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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETl 

Görev ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı ih
san Sabri Çağlayangil'e, Devlet Bakanı Seyfi Öztürk' 
ün vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu. 

Başkanlık Divanı Üyelikleri Özel Dağıtım Ko
misyonu Başkanlığının, Komisyonlarının 1 Aralık 
1975 tarihli raporunun Gelen Kâğıtlardan Gündeme 
alınmasına dair tezkeresi Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu. 

Rapor, üzerindeki görüşmelerden sonra reddolun-
du. 

4 . 12 . 1975 Perşembe günü saat 15.00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 19.04'te son verildi. 

Başkan Kâtip 
Fahri Özdilek Niğde Üyesi 

Abdullah Emre İleri 
Kâtip 

Bursa Üyesi 
Barlas Küntay 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Fahri Özdilek 

KÂTİPLER : Abdullah Emre İleri (Niğde), Barlas Küntay (Bursa) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. 

II. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Başkanın, 11 nci Birleşimin kapandığı sıra
da Genel Kurulda cereyan eden hâdiseleri şahsına 
itimatsızlık telâkki ettiğini ve bu sebeple Başkanlık
tan çekildiğine dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın senatörler; 
Dün, 3 Aralık 1975 günü Senatomuzun 11 nci 

Birleşiminde müzakerelerin sonunda, 18,58 sıraların
da Başkanlık Divanı Üyelikleri Özel Dağıtım Ko
misyonu raporu 72 oya karşı 80 oyla reddedilince, 
«Gündemde görüşülecek bir husus kalmadığını» > be
yan ederek, Birleşimi 19,04'de kapattığım sırada Sa
yın Âdemoğlu, Sayın Karaküçük, Sayın Nurettin 
Ertürk ve Sayın Orhan Kor «Taraf tuttuğumu ve 
bu tutumu yaşıma yakıştıramadıklarını», beyan ede
rek, itimazsızlıklannı izhar etmişlerdi. Bu düşünceye 
partinin birçok sayın üyeleri de katılmışlardı. 

Genel Kurulda bir toplumun bu düşüncede bu
lunması, benim geçici riyaset hizmetimi huzuru kalp 
ile yapmama manidir. Yarım asırdan fazla bir za
man içinde değişik görevlerde takdir ve tekdir edil
mek için değil, vazifeyi şeref ve haysiyet telâkkisiy-
le yapmıştım. 

itimatsızlık izhar eden sayın üyelerden; telefon
la evvelâ Sayın İskender Cenap Ege ve Sayın Adnan 
Karaküçük ve bizzat Sayın Macit Zeren ve Sayın 
Mehmet Nuri Âdemoğlu ile yine telefonla sayın Ge
nel Sekreterlikten itizar beyan edildi. 

Kendilerine, bu hassasiyetlerinden dolayı teşek
kürlerimi sunarım. Ancak, genel bir itimada mazhar 
olmak noktasındaki kuşkumdan ve hâlâ baskısında 
bulunduğum ruh haleti yüzünden Anayasanın ve İç
tüzüğümüzün bana tahmil ettiği bu geçici Başkanlık 
görevini yapamayacağımı, teessürlerimle Genel Ku
rula arz etmek durumunda bulunuyorum. (C. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri) 

Benden sonra yaş sırasına göre göreve gelmesi 
gereken Sayın İbrahim Şevki Atasağun'un geçici Baş
kanlık görevine devam etmesini temin maksadıyle 
Birinci Oturumu kapatıyor, Birleşime bir saat ara 
veriyorum. 

Saygılarımla arz ederim. (C. H. P. ve M. B. grup
ları sıralarından «Bravo» sesleri, sürekli alkışlar) 

Kapanma Saati : 15,05 

mmt» 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 16.00 

BAŞKAN : Sadi Irmak 

KÂTİPLER : Abdullah Emre İleri (Niğde), Barlas Küntay (Bursa) 
* 

BAŞKAN — Sayın senatörler; 12 nci Birleşimin ikinci Oturumunu açıyorum. 

II. — BAŞKANLIK DİVANININ G E ^ E L KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

BAŞKAN — Yüksek huzurunuzda cereyan et- I 
tiği şekilde sayın Geçici Başkanımız bu vazifeyi ifa
ya devam edemiyeceklerini bildirerek özür dilemiş- I 
lerdir. Kendilerini takip eden yaştaki arkadaşlarımın ] 
da itizar bildirmeleri üzerine, bu görevi yapma işi 
bendenize düşmüş bulunuyor. Yardımınıza ve ikâzını-
za güvenerek ve mutlak tarafsızlığıma itimadınızı ri
ca ederek göreve başlıyorum. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş-
kan... 

BAŞKAN — Buyurun efendim; usul hakkında 
mı? 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Efendim, 
müsaade ederseniz, daha önceki Sayın Başkanın beya
nı karşısında düşündüklerimi ifade etmek istiyorum, i 
Bir anlaşmazlık vardır. j 

BAŞKAN — Efendim, zannediyorum ki mesele, j 
muhterem Başkanımızın izahları ile ve kendilerine 
telefonla vaki olan bildirileriniz üzerine mütehassis 
olduklarını da bildirmişlerdir. Tensip ederseniz, za
manımızın da darlığı, konumuzun da çok âcil oluşu 
dolayısıyle bir müzakere mevzuu yapılmamasını rica 
ederim. ( 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Efendim, 
müsaade ederseniz bir cümle ile yerimden ifade ede
yim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Efendim, 

bendeniz zabıtları dikkatle baştan aşağı tetkik ettim 
ve tetkikimde gördüm ki, zabıtlarda Sayın Fahri Öz-
dilek için tek kelime yok, bunu ifade etmek isterim. 
Özel olarak kendilerinin alınganlığının zabıtlarla bağ
daşmadığını da burada belirtmek isterim. 

NAZfF ÇAĞATAY (İzmir) — Madem ki zabıt
larda yok, ne diye telefonla itizar ettiniz. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — He
pimizin gözleri önünde cereyan etti. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Müsaade I 
ederseniz, izah edeyim. Tek taraflı konuşulmaz. 

i BAŞKAN — Efendim, müsaadenizle gündemimi
ze geçiyoruz... 

j MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan, 
î müsaade eder misiniz, usul hakkında bir şey izah 

edeyim? 
I BAŞKAN — Efendim, henüz bir usul mevzuu-

muz yok zannediyorum. 

I MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Atasa-
j ğun kürsüye niçin çıkmadı, onu istirham edebilir mi

yim? 
BAŞKAN — Efendim, kendilerinin sıhhî ve mo

ral durumları; son derece vazife duygusuyle meşbu 
olan aziz Başkanımızın hepimizce malûm olan duru-

! mu dolayısıyle, bu vazifeyi bu bedenî ve psikilojik 
j durumda gereği gibi ifa edememek endişesi gibi hür-
J mete şayan olan bir endişeyle, bu vazifeyi daha başka

larına bırakmak ihtiyacını hissetmişlerdir. Zannetmem 
ki, bunun tartışılabilecek bir tarafı olsun. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Ben Sayın 
Atasağun için arz ettim. Sayın Atasağun yaş bakı
mından sizden yaşlı olması nedeniyle sordum. 

• BAŞKAN — Efendim, Atasağun'a haber veril
miştir, kendileri vazifeye davet edilmiştir. Vazifeyi 
tekabbül edecek imkâna sahip olsalardı, bendeniz de 
son derece memnun kalırdım; fakat sıhhî durumları
nın müsait olmadığını bildirmeleri dolayısıyle ben
deniz gelmiş bulunuyorum. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Rapor ibraz 
etsinler lütfen. (A. P. sıralarından gürültüler) 

Ehliyet durumunda mıdır, anlayalım. Ya ehliyet
leri yoktur ya da raporu vardır. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sensin 
ehliyetsiz. 

BAŞKAN — Efendim, benden evvel bu şerefli 
vazifeyi ifa etmiş olan muhterem arkadaşımızın, bu 
vazifeye olan liyakati üzerinde en ufak bir endişe
nin bulunmayacağı kanaatindeyim, müsaadenizle. 
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2. — Yozgat Üyesi Süleyman Ertuğrul Erginin, 
Avrupa Konseyi Danışma Meclisine M. S. P. kon
tenjanından yedek üye seçildiğine dair Mîllet Meclisi 
Başkanlığı tezkeresinin gündeme alınmasına dair de
meci. 

SÜLEYMAN E. ERGİN (Yozgat) — Efendim, 
usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Kısaysa yerinizden lütfedin; çünkü 
gündeme geçtik efendim. 

SÜLEYMAN E. ERGİN (Yozgat) — Efendim, 
kürsüye geleyim, sesim buradan duyulmaz. 

BAŞKAN — Peki buyurun efendim; çok kısa 
olmasını rica ediyorum. Saym Ege'ye de ancak bir 
dakika vakit ayırabildik. 

SÜLEYMAN E. ERGİN (Yozgat) — Saym Baş
kan, değerli üyeler; 

Usul hakkında söz isteğim, gündeme ilişkindir. Ön
ce bu mesele şahsımla ilgilidir. Saniyen, aynı mese
leden dolayı geçen yıl saym Genel Kurulunuzun iş
gal edilmiş olmasından ibret alınmayıp, tekerrürüne 
meydan verilmiş bulunması bakımından üzücü olmak
ta ise de; aylardan beri devam eden bir haksızlığı 
giderecek ve bir kanunsuz engellemeyi sona erdire
cek olduğu için önemlidir ve bu bakımdan teselli 
vericidir. 

Aynı zamanda, Türkiye Cumhuriyetinin kanun 
yapan bu en büyük müessesesinin başına gelmiş olan
ların, kendi arkadaşları olan üyelerin haklarını çiğ
nemesi konusunda gösterdikleri lâkaydî ve hatta kas
ti tutumlarını ortaya koyacağı için de ibret vericidir. 

Mesele kısaca şudur : Avrupa Konseyi Danışma 
Meclisine Millî Selâmet Partisi kontenjanından ye
dek üyeliğimin kabulünü bildiren ve Genel Kurulda 
okunmasını isteyen Millet Meclisi Başkanlığı tezke
resi tam sekiz aydır Senato Başkanlığına gönderil
miş olduğu hakle, bu tezkerenin de gündemin «su
nuşlar» kısmının bir parçası olarak buraya getirilip 
okutulması zorunluluğu olduğu halde, bu zorunluluk 
yerine getirilmemiştir. 

Sayın Başkan Anburun'a müteaddit hatırlat
malarımıza rağmen, bu sunuşu yapmamış; tıpkı ge
çen yıl yaptığı gibi bu görevi sekiz aydır yerine ge
tirmemiştir. Bu durum; kanuna, usule ve teamüle 
tamamen aykırıdır. Onun için usul hakkında söz al
mış bulunuyorum ve şimdi sayın Başkanlığa bir 
önerge vermiş bulunmaktayım. Usulle ilgili olduğu 
için sayın Genel Kurulumuzun meseleye e! koyma
sını ve tıpkı geçen yıl olduğu gibi çözüm getirme

sini talep ediyorum. Meselem müddetlidir, arz ede
rim. 

Hepinize teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Efendim, arkadaşımın beyanına at

fen kendilerinin yazılı takrirleri de vardır. Bu ko
nuyu en kısa bir sürede inceletip, neticesini Yüksek 
Kurulunuza arz edeceğim. 

SÜLEYMAN E. ERGİN (Devamla) — Mesele. 
inceletilecek bir mesele değil efendim. 

Usulen bunun gündeme alınması lâzımdır. Bir
leşik toplantı Başkanlık Divanı tezkereyi yazmış, bu
nun «sunuşlar» kısmında sunulması lâzım. Bunun 
inceletilecek bir hususu yok ve mesele müddetlidir. 
Bunun için istirham ediyoaım ve Başkandan bunu 
gündeme alınması için görev yapmasını rica ediyo
rum. (C. H. P. sıralarından «Doğrudur, doğrudur» 
sesleri) Meseleye Genel Kurul hâkimdir, gündeme al
maya Genel Kurul hâkimdir, isterse alır, bunun oku
tulmasını sağlayabilir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Efendim; yakından muttali olma-

dîğim bu konuda aldığım şu bilgiyi arz edeyim. Av
rupa Danışma Meclisine gidecek üyelerimizin kad
rosunda araya giren kısmî seçimler dolayısıyîe de
ğişmeler vaki olmuştur. Bu bakımdan konuyu ilgili 
Heyetimize en kısa bir zamanda inceletip arkadaşı
mızın arzusu veçhile gündeme alınarak Yüksek Hu
zurunuza a rz edilecektir. 

SÜLEYMAN E. ERGİN (Devamla) — Saym 
Başkanım; kısmî seçim hiç bir zaman olmamıştır. 
Bu, sekiz ay evvelki seçimdir. (A. P. sıralarından «Ol
du, oldu» sesleri) Efendim, bu sekiz ay önceki seçim
dir, kısmî seçim hiç bir zaman olmamıştır, ilgisi 
yoktur bunun efendim, (C. H. P. sıralarından «Doğru 
doğru» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşımıza şunu arz et
mek isterim ki, muhterem bir üyemizin verdiği tak
rir muhakkak ki ciddiyetle ele alınacaktır. Ama, bu
na şurada verilen malûmata göre esasen bu Kurul 
delegelerimiz arasında yeni bir ayarlama ve tanzim 
yapılması zarureti tekevvün etmiş, ara seçimi dola
yısıyîe. Onun için müsaade edin. meselâ gelecek cel
seye bunu getirebilirim. 

SÜLEYMAN E. ERGİN (Devamla) — Saym 
Başkan, Cumhurbaşkanlığından gelen tezkereler su
nuluyor. Bundan evvelki saym Başkan zamanında 
sunuldu; bunları gördük iki üç gün önce. Bu tezkere 
sekiz aydır beklemektedir Niçin sunulmasın, tetki
ke ihtiyacı yoktur ki bunun 
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BAŞKAN — Efendim, müsterih olmanızı rica 
ederim. Burada uzun bir muhabere dosyası var; zatı 
âlinize de yazılmış, Başkanlığımız tarafından yazıl
mış bir tezkere var. Bütün bunları... 

SÜLEYMAN E. ERGİN (Devamla) — Müsaade 
buyurursanız... 

BAŞKAN — Eğer bu bir gün meselesi ise, bana 
gün meselesi gibi gelmemektedir. Lütfedin de bu 
imkânı verin efendim, Başkanlığa. 

SÜLEYMAN E. ERGİN (Devamla) — Efendim, 
gündeme alınması için bir lehte, bir aleyhte konuşma 
hakkı verilerek gündeme alınması sağlanabilir, sa
yın Başkanım. O yazışmaları ben tezkeremin, öner
gemin izahı mahiyetinde ben arz edeceğim, izah ede
ceğim; önergem ayrıca eğer gündeme alınırsa. 

BAŞKAN — Efendim, Genel Kurula sunuşlar 
kısmında söz hakkınız elbette olabilir. Ancak, ben
deniz şu vazifeye ani olarak gelen bir arkadaşınız 
olarak mevzuu hiç bilmiyorum. Bu itibarla müsaade 
edin en yakın bir celseye kendim tenevvür ettikten 
sonra neticeyi arz edeceğim efendim. Eler halde tak
ririnizin dikkate alınacağından emin olmanızı rica 
ederim ve gereken muameleyi görecektir. 

SÜLEYMAN E. ERGİN" (Devamla) — Efendim, 
Tüzüğün, 58 nci maddesi gayet açıktır. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Hacca git 
etendim, Avrupa'ya değil. 

SÜLEYMAN E. ERGİN (Devamla) — Müsaade 
buyurunuz beyefendi. 

Tüzüğün 58 nci maddesi gayet açıktır. Banda, usu
len gündeme alınması gereken bir tezkerenin daha 
hangi şartlar altında alınıp, alınmayacağı hususu eğer 
bilinmiyorsa Başkanlık yapmak çok güç olur. Tü
züğün 58 nci maddesi... 

BAŞKAN — Erendim, bu Başkanın şahsî yetki
si içinde oları bir iş değil. Bunu tanzim eden bir Ko
misyon, teşekkülümüz var. Onu tanzim edecekler ve 
ben Yüksek Kurula arz edeceğim efendim. Vazifem 
burada bitmiş olur sanıyorum; teşekkür ederim. 

Her halde şu noktadan emin olmanızı rica ederim 
ki, her muhterem üye arkadaşım gibi siz de muh
teremsiniz ve takririniz önemle ele alınacaktır. Bun
dan müsterih olmanızı rica ederim efendim. 

SÜLEYMAN E. ERGİN (Devamla) — Önemini 
görüyoruz efendim, gösterilen önemi görüyoruz. 

BAŞKAN — Önemli efendim, bunu kabul edi
yoruz. 

SÜLEMAN E. ERGİN (Devamla) — Efendim, 
ben usul hakkında söz alarak takririmin gündeme 

alınması üzerinde ısrar edersem şayet; usulün emri 
şudur, bir lehte, bir aleyhte söz verilir ve Genel Ku
rul bunun gündeme alınıp okunmasına karar verir. 
Yapılacak iş budur. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Takrir veremez
siniz. 

AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) — 
Yetti gayri, in aşağıya. 

SÜLEYMAN E. ERGİN (Devamla) — Direni
yorum, lütfen takririmin icabının yapılması ve gün
deme alınması hususunda direniyorum. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkan, ikiniz arasında böyle bir diya
log kuramazsınız. 

SÜLEYMAN E. ERGİN (Devamla) — Sayın 
Başkanım, bu görevi yerine getirin lütfen. 

BAŞKAN — Efendim, bunun için bir karara is
tinat etmemiz icap eder; bir şeyi reye arz etmek 
için olgun bir safhaya gelmesi lâzım gelir. Değil mi 
efendim? Bu fırsatı vermenizi rica ediyorum. 

SÜLEYMAN E. ERGİN (Devamla) — Sayın 
Başkanım, bunun karar ile ilgisi yok. 

BAŞKAN — Efendim, bu konuda büyük bir dos
ya var elimde, efendim. Ben bunu alelacele şu an
da kendim tenevvür etmiş halde değilim ki, Yüksek 
Heyetinize bunu arz edeyim. İzin verin efendim, mü
talaanız zapta geçti gereği yapılacaktır efendim. 

Teşekkür ederini efendim. 

3. — Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal ve Sinop Üye
si Nâzım İnebeyli'nin, Danışma Kurulunun 27.10.1975 
tarihli dağıtım cetvelinde düzenleme yapılmasına dair 
önergesi. 

4. — C. H. P. Grupu Başkanlığının, Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlık seçiminin derhal yapılmasına ve 
Başkan seçimi tamamlandıktan sonra Başkanlık Di
vanının diğer üyelerinin seçimine geçilmesine dair 
tezkeresi. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi iki imza ile veril
miş, asıl gündemimizdeki olan ve Başkanlık Divanı 
seçimi ile ilgili cetveller hususunda müzakerelerimize 
devam etmekteyiz. Bu konu ile ilgili olarak iki arka
daşımızın verdikleri bir takrir vardır. Bunu okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Başkanlık Divanı seçimlerine esas olmak üzere 

Danışma Kurulunca hazırlanıp Genel Kurula sunu
lan dağıtım cetvelini yeniden düzenlemek amacı ile 
görevlendirilen Danışma Kuruluna benzer özel ko
misyon dağıtım cetvelinde gerekli düzenlemeyi yap-
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ma yerine İçtüzük hükümlerine ters düşen bir teklif 
getirmiş ve bu teklif Genel Kurulca reddedilmiştir. 

Bu durum karşısında görevi sona ermiş bulunan 
Komisyonun yerine esasen Gündemde bulunan 
27 . 10 . 1975 tarihli dağıtım cetveli üzerinde Genel 
Kurulca önerilerle düzenleme yapılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Eskişehir Sinop 
Ömer Ucuzal Nazım înebeyli 

BAŞKAN — Bilginize sunmuş bulunuyorum. 
Aynı konu ile ilgili iki imzalı bir takrir daha var, 

bunu da bilginize sunuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı ve Başkanlık Di

vanı seçimlerinin, Anayasa kurallarına, Anayasa 
Mahkemesi kararlarına ve İçtüzük hükümlerine uy
gun olarak yapılması zorunludur. 

A) Cumhuriyet Senatosu Başkanı seçiminin, 
Anayasanın 84 ncü ve İçtüzüğün 4 ncü maddelerine 
uygun, Anayasa Mahkemesi kararları istikametinde 
yapılabilmesi için, şu esaslara riayet edilmesi gere
kir : 

1. — Başkanlığa her üyenin aday olma ve seçil
me hakkı vardır; bu hakkı, önceden, hiç bir siyasî 
parti ve grupa tahsis etmeye imkân yoktur. Anaya
sanın 84 ncü maddesi, bunu kesinlikle önler, önce
den hazırlanacak bir dağıtım cetvelinde, Başkanlığın, 
bir partiye veya grupa tahsisi yolu ile; bu parti veya 
grupa imtiyaz tanınamaz, Başkanın serbestçe seçil
mesi önlenemez ve Cumhuriyet Senatosu Genel Ku
rulunun iradesine tahdit konulamaz. 

2. — Anayasanın 84 ve İçtüzüğün 4 ncü madde
lerine göre, Başkan seçildikten sonra, İçtüzüğün 4 ncü 
maddesinin ikinci fıkrası ve 8 nci maddesi uyarınca, 
Başkanlık Divanının diğer üyeliklerinin seçimi yapı
lır. 

B) Anayasa Mahkemesi kararları ve İçtüzük 
kuralları karşısında : 

1. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlık seçiminin 
yapılmasına derhal başlanmasını; 

2. — Başkan seçimi tamamlandıktan sonra, Baş
kanlık Divanının diğer üyelerinin seçiminin, İçtüzük 
hükümleri uyarınca yapılmasını; 

Arz ve teklif ederiz. 
Cumhuriyet Senatosu C. H. P. Grupu Başkanveküleri 

İstanbul Artvin 
Fikret Gündoğan Recai Kocaman 

BAŞKAN — Efendim, aynı konu ile ilgili iki 
takrir yüksek bilgilerinize arz edilmiş bulunuyor. 
Müsaade ederseniz evvelâ takrir veren arkadaşları
mızdan birer arkadaşımıza takrirlerini izah etmek 
için söz vereyim. Bu itibarla ilk sözü Sayın Ucuzal'a 
veriyorum, efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkanım, 
önergem gayet açık, izaha lüzum yok. 

BAŞKAN — Yani, izaha lüzum görmüyorsunuz?.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) —' Yok görmüyo
rum. 

BAŞKAN — O halde ikinci takriri izah etmek 
için Sayın Fikret Gündoğan'a söz veriyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bizim öner
gemiz de pek sarihtir, Saym Başkanım. 

BAŞKAN — Ayrıca tavzihe lüzum görmüyorsu
nuz?.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hayır, bu
nun tartışması yapıldı. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Aykırı olanı bizim 
önergemizdir, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim şu halde bu iki takrir 
üzerinde takrirden yana ve takrire karşı olan birer 
hatibi dinlemek İçtüzüğümüzün gereğidir. 

Bir mütalaanız mı var efendim? 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkanım, 

Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekille-
rince verilen önerge oylanmadan evvel aleyhinde söz 
istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Şüphe yok efendim. Takrirden ya
na ve takrire karşı birer arkadaşa söz vermek elbette 
gerekecektir. Bu bakımdan her iki takriri sıra ile 
bu yönde görüşmeye arz ediyorum efendim. 

Şimdi, birinci takrirden yana arkadaşımız kim 
konuşacaktır? 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Konuşmak 
şart değil, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Şart değil; şu halde feragat ediyor
sunuz; 

Bu takrire karşı konuşmak isteyen var mı efen
dim?.. («Yok» sesleri) O da yok. 

Şu halde ikinci takrirden yana konuşmak isteyen 
var mı?.. Yok. 

İkinci takrire karşı konuşmak isteyen var mı?.. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Var efendim. 
BAŞKAN — Saym Fikret Gündoğan'ın takririne 

karşı olan mütalaayı dinlemek üzere buyurunuz Sa
yın Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 
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Gayet kısa konuşacağım. Biraz evvel Sayın Cum
huriyet Halk Partisi Grupu Başkanvekilleri arkadaş
larımın imzasıyle verilmiş olan önergede ileri sürülen 
husus, dün müzakeresini yapıp, neticede reddettiği
niz özel komisyonun oy çokluguyle getirdiği raporun 
aynıdır. 

Dün aynı meseleye burada Yüce Genel Kurul 
oylarıyle ret cevabı verdiğine göre, aynı meselenin 
yeniden ele alınıp incelenmesi mümkün değil. 

Saniyen, Sayın Kocaman'ın imzasını taşıyan 27 
Ekim 1975 tarihinde hazırlanmış Danışma Kurulu 
kararı elimizde var. Danışma Kurulu kararı alınır
ken, Saym Kocaman Cumhuriyet Halk Partisi Gru
pu adına Başkanlık Divaniyle birlikte iştirak etmiş, 
o gün Danışma Kurulu olarak varılan Dağıtım Cet
veli neticesinde de dün reddedilen fikri, o günkü Da
nışma Kumlunda ileri sürmemiş ve bugün bu fikri 
tekrar ileri sürmeye de hakkı olmadığı kanaatinde
yim. 

Bu sebeple önergenin reddine oy vermenizi istir
ham eder, teşekkür ederim. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan, 
Grup adına söz istiyorum. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Artık söz yok. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi takririne 
karşı olan mütalaayı dinledik. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Ko
caman'ın fikirlerini dinleyelim; buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA RECAİ KOCAMAN 
(Artvin) — Grupum adına birbiriyle çelişen iki öner
ge ile ilgili görüşleri açıklamak için izni, değerli ar
kadaşım müsaade versinler de Başkandan alayım, 
kendilerinden değil. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Başkandan alacak
sın gayet tabiî, yalnız Tüzük müsaade ederse. 

MÜMÎN KIRLI (izmir) — Hakkınızı Tüzükten 
alacaksınız. Tüzük bu hakkı vermiyor. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, lütfen muhavere 
şekline dönmesin. Müsaadenizle hatip rahat konuş
sun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA RECAİ KOCAMAN 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım; 

Yüksek Genel Kurula biraz önce sunulan ve Sa
yın Ucuzal ile Sayın İnebeyli'nin imzalarını taşıyan 
önergede, hakikatlere uymayan bazı iddialar vardır, 
evvelâ kısaca bu noktayı açıklamak isterim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkanım, 
o önerge geçti, kendi önergeleri hakkında izahat ve-
receklerse konuşsunlar. 

BAŞKAN — Doğrudur, ben yalnız partinin nok
tayı nazarı olarak... 

Şimdi efendim, karşı mütalaa olarak lütfen... 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Efendim, Grup 

adına konuşamazlar, önergeleri hakkında. 
BAŞKAN — Kendi takrirlerinin izahı sadetinde 

konuşyorlar, buyurun efendim. 

C, H. P. GRUPU ADINA RECAİ KOCAMAN 
(Devamla) — Aslına bakarsanız, İçtüzük hükümlerine 
ve cari teamüllere göre, iki önerge birden müzakere
ye konmaz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bana söyleme
yin. 

C. H. P. GRUPU ADINA RECAt KOCAMAN 
(Devamla) — Ama, bu yola gidildi, madem ki bu 
yola gidildi, her ikisini kapsayan görüşlerimi sunma
ya çalışacağım. 

BAŞKAN — Tavzih edeyim. Müzakereye ar
zımdan maksat; bir uzlaşma çaresi formülü bulabilir 
miyiz diye, hep beraber en son gayreti sarfa mecbu
ruz sanıyorum, ki son derece gecikmiş olan bu gö
revimizi bir an evvel yerine getirelim. 

Buyurun efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA RECAİ KOCAMAN 

(Devamla) — Karşı olduğum önergede, 27 Ekim ta
rihli Danışma Kurulu kararının reddine dair Genel 
Kuruldan bir karar çıkmadığı şeklinde bir iddia var
dır, doğru değildir. 

Yüce Genel Kurulunuz, 13 Kasım 1975 tarihli 
5 nci Birleşiminde Cumhuriyet Senatosu Başkanlık 
Divanı üyeliklerinin, Dağıtım Cetvelini yeniden tan
zim etmek üzere 17 üyeden oluşan bir Özel Komisyon 
kurmuş, bu komisyona «Yeniden Dağıtım Cetveli 
tanzim et, Genel Kurula getir, takdim et» diye görev 
vermiştir. Bu nitelikteki bir görevi taşıyan, ihtiva 
eden Komisyonu kuran Yüce Genel Kurulun bu ka
rarının altında, 27 Ekim tarihli Danışma Kurulu ka
rarının tatminkâr bulunmadığı, eski hukuk deyimiyle 
söyleyeyim, ihticaca salih olmadığı haikkatı yatar. 

27 Ekim tarihli bir Dağıtım Cetveli vardır. Genel 
Kurul «Bu yeterli değildir, yeni bir Dağıtım Cetveli 
yapmak üzere yeni bir Komisyon kurdum» diyor. 

Şimdi, önerge imzacısı iki değerli arkadaşım «Ge
nel Kurul 27 Ekim tarihli Dağıtım Cetvelini şu ana 
kadar reddetmemiştir. Binaenaleyh, bu Dağıtım Cet
veli üzerinden konuyu oluşturalım, karara varalım» 
diyor. Aslında, Genel Kurul tarafından karara va
rılmış olan bir konunun yeniden müzakere edilme
sine. yeniden oylanmasına imkân yoktur ilkesine ters 
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düşen önerge, değerli iki arkadaşımın imzasını taşı
yan önergedir. Zira, bu önergede dayanılmakta 
olan, 27 Ekim tarihli ve benim de imzamı taşımakta 
olan Danışma Kurulu kararını Yüce Genel Kurul 
tatminkâr görmemiş, yeterli görmemiş, ihticaca sa-
lih bulmamıştır. Bunun yerine yeni bir Dağıtım Cet
veli tanzim etme görevini yüklenmiş olarak yeni bir 
Komisyon kurmuştur. Bu kararı Genel Kurulun 
vermiş olmasının altında, açıkça 27 Ekim tarihli Da
nışma Kurulu kararının artık hükümünü yitirdiği an
lamı yatar. 

Bu nedenle, değerli arkadaşlarımın önergelerinin 
hareket noktasını teşkil eden gerekçe yerinde değil
dir. 

Bizim önergemize gelince : 
Bizim önergemizin (A) bendi altında sunulmuş 

olan gerekçe kısmı gayet açıktır. Buraya ithal edil
meyen bir başka realite vardır. Herkesçe, bütün 
kamuoyunca, sokaktakinden evdekine, yatalağ-ndan 
yürüyenine kadar bütün vatandaşlarca. Türk kamu
oyunca bilinen bir hakikat olduğu için önergemize, 
işte o gerekçeyi dahil etmedik. 

Değerii arkadaşlarım; 
Türk kamuoyu. Yasama Meclislerimizin her iki 

kanadından evvelâ Başkanlarını seçmeyi, ikinci etap-
da Başkanlık Divanlarını oluşturmayı ve ondan son i a 
da yasama görevini yapmasını bekliyor. Ayakkabı 
boyacısından berberine, şoföründen tamircisine ka
dar Parlamentoda görevli olduğumuza muttali olan 
kim ile karşılaşırsanız, bu şekildeki sorularına mu
hatap olmuyor musunuz, olmuyor muyuz?.. 

Bu nedenle, bizim önergemizin en yüklü, en muh
teşem, en güçlü ve en büyük gerekçesini Türk kamu
oyunun bu eğilimi, bu arzusu, bu özlemi teşkil edi
yor. 

Değerli arkadaşlarım; 
Çıı cetvele riayet edelim, onu şöyle değiştirelim 

böyle değiştirelim konulan, 2 nci aşamada haili çok 
kolay olan meselelerdir. Lütfediniz, yüce takdirleri
nizle önergemizi tasvip buyurunuz. Kendimize seçil
miş bir Başkan seçip, Yüce Parlamentonun hiç ol
mazsa Senato kanadını anayasal çalışma süreci içine 
sokalım. 

Gerekçem, maruzatım bundan ibarettir. Teşek
kür eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz, 27 
Ekimde konuşma konusu yapılmış olan Dağıtım 
Getveli üzerinde geniş tartışmalar açılmış ve sonuç 

olarak, bu cetvelin tatmin edici olmadığı noktasına 
varılmış; fakat bir oylama ile neticelenmemiştir. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, 
usul hakkında söz rica ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Arz edeyim de ondan sonra efen
dim. 

Şimdi, arkadaşlarımız yeni takrirlerinde, o cetvelin 
aynen kabulünü istemiyorlar. Birtakım tashihlere 
ihtiyaç olduğu, Yüksek Kurulun tartışmalarından 
meydana çıktığına göre, bu tashih keyfiyeti burada 
yerine getirilsin. 

Diğer bir grup arkadaşımız da «Buna lüzum 
yoktur; evvelâ herhangi bir parti mensubiyetine bak
madan...» 

PvECAİ KOCAMAN (Artvin) — Önerge sahip
leri önergelerini izah ettiler. Lütfen oylayınız efen
dim. 

BAŞKAN — «Evvelâ, herhangi bir parti men
subiyetine bakmadan Başkanımızı seçelim ve onun 
hangi grupa mensubiyetini tespit ettikten sonra cet
velin tanzimi son derece kolaylaşır ve ikinci bir otu
rumda da Başkanlık Divanı üyelerinin seçimini ta
mamlarız» diyorlar. 

Demek ki, iki kutup noktada görüşler toplanı
yor. 

Şimdi, benim arkadaşlarımdan istirhamım; bu 
konuda dün ve geçmiş günlerde, sanıyorum ki, de
rinliğine, kabil olduğu kadar derinliğine müzakereler 
cereyan etmiştir ve işin gizli bir noktası, izaha muh
taç. aydınlığa kavuşmaya muhtaç bir tarafı kalma
mıştır. Şu halde, bu prensip noktasını halletmek 
için en kestirme çare. sanıyorum, yüksek oylarınıza 
raüracaaı etmektir. Yüksek oylarınızla hangi esas 
ele aînnrsa, o esas içinde elbette hareket edilir. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başka
mın, usulle ilgili bir hususu yerimden arz etmeme 
müsaade eder misiniz efendim? 

BAŞKAN — Lütfen yerinizden, buyurunuz. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başka

nım, iki önergenin verilişi de usulsüzdür. Şöyle ki, 
rapor reddedilmekle kurulmuş bulunan komisyonun 
görevi bitmiş olmuyor efendim. Sadece komisyonun 
hazırlamış olduğu rapor beğenilmemiştir. Komisyon 
görevine devam ettiğine göre, beğenilebilecek bir ra
poru hazırlamak yükümlülüğü içinde bulunmaktadır. 
Çünkü o komisyonu Yüce Senato seçmiştir, görev
lendirmiştir. Komisyon ortadan kalkmadığına göre, 
sadece raporu reddedilmiştir. Hatırlarsınız, diğer 

i komisyonların hazırladıkları bazı raporları da redde-
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diyorduk ve raporu reddedilen o komisyon yeniden 
raporunu hazırlayıp getiriyordu. 

Bu bakımdan, verilen önergeler usule uygun de
ğildir görüşündeyim. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Efendim, tekrar arz edeyim. Bu 

konuda, bu prensip noktasında yeniden geniş bir 
tartışma açmanın bizi bir adım da olsa ileriye götü
rebileceği intibaında değilim; bunlar bir hukuk an
layışının neticeleri olacaktır. Bu itibarla, sanıyo
rum ki, elimizde bu meselenin içinden çıkmak için 
oya müracaattan daha başka amelî bir yol yoktur. 

Önergeleri oylamak suretiyle Yüksek Heyetinizin 
kararı ve temayülü belli olacaktır. Onun için bu 
konuda, Anayasa Hukuku teorileriyle gidilecek olan 
geniş tartışmalara yeniden başvurmaya malıa! olma
dığı; bu yolun faydalı olmayacağı kanaatinde/rn. 

Şu halde, oylama safhasına gelmiş bulunuyoruz. 
Oya koymadan evvel takrirleri bir defa daha okuta
yım efendim. 

(C. H. P. sıralarından «Lüzum yok;> sesleri, A. P. 
sıralarından «Okumadan oylayınız» sesleri) 

«Lüzum yok» diyorsunuz, peki efendim. Efen
dim, takririn yeniden okunmasında bir fayda mülâ
haza ediliyorsa okuturuz efendim; değilse... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın; — Kan^i 
takriri okutuyorsunuz erendim? 

BAŞKAN — Sıra ile efendim; iki takrir var eli
mizde. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Affeder
siniz Sayın Başkanım, iki takrir birden oylanma/ 
etendim. Hangisini oya koyuyorsunuz? 

BAŞKAN — Hayır efendim, elbette birer birer 
oylanacaktır. Şimdi, evvelâ A. P. Grupundan gelen 
takriri reyinize arz edeceğim. Ondan sonra zaten 
ikinci takrir kalıyor. 

Şimdi, 27 Ekim 1975 günü müzakeresi yanılmış 
ve fakat Yüksek Heyetinizi tatmin etmemiş olan 
raporu esas alarak, onun eksiklerini Yüce Heyetiniz
de tamamlamak istikametinde takrir vardır. Bu tak
riri oyunuza arz ediyorum efendim. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 

Efendim, vuzuh hasıl olmadığı için ayağa kalkıl-
masını rica ediyorum; yani, kabul etmeyen grupun 
ayağa kalkmasını rica ediyorum... 81 kabul oyuna 
karşı 82 ret oyu verilmiştir ve bu suretle... 

(A. P. sıralarından «Biz ayağa kalkmadık ki» ses
leri) 
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j MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Biz 
ayağa kalkmadık Sayın Başkan. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Bir taraf aya
ğa kalkarak kullanıyor, bir taraf ayağa kalkmıyor. 
Kabul edenlerin de ayağa kalkarak sayılması gere-

I kir. 
j FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Oylamaya 
i hürmet edin. Sayın Başkan siz işinize devam edin 

efendim. (Gürültüler) 
RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan, 

onlar zaman geçirmek istiyorlar efendim. Lütfen be
nim önergemi oylayın, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. 
j Efendim, Yüksek Heyetinizin bildiği gibi, ayağa 

kalkmak işlemi ancak tereddüde düşülen vakalarda 
oluyor. Birinci sayımda; elle işaret suretiyle oy kul
lanılması esnasındaki sayımda iki arkadaşım bir rey 

! farkla ihtilâfa düştüler. Onun üzerine ayağa kalka
rak oy kullanılması lüzumunu hissettim ve sayım ne
ticesinde ret oyu veren arkadaşlarımızın sayısı 82 
olarak görüldü. 

Sayın Ege, sizin buna bir itirazınız mı var efen-
I dim? 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Müsaade 
eder misiniz efendim? 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — İkinci 

önergeyi oylayın. 
I İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 

Başkan... 
j RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Saym Başkan, 
J oylama sırasında kimseye söz verilmez efendim. 

BAŞKAN — Müsaade ediniz de arkadaşımız ko
nuşsun efendim. Müsaade etmenizi rica ediyorum. 
Her şeyin ayan beyan olmasında büyük fayda var. 
onun için arkadaşımızı dinleyelim. Buyurun. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Oylama esnasın
da usul hakkında süz veremezsiniz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir metot meselesi. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın; — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Oylama sırasında usul hakkında söz verilip ve

rilmediğini ifade eden arkadaşlarımın şu noktayı ha
tırlamalarını istirham ederim: 

Hangi tarihte, hangi birleşimde, hangi oturumda 
Cumhuriyet Senatosunda oylama yaparken, işaret 
yoluyle yapılan oylamanın, birisi parmak kaldırarak, 
birisi ayağa kalkarak yapılmıştır? Böyle bir şey yok
tur. (C. H. P. sıralarından gürültüler, «Devam edin, 

I devam edin» sesleri) 
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HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — İttifak var. 
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Müsa

ade ediniz efendim müsaade ediniz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Başkan 
kararı tebliğ etti. 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — İttifak 
var. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Beyler, 
bir şey kaçınmıyoruz, hepiniz buradasınız, nedir ya
ni? Bir şey olmuyor, bir şey olmuyor. Telaşlanma
yın. Kazanmaya alışmamış insanların haleti nahiye
sine bürünüyorsunuz. (C. H. P. sıralarından gürültü
ler) 

Muhterem arkadaşlar; 
Lütfediniz de meseleleri usulünce yapalım. Eğer, 

parmakla işaretle bu hallolunmuyorsa, takip edile-
gelinen ve İçtüzüğümüze uygun olan, teamüllere uy
gun olan parmak kaldırmak suretiyle netice alına
mamıştır, ayağa kalkmak suretiyle sayım yapılacak
tır denir ve ilk önce «Kabul edenler» denir, kabul 
edenler ayağa kalkar, sayılır, o biter, «Kabul etme
yenler» denir, onlar da ayağa kalkar o da sayılır. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Karar teb
liğ edildi efendim, tebliğ edildi, söz alamazsınız. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Divan var 
Divan, itimadınız yok mu? 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Efen
dim, madem ki, adediniz daha üstün, neden ır,rar 
ediyorsunuz tekrar sayım yapılmaması için? Buyu
run. buyurun, usulsüzdür. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan 
usulsüzlük içindesiniz. Bir şev oylandıktan sonra usul 
hakkında söz almamaz. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Sayın 
Başkan, çok rica ederim, arkadaşları sükûnete da
vet ederseniz sözlerime daha rahat devam ederim. 

BAŞKAN — Evet efendim, buyurun. Lütfen ha
tibi dinleyelim efendim. Lütfen kisa olsun, buyuru
nuz efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, gayet ciddî olarak ifade etmek 
istiyorum. Yanlıştır, usule uygun değildir ve usule 
uygun olmadığı için, alınan neticeye gölge düşülür, 
hem de ne kadar düşürür? Bir oy farkla kazanıldığı 
iddia ediliyor; pekâlâ bir tarafı ayağa kaldırıp bir 
oyu sayıyorsunuz, acaba beri tarafı kaldırmadan sa
yarken bir oyu kaybettiniz mi. kaybetmediniz mi; 
orası belli değil. 

I Ben arz ediyorum, takdir Başkanlığındır. Takdiri 
vicdanlarınıza bırakırım. 

Saygılarımla. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan 

usulsüz hareket ediyorsunuz. Oylama yapıldıktan 
sonra usul hakkında söz vermemeniz gerekirdi. 

BAŞKAN — Sayın Ege, size ve muhterem Genel 
Kurula şunu arz etmek istiyorum: 

Birinci takririn lehinde vakî oylamada, her iki 
sayıcı arkadaşım, aynı rakamda birleştiler bu ba
kımdan bir tereddüt hâsıl olmadı. 

«Aleyhte» olanları vazettiğim zaman iki arkada
şım farklı neticeler... (A. P. sıralarından gürültüler). 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Oylamaya 
itiraz var, oylamaya itiraz var. İtiraz halinde tekrar 
saymak mecburiyetindesiniz. 

BAŞKAN — Bakınız efendim, İçtüzüğümüzün 
| 104 ncü maddesinde aslolan.. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Hiç olmazsa bu 
konuda acele etmeyin Sayın Başkan. 

i BAŞKAN — Acelelik mevzubahis değil efendim. 
Memleket davaları halledilirken hiç bir endişeniz ol
masın efendim. (A. P. sıralarından «Tekrar oylayın 

i Sayın Başkan» sesleri). 

Kaldı ki, şimdi bir fırsata daha kavuşacağız; ikin-
! ci takrir de aynı mealde olduğu için sizin takririnize 
j mütemayil bir şey varsa, tekrar meydana çıkacak. 
i (A. P. sıralarından gürültüler, «Oylamayı tekrarla-
! maya mecbursun» sesleri). 
| MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Öyle şey 
'! olmaz Sayın Başkan. İtiraz var oylamaya mec bursu -
j nuz. 

İ M ADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Sayın 
Başkan, oylama neticesi alındı. Ayrıca oylamaya lü-

j zum yoktur. İkinci bir önerge vardır, lütfen onu 
i oylaymız efendim. 

i MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — İti-
1 raz var Sayın Başkan, itiraz. Önergelerin de mahiyeti 
| ayrıdır. 
j BAŞKAN — Efendim, büyük bir parlamento 
i grupumuz, oylamanın sıhhatine karşı bir itiraz ileri 
i sürdüğü için müsaadenizle, tamamiyle şüpheleri ber-
j taraf etmek için... (C. H. P. sıralarından gürültüler, 
J «Olmaz Sayın Başkan, olmaz sesleri). 
| FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş-
! kan, müsaade eder misiniz?.. 
I BAŞKAN — Buyurun efendim. 
| FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Çok Sayın 
I Başkan; Türkiye'de Parlamento Başkanlığına gelmek 
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şerefine nail olmuş bir kişi olarak bilesiniz ki, tebliğ 
ettiğiniz karar Yüce Senatonun mehabetiyle tama
men tev'emdir. Bozduğunuz taktirde Senatonun me
habeti ile saygınlığı küçülür. Çok rica ederim, kara
rınızı yürütünüz Sayın Başkan. 

RECAÎ KOCAMAN (Artvin) — ilân ettiniz ne
ticeyi Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, elimizde bu meseleyi ke
sinlikle halledecek bir ikinci vasıtamız var. Bunu kul
lanalım. Tatmin etmezse, itirazınızı derpiş eder bu 
yine. 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — İlk oylama
ya itiraz var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, aynı neticeye geliyor, te
lâşa mahal yok. Eğer ikinci takriri reddederseniz ay
nı şey hâsıl olur. Bunda merak edecek bir şey yok. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Usul 
hakkında söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

NAZİF ÇAĞATAY (İzmir) — Sayın Başkan, oy
lamadan sonra konuşma olmaz, söz veremezsiniz. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Sayın Başkan, sayın senatörler... 

NAZİF ÇAĞATAY (İzmir) — Oylama var Sa
yın Başkan, oylama esnasında söz verilemez. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
İki gündür önergelerin muameleye tabi tutulması yü
zünden Yüce Senato sinirli bir havaya girmektedir. 
Bu yüzden : dünkü Sayın Başkanımız, bugün Yüce 
Senatoya Başkanlık yapmaktan feragat etmişlerdir. 

Şimdi, bugünkü Sayın Başkandan istirham ediyo
rum, usul şudur: Bir önerge okunup lehinde ve aley
hinde birer kişiye söz verildikten sonra, o önerge oy
lanır. Bu önergenin oylanması sırasında eğer bir ih
tilâf vâki olur veyahut da bir itiraz vâki olursa, Sa
yın Başkanımızın yaptığı gibi değil, evvelâ kabul 
edenler ayağa kaldırılır, sayılır, ondan sonra kabul 
etmeyenler ayağa kaldırılır ve sayılır. Yalnız başına, 
bir oy tereddüt var diye, bir tarafı ayağa kaldırıp 
saymak usule aykırıdır bu bir. (C. H. P. sıralarından 
«Hangi maddeye göre?» sesleri). 

İkincisi; Sayın başkanların lütfedip ağızlarından 
çıkan kelimeleri, geri almamalarını istirham ediyorum 
usul bakımından. (C. H. P. sıralarından gürültüler). 

Lütfen dinleyiniz beyefendiler. Biz sizi çok dinli
yoruz. 

BAŞKAN — Müsaade ediniz efendim. 
MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Devamla) — 

Sayın Başkanımız, (kelimeleri aynen söyleyemezsem 
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beni mazur görüsnler) «Büyük bir grup tarafından 
oylamaya itiraz vaki olmaktadır, onun için oylamayı 
ayağa kaldırmak suretiyle yenileyeceğim» dedikleri 
zaman, bu taraftan, her zaman olduğu gibi, işlerine 
gelmediği zaman olduğu gibi, büyük bir gürültü ol
mak suretiyle Sayın Başkanım bu sözlerini geri al
dılar. 

Sayın Başkandan istirham ediyorum; Yüce Se
natoda daha sinirli bir havanın esmemesi için, bu bi
rinci önergeyi lehte ve aleyhte ayağa kaldırmak su
retiyle oyları yeniden saymaları gerekir, usul budur 
bu usul üzere gidildiği takdirde, Senatoda hiç bir gü
rültü olmayacaktır. 

Saygılarımı arz ediyorum. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Hangi madde, 

hangi madde?. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Bu husus hangi mad

dede yazılı?. 
BAŞKAN — Müsaade edin efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan İçtü

züğün 106 ncı maddesine göre oylama sırasında hiç 
kimseye söz veremezsiniz, kürsüyü işgal ediyorlar. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşımızın ileri sür
dükleri mütalâayı dikkatle dinledik. Tüzük maddesi
ni de tekrar okudum. Burada görülüyor ki, aslolan 
aşari reydir ,oturduğumuz yerden elimizi kaldırmak 
suretiyle yapılan reydir. Bunu tatbik ettim. Normal 
yol olarak ilk kademede bu yapılıyor ve bu tatbik 
neticesinde her iki sayıcı arkadaşım bir rakamda, 81 
rakamında tamamiyle birleştiler. Şu halde bu oyla
manın neticesinde herhangi bir tereddüt vaki olmadı. 

Bu tarafa gelince, yani aleyhte olan grupu reye 
vazettim, arkadaşımızın birisi 82, birisi 83 saydı. Bu 
tereddüdü izale etmek için, bence de çok mühim olan 
bu tereddüdü izale etmek için İçtüzüğümüzün göster
diği ayağa kalkma metoduna başvurdum ve meto
dun neticesinde arz ettiğim gibi 81'e 82 gibi bir ne
tice zuhur etti. 

Tekrar ediyorum: Ben kıymetli büyük bir gru-
pun mütalâalarına her zaman ağırlık veririm, verme
ye de hazırım; ancak bütün tereddütleri izale etmek 
için bu muameleyi bozmadan bu oylama neticesine 
yeniden başvurmadan elimizde bir çare daha var efen
dim. Bunu reddedersiniz arzunuz hâsıl olur. Yani, 
kabul ediyorsanız.. (A. P. sıralarından «Tekrar oyla
maya mecbursun» sesleri). (A. P. ve C. H. P. sırala
rından gürültüler). 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Divanda si
zin de temsilciniz var, hakaret ediyorsunuz, itimat 
etmiyor musunuz? 
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FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Müsaade 
etmeyin Sayın Başkan, lütfen bizim takriri oyla
yın. (A. P. ve C. H. P. sıralarından şiddetli gürül
tüler.) 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — Sa
yın Başkan, usul hakkında söz istiyorum. (Gürültü
ler). 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Hayır efen
dim, hayır; usul hakkında söz olmaz, otur yerine. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, müsaade etmeyin. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim; oylama 
neticesi alınıp ilân edildikten sonra artık usul mese
lesi kalmıyor ve Muhterem Heyetinizin.. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Başkan, 
oylama bir bütündür. Bir tarafı sayıp, bir tarafı say
mamak olmaz. Oylama bir bütündür. «Kabul eden
ler... Etmeyenler» diye oylarsınız. 

BAŞKAN — Saydım efendim.. (A. P. ve C. H. P. 
sıralarından gürültüler)... Müsaade buyurun efen
dim 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, müsaade etmeyin. (A. P. ve C. H. P. sırala-
ı mdan gürültüler). 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 
Sayın Başkan, usul hakkında söz istemiştim. (Gü
rültüler)... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın j 
Başkan, oylama sırasında söz verilmez, müsaade et- j 
meyin. ] 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — önergemizi oy- | 
Sayın efendim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, müsaa- j 
de buyurun. j 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Hakaret edi- | 
yorsunuz. (Gürültüler). 1 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, Yük- 1 
srk Senatonun elinde imkânlar mevcut efendim. Şim- j 
di oylanacak olan ikinci takrirle arkadaşlarımızın 
mütalâası... Bunu reddeddiğiniz zaman... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, oylama sırasında söz verilmez. 

BAŞKAN — Ben vermiyorum efendim, artık söz 
bilmiştir efendim. (Gürültüler)... 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — Sa-
ynı Başkan, oylama hakkında söz istiyorum. (Gürül
tüler). 

BAŞKAN — Sayın Çağlayangil, bu taraf da ta-
mamiyle tavazzuh etti. Konuşulan şeyler konuşuldu. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
5 kişi ayağa kalkıyor ve oylamaya itiraz ediyoruz. 
(A. P. ve C. H. P. sıralarından gürültüler). 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — 5 kişi aya
ğa kalkmak suretiyle oylamaya itiraz ediyoruz. (A. P. 
ve C. H. P. sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Efendim, ihtiyaten ikinci takriri bir 
defa daha okutuyorum. 

«Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı...» 
(A. P. sıralarından «Oylamaya itiraz ettik, aya

ğa kalktık» sesleri). 
RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Lütfen oylayın 

efendim. (A. P. ve C. H. P. sıralarından gürültüler). 
BAŞKAN — Müsaade buyurun lütfen efendim. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Oylayın lütfen, 
izahata gerek yok; oylayın efendim istirham ederim. 
(A. P. sıralarından «Oylamayı tekrarlayınız» sesle
ri). 

BAŞKAN — Oylama zaten tekerrür ediyor efen
dim; şunu dinleyin... (C. H. P. sıralarından «Bizim 
önergemizi oylayın» sesleri). Tekrar oyunuza vaz 
cdikrrek. 

(C. 11 P. Grupu Başkan vekilleri İstanbul Üyesi 
Fikret Gündoğan ve Artvin Üyesi Recai Kocaman' 
in önergesi tekrar okundu). 

(A. P. şualarından sıra kapaklarına vurmalar 
«Oylamayı tekrarlayın^ sesleri). 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 
Takririn aleyhinde söz istiyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
ka-;, iiakkımızı yiyorsunuz, Tüzüğü ve Senatoyu İh
la! ediyorsunuz. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Önergemizi lüt
fen oylayın efendim. (A. P. ve C. H. P. sıralarından 
gürültüler). 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, mü
saade buyurun. 

MEHMET ALİ ARIK AN (Mardin) — 106 ncı 
maddeye göre söz veremezsiniz Sayın Başkan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — 106 ncı 
maddeye göre oylama sırasında kimseye söz veril
mez efendim, olmaz Sayın Başkan. (C. H. P. sırala
rından sıra kapaklarına vurmalar). 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, müsaa
de. 

Kıymetli arkadaşlarım; şimdi günlerden beri mü
nakaşa ettiğimiz bir mevzuun kesin neticesini en gü-
zd bir tarzda reylerinizle almak durumuna geldik. 
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İhtilâfımız ne idi? İhtilâfımız şurada idi; yani Baş
kan... (A. P. ve C. H. P. sıralarından gürültüler). 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Oylayın efen
dim, oylayın. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, Yük-
ı;k Heyete izahat vermeye mecburum. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 
Söz istemiştim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Vereceğim efendim, müsaade bu
yurun evvelâ izah edeyim. Müsaade buyurun, Baş
kanlık vazifemi yapmak mecburiyetindeyim efendim. 
Müsaade buyurun, dinleyin efendim, dinleyin; arka
daşlar, şimdi bütün bu konuşlarımızın neticesinde 
şu düğüm noktasına varmış değil miyiz ve bugün 
bunu müsaade ederseniz elbirliğiyle halledelim. Ne 
diyoruz : Bir taraf diyor ki, Başkanın seçimini de 
listenin tanziminden ve kabulünden sonra yapalım; 
bir kısım arkadaşlarımız da Başkanı bundan ayıra
lım, Başkanın mensup olacağı grup belli olduktan 
sonra tanzim cetvelini yapalım diyor. Şimdi reyiniz
le bunu halledeceksiniz. Bu okundu, mesele bu. Sa
yın Çağîayangil'e söz veriyorum. 

RECAt KOCAMAN (Artvin) — Takriri okuttu
nuz söz verilmez, olmaz Sayın Başkan. (C. H. P. sı
ralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar, 
A. P. sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar). 

İMADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Sayın 
Başkan, önergenin lehinde ve aleyhinde konuşuldu. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Olmaz Sa
yın Başkan, i06 ncı maddeye göre kimseye söz ve
remezsiniz. 106 ncı maddeye göre oylama sırasında 
söz veremezsiniz. 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Sayın 
Başkan, Tüzük sarih, 106 ncı maddeye göre söz ve
remezsiniz. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, 
Sayın Çağlayangil neye göre söz alıyor?... 

FEVZİ HAKKİ ESATOĞLU (İstanbul) — Oy
lamaya karar verildi, 106 ncı maddeye göre söz ve
remezsiniz Sayın Başkan. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Bilmediğiniz bir 
işin basma neden geçiyorsunuz. (C. H. P. sıraların
dan gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar). 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, müsaa
de buyurun... 

Arkadaşlar, Başkanlık Makamına söz fırsatı ver
mezseniz idare olmaz. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın Baş
kan, böyle usul olmaz. (Gürültüler). (C. H. P. sıra-

ı larından «Oylamaya geçtiniz Sayın Başkan» sesle-
| ri). 
j BAŞKAN — Efendim, oylamaya geçmedik, mü

saade buyurun icap ederse arkadaşımızın mütalaası- . 
np, karşı bir mütalaada bulunmak üzere size de söz 
vc.eceğim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Olmaz 
böyle şey Sayın Başkan, İçtüzüğü ihlâl ediyorsunuz. 
(Gürültüler). Müsaade buyurun, oylamaya geçece
ği 'f 

BAŞKAN — Efendim, takrir okundu. Kıymetli 
arkadaşımızın prensip noktasından, usul noktasın
dan bir diyeceği varsa dinleyip oya vazedeceğim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, hakkımızı yiyorsunuz, Senato ve İçtüzüğü ihlâl 
ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, müsaade buyu
run efendim. (C. H. P. sıralarından «Oylamaya ge
çiyorum» dediniz sesleri). Hayır efendim... 

Arkadaşlar, takriri okuttum «Oylamaya geçiyo
rum» demedim; desem elbette haklısınız. Oylamaya 
g:çiyorum demedim. Onun için müsaade buyurun, 
a kadaşımız da usul hakkında söz istedi... (C. H. P. 
sıralarından şiddetli gürültüler). Dinlemekten ne kay
bederiz. (C. H. P. sıralarından «Oylama sırasında 
konuşamaz» sesleri). 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Tüzük 
hükümleri sarih oylama sırasında söz veremezsiniz. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler). 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan. hakkımızı yiyorsunuz. 

Sayın Başkan bu memlekette bir parlamento var-
>a, bu parlamentonun bir kanadı da Cumhuriyet Se
natosu ise ve bu Senatonun bir Tüzüğü var ise, bu 
Tüzüğün de bir 106 ncı maddesi varsa ve geçerli ise, 
oylama sırasında kimseye söz veremezsiniz. (A. P. 
oi..alarmdan gürültüler). 

BAŞKAN — Efendim, oylamaya... Sayın Gündo-
£an.. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — «İkinci takri-
.; oyluyorum» dediniz, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — «Okutuyorum» -dedim, okuduk. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — «Oyluyoruz» 
dediniz. 

BAŞKAN — Hemen oylayacağım efendim, arka
daşımızın bir dakika diyeceği var. (C. H. P. ve A. P. 
aralarından gürültüler). (C. H. P. sıralarından «Oyla-

i ma sırasında söz veremezsiniz» sesleri). Lütfen efen-
! dim. 
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Sayın Çağlayangil kısaca lütfedin efendim. 
İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 

Muhterem arkadaşlar. (C. H. P. sıralarından şiddetli 
gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar). 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Tüzüğü hiç olmazsa 
siz biliyorsunuz, Sayın Çağlayangil. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Hakkınız ol
mayan sözü nasıl istiyorsunuz?.. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 
Başkan bana söz verdi, geldim. (C. H. P. sıralarından 
gürültüler «Söz veremez» sesleri). 

BAŞKAN — Arkadaşlar, müsaade buyurun Tü
zük hükmü yerine gelecektir, buna emin olmanızı ri
ca ederim. 

FAKİH ÖZLEN (Konya) — Dün saygısızlıktan 
bahsediyordunuz, kimin saygısızlık yaptığım görü
yoruz. (A. P. sıralarından «Sen sus» sesleri, C. H. P. 
sıralarından gürültüler). 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 
Saygısızlık şu haldedir. Saygısızlık... (C. H. P. sıra
larından şiddetli gürültüler). Başkanla beraber, baş
kanlık etme arzusundadır... 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Dışişleri Ba
kanısınız, yazık siz yapmayın bunu. (C. H. P. sıra
larından gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Çağlayangil lütfen.. (Gürül
tüler) 

MEHMET ALİ ARIK AN (Mardin) — Grupunuz 
ısrar ettiği için konuşmak istiyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, Yüksek Heyetinizi say
gısızlıktan tenzih ederim. (Gürültüler). Lütfen de
vam buyurun. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Zaptı getirtin, 
zaptı. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Kıbrıs'ı da 
bu kafa ile benzettin... (Gürültüler). 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar, (C. H. P. sıralarından şiddet
li gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar). 

BAŞKAN — Lütfen efendim.. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 
İzin verirseniz.. (C. H. P. sıralarından «Tüzüğün 106 
ncı maddesine göre konuşamazsın» sesleri). 

Muhterem arkadaşlarım; Başkan kürsüye davet 
etti, geldim konuşuyorum. Bir itirazınız varsa ken
disine söyleyiniz. (C. H. P. sıralarından «konuşamaz
sın» sesleri). Hayır söz vermedim derse giderim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim bitirin. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 
Ben bir gasıp değilim, bir davete icabet ettim. Niçin 
böyle yapıyorsunuz?.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, usule münhasır. 
MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Grupun 

ısrar ettiği için konuşuyorsun. 
İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 

Muhterem arkadaşlarım; izninizle biraz konuşmak 
istiyorum, bir şey yapmayacağım, konuşacağım. 

İki takrir vardı, birisini bir grup, öbürünü öbür 
grup vermiş idi. Bir kere oylamaya geçilmiş olsa bi
le, sizin telâkkinizle, ki oylamaya geçiliş birinci tak
rire raci bir geçiliştir. Ne oldu? Sayın Başkan oyla
ma neticesinde bir tarafm oylarını saydı, kararım 
verdi, diğer tarafın oylarını saydı tereddüt hâsıl ol
du ayağa kaldıracağım dedi. Tüzüğümüz «Oylamada 
tereddüt hâsıl olursa» der. Oylama, tek taraflı bir 
muamele değildir. Oylamanın bir tarafında tered
düt, bir tarafında vuzuh var diye bir telâkki olmaz. 
Bugüne kadar da böyle bir tatbikat görülmüş değildir. 
(C. H. P. sıralarından «kabul edildi» sesleri). 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Tü
züğün maddesini oku, bir daha oku, alt kısmım 
oku.. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 
İzniniz olursa.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim.. 
İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 

... Ben maruzatımı bitireyim, 106 ncı maddeyi zatı 
âliniz de okuyunuz... 

BAŞKAN — Sayın Çağlayangil, bunlar söylendi 
zaten, lütfedin de yeni bir şey varsa onu söyleyin. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Okumazsın 
ki sen.. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 
Şimdi, buyuruyorlar ki niçin tereddüt ediyorsunuz 
bir oylama daha yapacağız, bu salondaki adet patır
tı ile ne eksilir, ne artar. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Öyle d e p . . 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Oylamadan son
ra iki kişi geldi. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 
Farzediniz ki, bu oylamada da ret kararı alındı. Her 
iki karar da reddedildi. Senato kararsız kalır. Böyle 
bir ihtimali önleyebilmek için geliniz bu işi usulü 
dairesinde yapalım. Biz artıp eksilmeyeceğiz ki, 
(C. H. P. sıralarından «Bu tarafta artma yok, sizin 
tarafa iki kişi geldi» sesleri). Şurada kaç Mşi varsa 
oturuyor, burada kaç kişi varsa oturuyor. Bu taraf-
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ta tereddüt olmuş ayağa kaldırılmış, sayılmış... 
(C. H. P. sıralarından «Tereddüt olmadı» sesleri). 

BAŞKAN — Bu tarafta tereddüt olmadı Sayın 
Çağlayangil. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 
Bu itibarla, bu işin usulü dairesinde cereyanını teklif 
ediyorum, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Ama, bir tered
düt burada olmadı. Olmadığı için sayımda normal 
olan yolu takip ettik. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 
Oylamada.. 

BAŞKAN — Hayır sayıda. Saymada iki arka
daşım.. (C. H. P. sıralarından «Sayıldı tebliğ edildi, 
bizden tarafta tereddüt yok» sesleri). (Gürültüler). 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 
Oylamada tereddüt diyorlar. 

BAŞKAN — Şimdi efendim takrir okundu, bu 
ikinci takriri kabul edenler efendim, reye koyuyo
rum. (A. P. sıralarından gürültüler). 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — İtiraz ediyoruz 
Sayın Başkan, açık oylama takririmiz var. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bu ikinci oylamanın 
açık oyla yapılması talep edilmektedir, 20 kadar ar
kadaşımız tarafından. İçtüzüğümüz gereğince bunu 
dikkate almaya mecburum. Şu halde açık oylamaya 
geçiyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan ad oku
mak suretiyle oylama istiyen takriri kim vermiştir, 
isimlerini okuyun. 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle, lütfen.. 

NAZİF ÇAĞATAY (İzmir) — Önerge sahipleri 
burada mı Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, isim okunmak suretiyle 
(C. H. P. sıralarından «Takrir okunmadı» sesleri). 
Takrir okundu. Açık oylamayı istiyorlar. Açık oyla
mayı kabul ettik ve şimdi açık oylamaya geçiyorum 
isim tasrihi ile. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan, 
oylanan bizim önergemiz mi, yanlışlık olmasın. («Oy 
pusulaları dağıtılmadı» sesleri). 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle kabul veya 
ret. 

(Ordu Üyesi Selâhattin Acar'dan başlanarak oy
lar toplandı). 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var 
mı?.. Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir efendim. 
Şimdi oyların sayılmasına geçilecektir. 
(Oyların ayırımı yapıldı). 

BAŞKAN — Cumhu-iyet Halk Partisince veril
miş olan takrir üzerine yapılmış olan oylamanın so
nucunu arz ediyorum : 

Katılma : 174 
Kabul : 86 
Ret : 86 
Çekinser : 2 
Bu suretle kabul veya ret şıkları aynı oyu almış 

oldukları için oylamanın tekrar edilmesi gerekecek
tir. 

Efendim şimdi, oylamanın yarma ertelenmesi hak
kında teklif var. Bu teklifi oyunuza arz ediyorum. 
Oylamanın yarın tekrarlanmasını kabul buyuranlar... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Devam 
edin Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Yani siz aksi reyde oluyorsunuz. 
Onu da arz edeceğim efendim. 

Oylamanın yarına bırakılmasını kabul edenler... 
Efendim lütfen açık bir şekilde reyinizi ifade bu

yurmanızı rica ederim. Bazı elleri iyi göremiyoruz. 
Efendim oylamanın yarına bırakılmayarak bu

gün devam edilmesini kabul edenler... Efendim, ya
rma bırakılması kabul edilmiştir. 

Gündemimizde başka madde bulunmadığı için 
yarın saat 15.00te toplanmak üzere Birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma Saati : 17.31 
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C. H, P. Grupu Başkanlığının, Cumhuriyet Senatosu Eaşkanlık seçiminin derhal yapılmasına ve Başkan 
seçimi tamamlandıktan sonra Başkanlık Divanının diğer üyelerinin seçimine geçilmesine dair tezkeresine ve

rilen oyların sonucu 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 174 

Kabul edenler : 86 
Reddedenler : 86 

Çekinserler : 2 
Oya katılmayanlar : 10 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acımer 
Refet Ak soy oğlu 
Mucip Ataklı 
Emaııullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlıı 
Sami Küçük 
Mehmet Özgüncş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunekanat 
Ahmet Yıldız 
Mn za f f e r Yurda kul e r 

ADANA 
Hayri öîier 
Kemal Sanibrahimoğlu 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Çelik 

ANKARA 
Uğur Alacakapîan 
Ergün Ertem 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Reeai Kocaman 

AYDİN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Çabib Karamuîlaoğlu 

ÇANAKKALE 
İmadettiıı Elmas 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYrARBAKIR 
Sel âh a tt in Cizrelioğl u 

ELÂZIĞ 
Hasan İldan 

ERZİNCAN 
Niyazi unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbaırtoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğhı 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gün-doğarı 

İZMİR 
Nazif Çağatay 

KARS 
Sırrı Atalay 
Muzaffer Şamiloğlu 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Fakih Özlen 

MALATYA 
Ham di Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

MUĞLA 
Fevzi. Özer 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

ORDU 
Şevtket Koksal 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Sürevva Öner 

SİVAS 
Adil Altay 
Kâzım Kangal 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
^bdulgani Demirkol 

UŞAK 
Ahmet Tahtakıhç 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Selâhaddin Babüroğlu 
Muhsin Batur 
Zeyyat Baykara 
Hüsamettin Çelebi 
Özer Der bil 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
lî.aoi l nne 
Şerif Tüten 
Bahriye Uçok 
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[Reddedenler] 

ADANA 
M. N u r i Âdemoğlu 

Mehmet Unaldı 
A D I Y A M A N 

Mehmet S ı r r ı Turan l ı 
A F Y O N K A R A H İ S A R 
Ahmet Karayiğit 

AORT 
Kas ım Küfrevî 

A M A S Y A 
Macit Zeren 

A N K A R A 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapatıl* 
Yiği t Köfcer 

A N T A L Y A 
Şeraf e t t in P a k e r 

A Y D I N 
Ali Celâl e t t in Coşkun 
i s k e n d e r Cenap Ege 

B A L I K E S İ R 
H i k m e t AslanoğTu 
Raif E r i ş 
İ. Sıtkı Yırcah 

B İ L E C İ K 
Mehmet Orhan Tuğru l 

B İ T L İ S 
Kâmran İnan 

BOLU 
T u r g u t Yaşar (iülez 
Alâedd in Yıl m a z türk 

B U R S A 
T. Sabr i Çağlayangil 
Şeref K a y a l a r 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
İsmail K u t l u k 

Ç A N K I R I 
Gürhan Ti t rek 

ÇORUM 
M. Şevket Özeıetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

D İ Y A R B A K I R 
Sabahattin Savcı 

E D İ R N E 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

E R Z U R U M 
Lütf i Doğan 
Sakıp H a t u n o ğ l u 

E S K İ Ş E H İ R 
Ömer Ucuzal 

G A Z İ A N T E P 
İbrahim Tevfik Kut lar 

G İ R E S U N 
Hayrettin Erkmen 

G Ü M Ü Ş H A N E 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İ S P A R T A 
Mustafa Gülciigil 

İÇEî i 
Tal ip Üzdolay 

İ S T A N B U L 
M. Erdoğan Adalı 
Tekin Arıburun 

Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kır l ı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

K A H R A M A N MARAŞ 
A d n a n KaraSkücük 
Hilmi Soydan 

K A R S 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusıret Tuna 

K A Y S E R İ 
İbrahim Kirazoğlu 
Sami Turan 

K I R K L A R E L İ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtf i Tokoğlu 

KONYA 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

K Ü T A H Y A 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmumeu 

MALATYA 
Nure t t i n A k y u r t 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 
Ruh i Tunakan 

MARDİN 
Sai t Melun eloğlu 

MUĞLA 
Ha ldun Menteş©oğİu 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

ORDU 
Selâha t t in Acar 
Bekir Sıtkı Baykal ' 

SAKARYA 
Osman Salih oğlu 

SAMSUN 
Bahr i Cömert 
Şaban Demirdağ 
Refet Rendeci 

S İNOP 
Nâzımı İn ebe yi i 

S İVAS 
NureJtttin Erttürk 

T E K İ R D A Ğ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cemil Kara 

URFA 
Hasan O rai 

VAN 
Ferid Melen/ 

YOZGAT 
E. Süleyman Erg in 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Bal tan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞK AN IN-
CA S E Ç İ L E N Ü Y E L E R 
Fe th i Çelikbaş 
Sebahattin Özbek 

(Çekinserler) 

T A B İ Î Ü Y L 
Cevdet Sun ay 

MUŞ 
ismai l İ lhan 
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[Oya katılmayanlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Sezai O'Kan 
M i r i Özdilek 
AFYON KARAHlSAR 

M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlıı 

BİNGÖL 

Mehmet Bilgin 

İSTANBUL 

Besim Üstünel 

KONYA 

Osman Nuri Canpolat 

MANİSA 

Oral Kamosmanoğlıı 

NEVŞEHİR 
t. Şevki Atasağnnı 
CUMHURBAŞKANIN-

CA SEÇİLEN ÜYELER: 
Sadi Irmak 
Naim Talû 
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