Bilecik) — Söyler 
o yahu... 

BAŞKAN — Önergenin lehinde Sayın Çağ-
layangil, buyurunuz. 

İHSAN SABRÎ ÇAĞLAYANGlL (Bursa) — 
(Sayın Baştan, Yüce .Senatonun değerli üyele-
H; 

Başikan'lık Divanının teşkili ile ilgili hukukî 
bir ihtilâf içindeyiz. Bu (münasebetle Geneli Ku
rulda oy çokluğu ile bir 'karar alındı, o kararın 
uygullanmasınm usulü içindeyiz. Verilen bir tak
rir hakkında Cumhuriyet Halk Partisi Sayın 
Başkanvekili söz aldı ve bu kürsüde söylenme
mesi gereken sözleri, kullanılmaması gerekli bir 
üslup içinde ifade etti. Hizmetinde bulunmak
tan şeref duyduğum Grubumuzu bencil, muhte
ris bir halde tavsif etmek istedi. Kâr etmez gi
bi, neyin neye 'kâr edeceği belli olmayan iddia
da rda bulundu, tehditler yaptı. 

Muhterem .arkadaşlarım; bizden evvel konu
şan zatın müracaat ettiği insafa, iz'ana ben de 
müracaat edeceğim. Şu komşu Meclisimizde 
Anayasaya aykırı denen tatbikat senelerdir uy
gulanıyor. Başkanlık Divanına bağımsızlar gir
miyor, grubu olan siyasî partilerden gayrı kim
se girmiyor. Orası Anayasaya aykırı m i l . 
(C. H. P. sıralarından «Orada grup yok» sesle
ri) 12 yıldır teamül, 12 yıldır 12 modelde kur
duk Başkanlık Divanını. Her sefer ayrı şekillide. 
Bağımsızlı, bağımlıli; neyin teamülü? Bunların 
hepsi 'konuşuldu. Farze^iniz ki. huku|kî bir da
lâlet içindeyiz, farzediniz ki, bir bâtılı müdafaa 
ediyoruz. E., savunması kabil. Karanımız aley
hinde Anayasa Mahkemesine müracaat edilir, 
'bozdurulur, hatalar ıslah edilir, ona göre hiç 
olmazsa bundan böyle artık bu seneki gibi uzun 
tenkitleri davet etmeyecek açrk bir usul tees
süs eder, Durum bu kadar açıkken hangi hak
la bir koskoca grubu, bir kardeş partiyi bu şe
kilde tezyif ediyorsunuz? Nereden buluyorsu
nuz bu hakkı?.. Bereket biz «tezyif, müzeyyi-
fin kadriyle mütenasiptir» diyoruz da aldırmı
yoruz. (A. P. sıraılarından «Bravo»1 sesleri, al
kışlar) «Yanlış düşünüyorsunuz» deyin, «Bu 

kararı alacaksınız, ama bozuluyor» deyin. Ne 
hakkınız var bize dönüp muhteris, bencili, aklı
mızdan geçmeyen... Biz birşey savunduk, o fik
re katılanlar oldu. Vaktiyle liderinizin sağ ko
lu, sözcünüz Coşkun Kırca o Meciste, bugün 
bizim savunduğumuz fikirleri zabıtlara geçire
rek, çırpınarak partiniz hesabına savundu, '.mü
dafaa etti. Bu Anayasayı yapanlardan, Kurucu 
Mecliste Komisyon sözcülüğünü eden Emin 
Palksüt, «Bu madde bundan gayri şekilde an
laşılamaz.» dedi. İçtüzüğün imümasil (maddesi 
o Mecliste (müzakere edilirken, komşu zabıtla
rımızda bunflar var. Bunları unutup da, bura-
va gelip, «Anayasayı çiğnediniz, gittiğiniz yol 
felâkettir.» demek; bu ne edebiyat, bu ne iz'an-
dır, ne aklı mantıktır ve ne nasfettir? Yapma-
VHI... Bir hukukî ihtilâf içindeyiz, siz de haklı 
ollabilirsiniz, biz de olabiliriz. Meşruiyet içinde 
çare tükenmez. Anayasaya gidilir, düzeltilir, 
vapılır, tashih edilir; ama neden hakaret, ne
den tezyif, neden iddia ve neden tansiyon? 
Yapmayınız ıbunu. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Millete 
kaça imal oluyor, fakir açlığından ölüyor. Gün
deliği kaça? 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGlL (Devam
la) — Arz edeyim; «Tüzüğü ne yapıyorsunuz?»1 

diyorsunuz. İşte Anayasa Mahkemesi kararı, 
mümasil hâdise ile alınmış; «İçtüzüğün Anaya
sa iil'e çelişen hükümlerinde, Anayasaya uyar 
bir uygulama yolunun tutulması gereklidir. 
Aksine bir görüş, İçtüzüğü Anayasaya eşit, 
hattâ Anayasadan üstün tutmak olur.» 

Muhterem arkadaşlarını; aynı mahkeme ka
rarında, «İçtüzüğünüzün 4 ncü (maddesinde 
Başkanlık Divanı görevinin bir toplantı yılı 
için seçileceği...» açıkça yazılıdır. Başkan, Baş
kanlık Divanına dahildir. Neden onu iki yılda 
bir seçiyorsunuz, niye Tüzük böyle yazıyor di
ye bir yılda bir seçmiyorsunuz? Çünkü, 84 ncü 
ınadcle Başkanın iki yılda bir seçileceğini yaz
mış. Demek ki, Tüzükte bu madde var; ama 
Anayasada başka hüküm varsa, elbette ki üs
tün olan Anayasa galip gelecek. 

Sayın Kaplan, «Bağımsız seçersek ne ola
cak?» dediler. Buz gibi reis olacak. Başkanlık 
Divanına Reisi ithal eden de yine Tüzük mad
desidir. O da hatalı. Zaten noktai azimet hatalı 
olduğu için, Başkanlık Makamı da puanlara ta-
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bi tutularak birtakım garip hesaplar içinde Di
van teşkili, sırf bizim batıl gördüğümüz bu id
diayı tevsik etmek için, o yollara sapıldığı için
dir ki, çıkmazdayız. 

Eğer, hakikaten buyurduklarınız gibi, «Baş
kanlık Divanı, grubu bulunan siyasî partiler 
tarafından kurulur.» demek, bundan gayrileri 
girmez demek değil idiyse, neden bu Anayasa, 
«Bütçe Komisyonuna bağımsızlar girsin, Kar
ma Komisyona bağımsızlar girsin.;» diye, bağım
sızları elinden tutup, nereye yerleştireceklerini 
•ayrı ayrı tasrih etmiş? Madem ki, dediğiniz gi
bi, «Bağımsızlar hayır cemiyeti değil.» madem 
ki, dediğiniz gibi, bu Senatoda bu kadar kişi 
var, hepsi de bu haklardan faydalanacak; o hal
de neden onların ne zaman, nereden faylalana-
cağını kanun vazn ayrıca zikretmek ihtiyacını 
duymuş ? 

Biz böyle düşündük ve böyle anladık. Belki 
sizinki doğrudur, sabredin. Eğer oylanır da, bi
zim tezimiz karar haline gelirse, aksine müra
caat olur, gerçek meydana çıkar, ihtilâflar bi
ter ve hepimiz rahatlıkla Başkanlık Divanını 
teşkil ederiz,, ama bunu vesile ittihaz edip, Ada
let Partisi Grubuna yapılan taarruzun, tezyifin 
ve tahkirin durmasını bilhassa rica ediyorum. 

Saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Atalay. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkan, usul hakkında söz rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Atalay. 
Usul hakkında, buyurunuz efendim. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Sa
yın Başkan, oylamaya geçince usul hakkında 
söz verme de usulden mi? 

BAŞKAN — Takrir aleyhinde ve lehinde bi
rer kişi görüştü. Usul hakkında söz isteniyor. 
Belki bir hata 'etmişizdir diye söz veriyorum. 
Henüz oylamaya geçmedik. 

Buyurun Sayın Kalpaklıoğlu. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Muhterem arkadaşlarım, 
İki fikrin çarpıştığı ve 15 gündür Umumî 

Heyetinizin uğraştığı mevzu iki şekilde, iki 
'grup arasında müzakere ediliyor. Biri; «Eski
den olduğu gibi, Divana bütün gruplar iştirak 
etsin.» diğeri de; «Hayır, yalnız siyasî partiler 

grubu iştirak etsin ve öylece temsil edilsin.» 
deniyor. Durum açık; fakat buna rağmen Ana
yasa, İçtüzük maddeleri buraya getiriliyor, mü
zakere müzakere üzerine, tekrar tekrar üzerine 
yapılıyor ve bir arpa boyu yol da ileriye gidil
miyor. 

Muhterem arkadaşlar, bana kalırsa bu oyla
malarda ve müzakerelerde hata vardır. Bunun 
niçin ve nasıl olduğunu kısaca izah edeyim. 

Muhterem arakadaşlarım, burada bir an için 
müspet bir karar aldığınızı kabul edelim. Eğer, 
bu kararınız Heyeti Umumiye kararı olmasına 
rağmen, İçtüzüğün falan veya filân maddesine 
mutlak surette mugayir ise, bunun infazı ve bu 
(karara Umumî Heyette amel edilmesi mümkün 
değildir ve olamayacaktır. Bu tatbikatın için
den çıkamayacağız. 

Bilfarz (A) partisinin veya (B) partisinin 
vermiş olduğu bir takririn kabulü halinde, eğer 
bu mutlak mânada İçtüzüğün bir veya birkaç 
maddesine mugayir ise, karşı taraf gelecek ve 
Umumî Heyetin bu kararına rağmen, «İçtüzü
ğün falan maddesine istinat ediyorum, bu ka
rar bu maddeye mugayirdir. Binaenaleyh, İç
tüzüğün bu maddesini tadil veya tağyir ede
mezsiniz. O halde, infazı mümkün değildir, 
amel etmiyorum.» diyecektir. Yine o zaman da, 
bura ve Eiyaseti idare eden arkadaşlarımız bu 
işin içinden çıkamayacaklardır. 

Muhterem arkadaşlarım, yanlış yolda gidi
yoruz gibi geliyor bana. O hakle prosedür şu
dur: 

Biz burada oturur, eski İçtüzük hükmüne 
ve on iki senelik tatbikata uygun olarak Ri
yaset Divanı teşkil ederiz; yanlışlık olmaz. Ri
yaset Divanını teşkil ettikten sonra; yani Baş
kanı da başta olmak üzere bültün Riyaset Di
vanı, kâtip üyeleri ile birlikte seçilip mesele 
'bitince, mesele bir İçtüzük meselesi halline ge
lir. O zaman muhterem arkadaşlarımdan biri 
veya bir başka grup veya şahıslar, «İçtüzüğün 
filân, filân, filân maddesi Anayasanın falan 
maddesine mugayirdir, tatbikat yanlıştıır.» 
!der ve İçtüzüğün o maddesinin değiştirilmesi 
için buraya bir teklifle gelir. O .müzakere edi
lir; ama Riyaset bugünkü İçltüzüğe ve tatbi
kata uygun olıarak teşekkül edip, Umumi He
yeti idare edebilir, vazifesini yapar hale ge*-
lirse, içtüzüğün hangi maddesi Anayasanın fi-
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lâıı maddesine veya tatbikata aykırı ise, onun 
tadili için teklif getirilir ve müzakere edilir. 
Böylece de Umumi Heyeti bir çıkmazdan kur
tarmış oluruz. 

Aksi takdirde muhterem arkadaşlarım, (Ri
yasetten de özür dileyerek söylüyorum, yan
lış anlamasınlar, ben burada yapıcı olmaya 
çalışıyorum), bu müzakereler devam ettikçe, 
bu sürtüşmenin sonunda velev oranın, velev 
buranın sözü karar halinde çıkmasına rağmen, 
•eğer İçtüzüğe aykırı ise, bu aykırılık iddiası 
devam, edecek ve Riyaset rahat ve huzur için
de vazife göremeyecektir. Bu sefer efkârı umu
miye nezdinde, Senato Heyeti Umumiyesi bir 
kontenjanın taksimi için uğraşıyor, vazifesini 
ve fonksiyonunu yapmıyor havası yaygın ha
le gelecektir. 

Benim Riyasetten istirhamını; Riyaset, bu
günkü İçtüzüğe ve teamüle uygun olarak te
şekkül etsin. Ondan sonra, hakikaten İçtüzü
ğün falan maddesi Anayasaya aykırı ise, onun 
tadili o heyet teşekkül ettikten sonra müm
kündür. Böylece daha usule uygun bir hare
kat tarzı taklbetmiş, meseleyi de kısa kesmiş 
oluruz. 

Benim mâruzâtım bundan ibarettir. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Şüphesiz ki, ko
nuşmam belli bir konuya inhisar edecektir; 
yani Sayın Kalpaklroğlu'ndaıı evvel konuşan 
zatın konuşmasına cevap verecek değilim. 
Keşke o imkâna sahip olabilse idim. 

İ. CENAP EGE (Aydın) — Xe demek Sa
yın Başkan? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım; biz, Başkanlık yerini işgal eden 
Sayın Ünalclı'mn* görevinin ve yetkilerinin so
na erdiğini ve meşruiyetsizliğe uğradığını, bu 
sebeple birleşimleri idare 'edemeyeceğini, açık, 
seçik, berrak bir şekilde ilfadc etmiş bulunu
yoruz ve bu görüşümüzü sonuna kadar sür
düreceğiz. 

Sayın Başkan bugün tekrar kendisinin Baş-
kaıılığınm devam edebileceğini, buna ait geç
mişte örnekler olduğunu ifade ettiler. Bunla
rın arasında Başkanlık Divanının da görevi-

j nin devam edip etmeyeceği tartışma konusu 
| teşkil etmekte idi. 
1 Sayın Başkan bunlara örnekler verirken 
I ilk uygulamadan başladılar. Sayın İhsan Ha-

mit Tiğrel Cumhuriyet Senatosunun ilk sin 
Reisidir; Re is-i Sin... 

SABAHATTİN ORHOR (Giresun) — İhsan 
Hamit Tiğrel Yeni Türkiye Partisinin Başkan-
vekili idi. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — İlk Birleşi

mini değil. Başkandan. 
BAŞKAN — Müsaade buyurunuz (Sayın 

Atalay. 
Sayın İhsan Hamit Tiğrel 1961 yılında Cum

huriyet Senatosunun ilk açılışında en yaşlı üye 
olarak buiundu, dedim. Halbuki benim ver-
liğim misal 1963 yılı misalidir; yani Sayın Tiğ'-
'•el'iıı Riyasetine ait misal 1963 yılma aittir. 

Evet, buyurunuz. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Tiğ-

•el Cumhuriyet Senatosunun Başkanvekili ola
rak ; en yaşiıısı olarak o birleşimleri idare edi
yor idi. 

Şimdi, Sayın Başkan yine ifadeleri içeri
sinde, benim kendisine; «Gerçekleri ifade et
miyorsunuz» sözüme karşı, itiraz edildiğini be

lirttiler. Xeye itiraz edilmediydi! Sayın Baş
kan Haziran ayında Danışma Kurulunca, Baş
kanlık Divanının devamına ait bir karar alın
dığını, bu kararlara şimdiye değin; yani ya
pılan muamelelere ve başkanvekiHerinin, ki 
Sayın Tiğrel, Sayın Turhangil, Sayın Ege ve 
Sayın (İnaldı bu görevleri yapmışlardır, şah
sen kendisinden daha uzun müddet Başkanve-
killiği yapmama rağmen ben görevimi 1 Kasım 
gününden bir -dakika öteye götürmüş deği
lim. Çünkü devanı etmez görüşüne sahibini, o 
mânâda anlamış bulunuyorum. Sayın Atasa-
gun'un.. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Başkan-
vekilinin en yaşlısı... 

BAŞKAN —• Müsaade buyurunuz efendim, 
cevap vereceğim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bitiriyo
rum. 

Sayın Atasagun'un müddeti dolmasına rağ
men Başkanlık etmesine (itiraz etmiş ve bu iti-

I razımızı daima sürdürmüşüzdür. 
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iSaym Başkan; «Başkanların da görevleri
nin devam ettiğine dair Danışma Kurulu ka
rar almış; ama itiraz edilmemiştir.» dediler. 
Gerçeğe uygun değildir. İtiraz etmişizdir ve 
müteaddit defalar bu kürsüye çıkmışıtmdır, 
Sayın Atasagun'un meşru Başkan olmadığını 
burada ifade etmişimdir. Sayın Başkan ise; 
«Hayır, itiraz 'edilmemiştin» diyorlar. Çıkmı-
şımdır, en az on defa bu kürsüde ben itiraz et
mişimdir, ben söylemişimdir. Sayım Atasagun' 
un Başkanlık görevi meşruiyet sizliğe uğramış
tır. 

Şimdi yalnız, bir durum var: Biz, Başkan
lık Divanı seçimlerinde Cumhuriyet Senato
sunda münasip mutabakata varılııp da, Danış
ma Kurulunda 'bir ihtilâf çıkmadan Genel Ku
rula münasip mutabakatlar geldiği, gelenek
lerin kurulmasına mesnet ittihaz ettiği süre
ce Başkaniık Divanından bir kişllnin tarafsız 
kalabileceği ümit ve anlayışı içerisinde itiraz
larımızı yapmamışızdır. Niçin ? Artık çözüm 
bekleyen hir nokta yoktur. Çünkü, Danışına 
Kurulu ve Başkanlık Divanı 1 Kasımdan önce 
toplanmıştır, meşru Başkanlık Divanı karar 
al muş, getirmiştir. Meşru Başkanlık Divanının, 
meşru Danışma Kurulunun kararları gelmiş
tir. O kararlar üzerine Başkanlık yerini işgal 
eden kimse de bir ihtilâfı çözmede hakemlik 
etmeyeceği için, bir itiraz vâki olmamıştır; 
ama Cumhuriyet Senatosuna bu kez gelen Da
nışma Kurulu kararı (ihtilaflı. Başkan taraf 
tutması ile meşhur. Şüphesiz ki, gelenekler or
tadan kalkmış, Cumhuriyet Senatosunun bir 
kanadı parmak saynsı ile, yandaşı ille bera
ber, «Ben dilediğim şekilde Başkanlık Diva
nı teşkil edeceğim» iddiası ve ümidi içerisin
de Cumhuriyet Senatosunu.. 

BAŞKAN — Siz hudutları aşıyorsunuz 
efendim. İfadeleriniz söz isteme maksadını taş
tı. İstirham edeceğim. 

ISIRRI ATALAY (Devamla) — Hayır. İti
raz edilmedi dediniz de.. 

BAŞKAN — Siz sadece bana cevap vere
ceksin/İz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) -^ Sayın Baş
kan, size cevap veriyorum. «İtiraz etmediniz.» 
diyorsunuz. 

BAŞKAN — Evet, siz ona cevap verin. İti
raz etltiniz mi, etmediniz mli?i 

SIRRI ATALAY (Devamla) — İtiraz etmie-
dik... (A. P. sıralarımdan «Ya» sesleri) İtiraz 
etmödik. Ne zaman etmedik! Meşru Danışma 
Kurulu kararları, meşru Divan kararları gö
rüşüldüğü sırada ve Başkanlık eden kişi, bir 
önemli konuyu Anayasa değişikliğine vara
cak kadar bir ihtilâfın çözülmesinde bizim 
gözümüzde meşruiyetsizliğe uğramış hiv zihni
yetin içerisinde değildi. Münasip mutabakat
lar ve gelenekler işliyor idi; ama Sayın Ata
sagun için bu zihniyete sahip değildik, itiraz 
etmiştik. Münasip mutabakatlarımız yoktu, 
gelenekler çiğnenmişti. Münasip mutabakatlar 
ve geiene'kler çiğnendiği takdirde iltirazları-
mıız derhal olmuştur ve şiddetli olmuştur, de
vamlı olmuştur; Ibu yolla gelmediği sürece 
itirazlarımız devam etmiştir ve devam etmek
te dür. 

Sayın Başkan, şüphesiz bu Yüce Yasama 
Organında alınacak kararlar ^elbette ki geç
miş emsallerinde <olduğu gibi hukuk önüne 
götürülür. Nasıl iki, yine siz ve sizin Başkan
lığınızda Cumhuriyet Senatosu başkanvekille-
rinin konuşamayacağı görüşü ile yine aynı 
grubu istisna etmek ve yine aynı grup üye'-
lerine münhasır olmak üzere aldığınız bir ka
rar Anayasa Mahkemesi önüne gitti ve iptal 
edildi. 

NEJAT SARLIÖALI (Balıkesir) — Hangi
si iptal edilmediki.. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Önemli olan, 
siyasî hayatta bir siyasî parti için, «Ben şu 
konuda inat ediyorum, parmağımla hallede
rimi» der ve o konu Anayasa Mahkemesi önüne * 
gider de temelinden iptal edilirse, o siyasî te
şekkülün ondan sıonralki olaylarda, sayı hesa
bı ile alacağı kararlarda çok dikkatli hare
ket etmesi lâzım. 

BAŞKAN — Siyasî teşekküllere geçmeyi
niz Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Çünkü, Sa
yın Başkan, o siyasî teşekküle o kararı yine 
siz aldırtmıştınız. Yine siz partizan zihniyeti
nizle aldırtmıştınız, yine siz aldırtıyorsunuz. 
(A. P. sıralarından «Partizan zihniyet sende 
var» sesleri) Asıl önemli olan konu, siyasî par
tinin, demokratik bir anlayış içerisinde ken
disine bu kararları aldıranlarda hiç olmazsa 
gerçeklik duygusu ve şuuru içerisinde bunun 



C. SemaAosu B : 4 13 . 11 . 1973 o : 1 

sorumluluğunun bir muhasebesinin yapılabîl-
mesidir. İşte 'biz demokrasiye o zaman ulaşı
rız ve kişiler de, özellikle Başkanlar belli bir 
görüşte israr eder, o görüşleri Anayasa Mah
kemesi tarafından iptal edilirse kolay kolay 
partizan zihniyetle Başkanlık: yerini işgal et
meleri gerekir. 

Siz bu zihniiyet içerisinde, meşrudyetsizliğe 
uğramış bir Başkanvekiü olarak tekrar konu 
Anayasa Mahkemesi önüne götürülüp de ip
tal edildiği zaman Cumhuriyet Senatosunun 
bu Yüce varlığı karşısında vticdan azabı duya
cak mısınız, duymayacak mısınız Sayın Baş
kan? 

BAŞKAN — Başkanlık Tüzüğe uygun ha
reket etmiştir. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Bir da
haki devre görürsünüz... 

YlĞİT KÖKER (Ankara) — Ne olacak bir 
dahaki devreye Feyyaıt efendi % 

BAŞKAöN" — Müsaade ediniz efiendim, istir
ham ediyorum, lâfımı bağlayayım. 

iSayıın Genel Kurul, sayın sözcü dinlemiş
lerdir, itirazları olmadığını beyan etmişlerdir 
ve ancak şu nloktaya temas etmişlerdir: Şa
yet Danışma Kurulu kararı olsaydı Başkanlık 
meşru olacaktı, Başkanlığı idare eden zat meş
ru 'olacaktı. Danışma Kurulu kararı olmadığı 
için meşru olmuyor. 

Yüksek Heyette görüşülen hir mevzua gö
re Başkanın meşru veya meşru olmaması 
mevzuubahis değildir. Sayın Atasagun'a olan 
itiraz, Haziran ayında müddetinin bittiği es
nada Başkanlık seçim yapılırken cereyan et
miştir. O itiraz Umumî Heyete gelmiştir. Umu
mî Heyet onun vazifesinin yeni seçim bitin
ceye kadar devam ettiğine karar vermiştir. Bu 
'bir karar olduktan sonra itiraz mevzubahis 
değild'ir. 

Bunu arz ederim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — İtiraz etmişiz
dir... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, bir sualim var. 

BAŞKAN — Önergenin lehinde ve aleyhin
de konuşuldu. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, (bir sualim var.. 

I BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... (C. H. P. ve M, B. G, 
sıralarından şûddetli gürültüler.) 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Açık 
I oy istiiyoruz. Önergeyi oylayamazsınız. 

[SIRRI ATALAY (Kars) — Niçin açık oya 
koymuyorsunuz ?.. 

jBAŞKAN — Başka önerge için istiyorsu-
I nuz açık oyu. (C. H. P. ve M. B. G. sıralamT-

dan şiddetli gürültüler.) 
SIRRI ATALAY (Kars) — Bu önerge için 

yaptık. 
İSUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 

I Başkan, çoğunluk yoktur. 
SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Ek

seriyet yoktur, açık oylama önergesini bida-
yeten oylamadınız. 

BAŞKAN — Müsaadle buyurun, efendim; 
müsaade buyurun, müsaade buyurun; gürül
tüyle halledilmez, mesele. Mesele, gürültüyle 
halledilmez.. (C. H. P. ve M. B. G. şuralarından 
gürültüler.) 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul)) — Bu 
önergeyi oylayamazsın. Kanun ve hukuk dışı 
davranıyorsun. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Ekseriyet yok.. 
KÂMİL KARAVELÎOĞLU (Tabiî Üye) — 

Seçiniz kendiniz Başkanlık Divanını. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, efendim, 
J müsaade buyurun; bir dakika. 

Açık oylama talebi her zaman sayın üye
ler tarafından yapılabilir. Ancak, bu önerge 
için açık oy istenmemiş başka önerge için is
tenmiştir. (C. H. P. ve M. B. G. şuralarından 
gürültüler) isteyin, isteyin açık oy, açık oy 
isteyin; burada hazırsınız, açık oya vuraca
ğım. (Gürültüler) 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bu 
önergeyi oylayamazsmız, buna hakkınız yok. 

iBAŞKAN — O başka şey, bu başka şey. 
Açık oya vuruyorum.. (Gürültüler) 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Çoğun
luk yoktur. 

BAŞKAN — Çoğunluk yok mu?.. Hani, is
teyenler ayağa kalksın görelim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — İşte beş Mşi.. 
(Tabiî Üye Suphi Karaman, Tabiî Üye Fah

ri Özdllek, Tabiî Üye Kadri Kaplan, Tabiî Üye 
j Sami Küçük, Tabiî Üye Suphi Gürsoytrak aya-
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ğa kalkarak yoklama isteminde bulundular.) 
(A. P. sıralarından, «Oylamaya geçildi» ses

leri) 
BAŞKAN — Ha, evet. Oylamaya geçtik. (C. 

H. P. ve M. B. G. sıralarından gürültüler.) Ka
bul etmeyenler... 

,SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Başkan, 
sordunuz evvelâ 

BAŞKAN — Önerge kabul edilmiştir. (C. 
H. P. sıralarından «Kanunlara aykırı hareket 
ediyorsun» sesleri ve gürültüler.) 

iSIRRI ATALAY (Kars) — Kaç, kişıi ile ka
bul edildi?.. 

BAŞKAN — Tüzüğü okursanız, benden iyi 
bilirsiniz, orada, Başkan. sadece, kabul olun

du veya olunmadı, şeklinde tefhim eder. Tü
züğe bile bile itiraz (C. H. P. üyeleri toplu hal
de salondan ayrıldılar.) ediyorsunuz, kanun
lara bile bile taarruz ediyorsunuz. 

(A. P. sıralarından İstanbul Üyesi Meh
met Feyyat'a hitaben, «Sigaranı söndür utan
maz adanı, saygısız, ahlâksız adam» sesleri 
ve şiddetli gürültüler.) 

'SIRRI ATALAY (Kars) — Söylediklerinizi 
yüzde bin fazlasıyîe iade ediyorum. 

BAŞKAN — Başkanlık seçümine gediyo
ruz, efendim. Sayın Tekin Arıburun Başkan 
adayıdır. 

Takriri okutuyorum: 

II. — YOKLAMA 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Çoğun
luk yok Sayın Başkan. Deminde yoktu, şu an
da da ekseriyet yok.. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muha
lefetin bulunmadığı bir zamanda işlem yap
mamız doğru olmaz. (Diyarbakır Üyesi Azmi 
Erdoğan'ın hu ifadeye karşı anlaşılmayan söz
leri.) 

BAŞKAN —• Şu anda salonu terk etmişler
dir, yoklama yapacağım, ama beş kişi ayağa 
kalkın lütfen. («Demin kalkıldı» sesleri) 

(Tabiî Üye Suphi Karaman, Tabiî Üye Fah
ri özdilek, Tabiî Üye Kadri Kaplan, Tabiî Üye 
Sami Küçük, Tabiî Üye Mehmet Özgüneş aya
ğa kalkarak yoklama isteminde bulundular)) 

BASILAN —Karardan sonra; şu anda sa
lon terk •edildikten sonra yoklama yapıyorum. 

(A. P. sıralarından anlaşılmayan müdaha
leler) 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Biz Ana
yasayı müdafaa etmeseydik daha çok şey olur
du memlekette. (A. P. şuralarından gürültü
ler) Yalnız, süze kalsadı daha çok şey olurdu 
Türkiye'de. Biz kurtardık; bunu süz de biliyor
sunuz. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Yanlış mı 
hareket ediyoruz kanaatimizi söylediysek? 

BAŞKAN — 93 kişi var salonda şu anda 
efendim; saydım. 

,SIRRI ATALAY (Kars) — Seksenfbeş üriği 
var; sayılmakla olmaz, yoklama yapınız. 

BAŞKAN — Yoklama yapıyorum, buyurun 
sayın Atalay, oturan. (A. P. sıralarından «B,eş 
kişi» sesleri.) Kalktılar efendim kalıktılar; mü
saade buyurun. 

(Yoklama yapıldı) 
! SABRİ ÇAÖLAYANGİL (Bursa) — Sa

yın Başkan, «Buradayrm» diyenler dışanya 
çıktılar. 

BAŞKAN — Efendim? 
İSMAİL YETİŞ (Ankara) — Sayın Selâ-

hattin Acar yoklamada buradaydı; şimdi dı
şarıya çıktılar. 

BAŞKAN — Şimdi, burada işaretli olan sa
yın üyelerin isimlerini okuyorum: (A. P. sıra
larından «Burada olmayanların isimlerini mi?i» 
sesleri.) ^ 

Hayır, «Buradayım» diyenlerin isimlerini 
okuyorum: (A. P. sıralarından «Okumak ne de
mek?1» sesleri) 

Sayın Selâhattin Acar «Buradayım» demiş
tir, Sayın Divan Kâtibi tespit etmişler. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Evet 
buradaydı, şimdi telefon etmeye gitti. 

BAŞKAN — İslimleri okuyorum: 
(G'enel Kurulda yapılan yoklama netice

sinde toplantı salonunda bulunan sayın üyele
rin isimleri tekrar okundu.) 
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MÜMİN KIRLI (izmir) — Sayın Başkan, 
bu hesap niye yapılıyor?.. 

BAŞKAN — ismi okunmayan sayın üye var 
mı efendimi. 

Efendim, Heyeti Umumiyede, C. H. P. sa-

1. — 'Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin Öztürk'ün, Türkiye'deki hayat "pahalılığı 
ve fiyat artışına dair soru önergesi >ve Ticaret 
Bakanı Ahmet TüfkeVin yazılı cevabı. 

11 . 9.1973 
ıCumihuıriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan Naim 
Talû tarafından yazılı olarak cevaplandırıkaa-

sına müsaadelerinizi saygılarımla rica ederim. 
'Sivas Senatörü 
Hüseyin Öztürk 

Soru 1. — İstanbul Ticaret- Odası İstatistik 
servisi, İş Bankası «İş bültenlerimden» ve ayrı
ca piyasadaki kişisel araştırmalarım sonucu 
gördüm ki, hayat pahalılığı bir silindir gibi 
yurttaşlarımızı ezip gidiyor. Fakat bu kötü gi
diş karşısında ise Hükümetten hiçbir olumlu 
davranış görülmüyor. Bunun sebebi nedir? 

Soru 2. — 1:970'ten beri son üçbuçuk yıllık 
fiyat artışları yurttaşların gelir artışını çok 
geride bırakmıştır. Bu sene içinde taban fiyat
larında % 25'ten fazla bir artış olmamasına 
rağmen, 

•a) Yiyecek fiyatlarında ortalama % 62, 
h) Giyecek fiyatlarında ortalama % 85, 
c) Yakacak fiyatlarında ortalama c/c 69, 
d) Kiralarda ortalama % 76 artış olmuş

tur. Tüm inşaat malzemesinde de % 100 artış 
olduğu görülmektedir. Bu süre içinde kok kö
müründe % 200, ipekli kadın kumaşlarında 
% 244, pirinçte % 200 artış olmuş; köylünün 
hayvanlarının bugünlerde daha ucuza satılma
sı ve hayvan besicilerini zor duruma sokmakla 
kalınması et fiyatlarında ise, ucuzlama değil 

lamımı terk ettikten sonra 90 kişi kalmıştır, 
ekseriyetimiz yoktur. 

15 . 11 . 1973 Perşembe günü saat 15.00'de 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18.04 

pahalılaşma olmuştur. Son 7 yıl içinde et fiyat-
ı larındaki artış ise, % 100'dür. 
t Son bir ay içinde kaput bezi % 150 artışla 

satılmaya başlamıştır. 4,5 liraya satılan kaput 
3 bezi bugünlerde hangi sebeplerle bu hale geti

rildi ise, Sümerbankta bulunmadığı için dışa-
ı rıda 11 - 12 lira olarak satılmaktadır. Bir met

rede bu kadar artışın sebebi nedir? Son bir ay 
içinde pamuklu fiyatlarındaki artış % 100'ü 
bulmuştur. Fukara halkın tek giyim maddesi 
olan bu pamuklu kumaşların pahalandırılma se-

£ hepleri nelerdir? bilinemiyor. Bilinen bir ş-ey 
varsa, o da zengin imalâtçıları daha zengin et-

ı mek yöntemleri çalıştırılıyor. Hükümetin bu ko-
i nuda ne tedbirler aldığını ve uyguladığını bil

mek isteriz? 
1 Soru 3. — Son 6 - 7 yıl içinde yani, Adalet 

Partisi iktidarı ve onun devamı olan partdler-
* üstü hükümetler döneminde üretimi artırıcı 
s hiçbir tedbir alınmadığı içindir ki, Hükümetin 

bilhassa tarım ürünleri taban fiyatına da yete-
a ri katlar bir fiyat artışı getirmediğine göre bu

gün tarım fiyatına da yeteri kadar bir fiyat 
artışı getirmediğine göre bugün tarım ürünle
ri ithaline yöneldiğini görüyoruz. Bu geçici ted
birle meseleyi çözemeyeceğine inanıyoruz. Hele 

;- nüfusumuzun % 66'sı tarımla uğraştığı halde 
ş ülkeyi bu açlığa nasıl sevk ettiklerinin hesabını 
>- vermekten kaçınan kişilerin Türkiye'yi 7 yıl 
a geriye götürmelerini bir tarafa bırakarak bu 
n süre içimde (Türkiye'ye bir Türkiye daha) kat-
L- tık palavrasının ve yalanının anlamının ortaya 
a çıkarılması için gerçeklerin aydınlığa kavuştu-
Ll rulmasını istiyoruz. 

IV. ^SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR YE CEVAPLARI 
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Soru 4. — Başıboş bırakılan piyasada aza

lan malları stok etlen vurguncu tüccarın ve dı
şa bağlı sermayenin son günlerde ithalât oyun
ları ve karaborsacılıkla Türkiye'de hayat paha
lılığını altesten gömlek haline getirmesi karşı
sında Hükümetimiz ne gibi tedbirler almış ve 
çareler düşünmüştür? 

ıSoru 5. —• Köylünün mahsulünde taban fi
yatı Olarak bir artırma yapılmasını istemediği
niz halde,, tüccardan tekelci sermaye çevrele ri-
nlkı fiyat artışları karşısında suskunluğunuzun 
sebebi nedir? 

iSora 6. — 7 yıldan beri köylünün ürünlerin
deki artış ortalama % 50 oranını aşmamasına 
rağmen tüm maddelerde her yıl fiyat artışları 
% 201den aa olmamış, yuvarlak hesap 7 yılda 
toptan eşya fiyatlarındaki artış % 140 civarın
da olmuştur. Köylünün kullandığı tarım aletle
rinde ve gübrede ise, artış % 300 - 400 olmuş
tur. Örneğin, döamonyum - fosfat gübresi 
19651te kilosu 60 kuruştan satılırken bugün Zi
rai Donatılın kuramlarında bile kilosu 185 ku
ruşa satılmaktadır. Ford 5 000 traktörleri 1964'-
te 33 000 lira iken, bugün % 300 artışla 105 000 
liraya satılmaktadır. Ford traktörlerinin gücü
ne sahip diğer traktör tipleri ise, 1965'te 25 000 
30 000 lira iken, şimdi 140 000 liraya satılmak
tadır. Bunların parçaları da fahiş fiyatla satıl
makta, hattâ bu parçaları sağlayamayan çiftçi
lerin kullanılmayan traktörleri çeşitli tamir 
ate İyeleri önünde bir traktör mezarlığı haline 
gelmiş bulunmaktadır. 

Bu nasıl bir ekonomik düzendir ki, fukara 
üretici köylü her yıl biraz daha ezilerek perişan 
olmakta, onun sırtından bir avuç insan milyon
lar vurmaktadır. Bu kötü ekonomik düzenin ge
tirdiği ortamda dar gelirli işçi, memur, esnaf, 
küçük sanatkâr, tüm köylüler, ailelerini geçin-
diremez duruma düşmüşlerdir. A. P. nin 1965ite 
başlattığı bu zenginin yararına, fakirin zararı
na işleyen ekonomik sistemine 1970 yılında ki, 
develüasyonla getirdiği vurgun düzeninden son
ra dalha çok çıkmaza giren ekonomik bozuklu
ğa sizin gibi partiierüştü hükümetlerin de sa
hip çıkmış görünmesi ve bunu sürdürmesi so
nucudur ki, Türkiye'de hayat pahalılığı rejimi
mizi tehlikeli yönden zorlar duruma getirmiş
tir. Bu durumlar karşısında acilen ne gibi ted
birler almayı düşünüyorsunuz, veya alacaksı
nız? 

j Soru 7. — A. P. iktidarı zamanında Türki
ye'de kalkınma ve sanayileşme büyük sermaye 
çevreleri ile onun yabancı ortakları yararına 
olmuştur. Öte yandan dar gelirli yurtlt aslanımız 
ise, eski yaşantısından daha çok fukaralığa ve 
geçim sıkıntısına sokulmuştur. Bu sistem tekel
ci sermaye çevrelerini daha çok zengin etlerken 
Tüm Ulusumuzun pahalılık altında ezilmesine 
sebebolmuştur. Hükümetiniz bu kötü sistemi 
bir tarafa bırakarak kalkınmayı kişilerin değil, 
ülkenin ve halkın yaranına kullanmayı düşün
mekte midir ve aklığınız tedbirler nelerdir? 

T. O. 
Ticaret Bakanlığı 6.11.1973 

İeticaret Genel Müdürlüğü 
Dosya No: 14 370.2 

İç piyasalar 
Konu: Hüseyin Öztürk'ün 
yazılı soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
(Genel Sekreterli) 

İlgi: Başbakanlığa muhatap 26.9.1973 tarihli, 
Kanunlar Müdürlüğü 7/165 1289 - 1635 sayılı ya
zıları. 

İlgide kayıtlı yazılarıyle Başbakanlık tarafın
dan cevaplandırılması önerilen Sivas Senatörü 
Hüseyin Öztürk'ün fiyat artışları hakkındaki ya
zılı v̂ oru Önergesinin cevaplandırılması, Başba
kanlığın 4 . 10 . 1973 tarihli, 77-5/9582 sayılı ya
zıları ile Bakanlığımdan istenmişti. 

I Sözü edilen önerge ile ilgili olarak hazırlanan 
cevabı havi not ilişikte sunulmuştur. 

I Bilgilerine saygıyle arz ederim. 
Ahmet Tüı'kel 

I Ticaret Bakanı 

Sivas Senatörü Hüseyin Öztürk'ün fiyat artışları 
I konusundaki yazılı soru önergesi ile ilgili not 

Son zamanların aktüel konulan arasında bulu
nan fiyat artışları veya halk deyimiyle hayat pa
halılığı ülkemizde yaygın şikâyetlere ve çeşitli 

I eleştirilere hedef olmaktadır. 
•Serbest piyasa ekonomisinde arz ve talebe göre 

dengesini bulan fiyatlar, bâzı faktörlerin etkisly 
lo artış eğilimi göstermektedir. 

Özellikle- : 

— Ülkemizin büyük bir kalkınma faaliyetine 
| girişmiş bulunması, 
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—• Talep artışlarının devam etmesine rağmen, 
anormal hava şartları veya prodüktivite düşük
lüğü g M etkenlerle, yaygın tüketim ve sanayi 
hammaddesi olan tarımsal maddelerin üretiminin 
beklenilen düzeyde olmayışından 'doğan arz yeter
sizliği, 

— Nüfus artış oranının yüksek oluşu, 
— Yoğun şehirleşme hareketinin tüketici kit

lesini artırması, 
—• Dağıtım sistemindeki organizasyon kifayet

sizliği, 
— Toplumumuzdaki tasarruf ve yatırım du}T-

gusunun yeterince gelişmemiş olması, 
— Sanayici ve tüccarların sürümden kazan

ma yerine daha çok yüksek kâr marjı ile çalışma 
eğilimi, 

— Yabancı ülkelerdeki fiyat artışları nedeniy
le, 'itfıal edilen hammaddelerin mamul maliyetle
rini yükseltmesi, 

— Yabancı paralardaki dalgalanmalar sonu-

13 . 11 . 1973 o : 1 

; cu 'birçok ülkelerde sık sık yapılan devalüasyon ve 
revalüasyonlar, 

—• Yabancı ülkelerdeki işçilerin Türkiye ye 
transfer ettikleri gelirlerin büyük kısmının tüke
ttim harcamalarına kayması, 

Gibi unsurlar fiyat artışlarına sebep olmakta
d ı r ' 

Bununla beraber, aşın fiyat artışlarının ön
lenmesi hususundaki çalışmalar sürdürülmekte, 
darlığı görülen mallar ithal edilmek suretiyle fi
yat istikrarının sağlanmasına gayret edilmekte
dir. 

Diğer taraftan, mamul madde fiyatlarını kont
rol etmek üzere, Maliye Bakanlığı Müsteşarının 
Başkanlığında, Ticaret, Sanayi ve Teknoloji Ba
kanlıkları Müsteşarları ile T. C. Merkez Bankası 
Başkanı ve Devlet Plânlama Teşkilâtı İktisadî 
Plânlama Dairesi Başkanının iştiraki ile bir «Fi
yat Kontrol Komitesi» kurulmuştur. 

Arz olunur. 
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