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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Başkan Fahri Özdilek, 11 nci Birleşimin kapandığı 

sırada Genel Kurulda cereyan eden hadiseleri şahsı
na itimatsızlık telâkki ettiğini ve bu sebeple Başkan
lıktan çekildiğini Genel Kurula bildirdi. 

Birleşime bir saat ara verildi. 
İkinci Oturum 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Sadi Irmak'ın Başkan
lığında açıldı. 

Yozgat Üyesi Süleyman Ertuğrul Ergin, Avrupa 
Konseyi Danışma Meclisine M. S. P. kontenjanından 
yedek üye seçildiğine dair Millet Meclisi Başkanlı
ğı tezkeresinin gündeme alınmasına dair demeçte bu
lundu. 

Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal ve Sinop Üyesi Nâ
zım înebeyli'nin, Danışma Kurulunun 27 . 10 . 1975 
tarihli dağıtım cetvelinde düzenleme yapılmasına dair 
önergesi ret olundu. 

C. H. P. Grupu Başkanlığının, Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlık seçiminin derhal yapılmasına ve Baş
kan seçimi tamamlandıktan sonra Başkanlık Divanı
nın diğer üyelerinin seçimine geçilmesine dair tezke
resi oylandı ve oylama sonucunda tezkerenin kabulü 
ve reddi hususunda eşit sayıda oy kullanıldığı Genel 
Kurula bildirildi. 

C. H. P. Grupu Başkanlığı tezkeresinin oylaması
na gelecek birleşim devam olunması kabul olundu. 

5 . 1 2 . 1975 Cuma günü saat 15,00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 17,31'de son verildi. 

Başkan 
Fahri Özdilek 

Kâtip 
Niğde Üyesi 

Abdullah Emre İleri 

Başkan 
Sadi Irmak 

Kâtip 
Bursa Üyesi 

Barlas Küntay 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Sadi Irmak 

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

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun 13 ncii Birleşimini açıyorum. 

H. YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, gündeme 
geçiyoruz. 

İÜ. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — C. H. P. Grupu Başkanlığının, Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlık seçiminin derhal yapılmasına ve 
Başkan seçimi tamamlandıktan sonra Başkanlık Diva
nının diğer üyelerinin seçimine geçilmesine dair tez
keresi. 

iniş olan önerge üzerinde ikinci defa ad okumak su
retiyle oylamaya geçiyoruz efendim. 

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

BAŞKAN — Oy toplama işlemi tamamlanmış
tır. 

Şimdi değerlendirmeye geçiyoruz. 
uyarınca, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından veril- | (Oyların ayrımı yapıldı.) 

BAŞKAN — Dünkü toplantıda verdiğiniz karar 
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BAŞKAN — Sayın senatörler, oylamanın sonucu
nu arz ediyorum. Oylamaya katılan üye sayımız 
172; kabul oyu 84, ret oyu 87, çekinser 1. 

Bu suretle, Cumhuriyet Halk Partisi Grupunca 
verilmiş olan önerge çoğunlukla reddedilmiş bulunu
yor. 

Şimdi arkadaşlar, bu işi bir neticeye götürmek 
için hep birlikte emek sarfetmeye mecburuz sanıyo
rum. 

2. — Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal ile Sinop Üye
si Nazım Înebeyli'nin, İçtüzüğün 8 nci maddesine 
göre hazırladıkları dağıtım cetveline dair önergesi. 

BAŞKAN — Şimdi gelen bir önergeyi okutuyo
rum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı kurulu

şunu tayin ve tespit eden içtüzüğün 8 nci maddesi
nin (C) fıkrasî, Başkanlık seçimlerine geçmeden ön
ce, bu seçimlere esas tutulmak üzere bir dağıtım cet
velinin Genel Kurulca kabulünü şart koşmaktadır. 

Bu hükme göre Cumhuriyet Senatosunu oluştu
ran grupların üye sayısı ve bu üye sayısına göre de
ğişen yüzde oranlan dikkate alınarak İçtüzüğün 
8 nci maddesine göre hazırlanmış bulunan dağıtım 

cetveli ekte sunulmuştur. 
Gereğini arz ve teklif ederiz. 
Eskişehir Senatörü Sinop Senatörü 

Ömer Ucuzal Nazım İnebeyli 

CUMHURİYET SENATOSU ÜYE DAYILARI VE YÜZDE ORANLARI 

Partiler ve gruplar Adet Oran Yüzdesi 

Adalet Partisi 

Cumhuriyet Halle Partisi 

Millî Birlik Grupu 

Kontenjan Grupu 

77 

62 

16 

12 

100 X 77 

184 
100 X 62 

184 
100 X 16 

184 
100 X 12 

41.84 

33.69 

8.69 

6.52 

184 
GRUP KURAMAYANLAR 

Cumhuriyetçi Güven Partisi 5 100 X 5 

Millî Selâmet Partisi 

Milliyetçi Hareket Partisi 

Seçimle Gelen Bağımsızlar 

Tabiî Üyeler 

5 

İ 

3 

3 

184 
100 X 5 

184 
i 00 X î 

184 
100 X 3 

184 
100 X 3 

184 

2.71 

2.71 

0.54 9.22 

1,63 

1.63 

Toplam 184 99.96 
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Başkan 
Başkanvekili 
İdare Amiri 
Divan Kâtibi 

Toplam 

DAĞITIM 

Partiler Başkan 

A. P. Grupu 

C. H. P. Grupu 

M. B. Grupu 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Grupu 

Grup kuramayan üyeler 

YEKÛN 1 

SIRRI ATALAY (Ka^s) — Aleyhine söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Efendim, önergeyi dinlediniz. Önerge sahiplerin

den önergelerini açıklamak ihtiyacında olan arkadaş 
varsa evvelâ ona söz vereyim, değilse metin aç;k ol
duğu için... Sayın Ucuzal? 

SİRRİ ATALAY (Kars) — Aleyhinde söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim; şüphe yok 
efendim, şüphe yok. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Önergemiz açık
tır. 

BAŞKAN — Yani. ayn bir açıklama ihtiyacını 
duymuyorsunuz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — İcabederse açık
larım. 

BAŞKAN — İcabederse. 
Önergeden yana bir arkadaşa, önergeye karşı 

olan bir arkadaşa söz vermek istiyorum. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın Baş

kan, usul bakımından. Bu bir nevi dağıtım cetveli 
olduğuna göre, bunun tetkik edilmesi, bütün üyeler
ce hesapların doğru yapılıp yapılmadığı tetkik edil
dikten sonra bir zaman ayırıp ondan sonra oylama
ya geçilmesi lâzımdır. 

19 X 1 = 1 9 Puan 
10 X 3 = 30 » 
7 X 3 = 21 » 
5 X 6 — 30 » 

100 

CETVELİ 

İdare 
Başkanvekili Amiri Kâtip Yekûn 

1 1 4 

4 

-> ı 

1 1 

1 1 

3 3 . 6 13 

BAŞKAN — Yani... 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Dışarı se

çim bekliyor. 
| BAŞKAN — Yani, teklifiniz müzakerenin erte

lenmesi şeklinde midir? Lütfen... 
SIRRI ATALAY (Kars) — Aleyhinde... 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Gayet tabiî 

efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, anlayamadım 
da; yani neyi talep ediyorlar? Görüşmelerin erte! en -

j meşini mi? 
I MEHMET ÜNALDI (Adana) — Hangi usul ba

kımından tetkikini istiyorlar; bir de onu sorun. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Bu önerge 
dağıtım cetveli anlamına gelir, dağıtım cetveli şek
lindedir. 

BAŞKAN — Evet. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Dağıtım cet
veli bütün üyelerce tetkik edilmedikçe rakamların 
akılda kalması mümkün değildir. Tetkik edilip o da
ğıtımın yahut puanlamanın doğru olup olmadığ; 
kanısına varmadan oylamaya geçilemez. O bakım
dan tap edilip... 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Yani. tehiri 
lâzım. 
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HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — ... Tap edilip 
üyelere dağıtılması, ondan sonra da oylamaya geçil
mesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Yani bugün ertelenmesini istiyor
sunuz. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Evet efen
dim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun; karşı 
reyinizi söyleyeceksiniz, buyurunuz efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Usul hak
kında. 

BAŞKAN — Buyurun. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Saym Baş

kan, çok değerli arkadaşlarım; 
İşte gördüğünüz gibi «Dervişin fikri neyse, zik

ri de olur» fehvasınca döndü dolaştı konu belli bir 
yerde düğümlenme kaderi ile başbaşa getirildi. Demek 
ki, bu yılın başından beri Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlık Divanı seçimlerinin ha.ıgı usuller içinde ve 
ne biçimde yapılması lâzım geldiği hakkında ve yo
landa bunca zaman sebk eden emeklerimiz böylece 
beyhudeliğe, böylece boşa çıkarılma noktasına geti
rildi. Kim getirdi? İşte, altında imzaları bulunan 
önerge sahipleri; yani Adalet Partisi. Niçin getirdi? 
Ülkede 8 - 9 ay evvel kurduğu ve Milleti ikiye bölen 
Cephenin.. 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahraman Maraş) — 
Sayın Başkan, usul neresinde. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Usul hakkın
da mı görüşüyor Sayın Başkan? 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — ... Çeşitli 
alanlarda süregelen ve memleketin tümünü... 

BAŞKAN — Efendim, tekliflerini dinlemek isti
yorum, müsaade ederseniz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — ... Hege
monyası altına almayı amaçlayan... 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Usul hak
kında söz verdiniz, Sayın Başkan, önerge hakkında 
değil. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — ... Büyük 
tertibin, büyük komplonun bir uygulama alanı olan 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanına eriştirildi. 

OSMAN NURİ CANPOLAT (Konya) — O ken
di fikriniz başkasına izafe etmeyiniz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Şimdi Ada
let Partisi 8 aydan beri yürüttüğü Cephe kumandan
lığı ile burada, bu bölgede, bu alanda Cephesine bir 

kumandan seçilmesi zoru ile Senatoyu başbaşa bırak
ma girişimi içindedir. Bunun başka hiç bir anlamı, 
hiç bir maksadı ve amacı yoktur.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan 
bu usule uyuyor mu, İçtüzüğe uyuyor mu? 

BAŞKAN — Efendim lütfedin. Efendim, lütfen 
mütalaalarınızı önerge üzerine teksif buyurmanızı 
rica ederim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — ... Kırk 
kere bu kürsüden... 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Usul 
hakkında.. 

BAŞKAN — Söyledim, lâzım gelen uyarıyı yap
tım, görüyorsunuz. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Ne usulü 
hakkında? 

BAŞKAN — Evet önergenin usulü. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — ... Öner
genin beyaz kâğıt üzerinde kara yazılardan ibaret... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bunun 
usulü şu; ya oylanır, ya oylanmaz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — ... Cüm
lelerine bakarak bunu masum bir Başkanlık Divanı 
seçimi girişimi olarak kabul etmek saflığına bizi ite-
mezsiniz. Biz bu önergenin, biraz evvel arz ettiğim 
gibi, memleketi âdeta hegemonya altına almak, tek ses
li, tek yanlı, tek düşünceli, demokratik olmayan, açık 
faşizmin tarifine uyan bir yönetime getirmenin yolla
rından birinin denenmesi önergesidir. 

O itibarla, bu önergenin Türk Ulusu tarafından 
ne anlamda geldiğini belleyebilmek ve anlayabilmek 
için bu girizgâhı yapıyorum. 

Arkadaşlarım; 
Bundan evvelki oturumlarda, bu kürsüden Ada

let Partisinin Senato Başkanlığını behemehal kendisi
ne hasr ve tahsis etmekten öteye bir yetkimiz bulun
madığı ve 184 Senatörün 184'ünün de Adalet Par
tisinin göstereceği bir başkana, iradesini serbestçe te
celli ettirerek oy vermek suretiyle değil, zor ile cebr 
ile ve mutlaka ancak o tarzda harekete zorlanmasının 
bir örneğidir. 

Cumhuriyet Senatosunun çok değerli üyeleri; 
İradenin üzerine kurulmak istenen bu ağır ipote

ğe, bu büyük amborgaya, bu demokrasilerde değil, 
belki demokrasilerden önceki monarşilerde; hatta des
potlar rejiminde dahi görülmeyen bu ağır ambargoya 
lütfen baş kaldırınız, lütfen kendi haysiyetlerinizi ve 
saygınlıklarınızı korumak üzere harekete geçiniz. 
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Değerli senatörler; 
Bunu yapmazsanız; sanıyorsunuz ki, bugün gittik

çe şiddet kazanmış terör harektlerinin tırmanmasını 
durdurursunuz. Sanıyor musunuz ki, memleketin içi
ne düştüğü binbir badire ve bunalım bununla sona 
erer. Hayır, değerli senatörler. Siz teslimiyet gösterir
seniz, boyun eğerseniz bu istilaya, bu hegemonya al
tına alma iradesine, isteğine, bu Cephe hareketine kar
şı durmazsanız, yüreklerinizin en derinliğinde hisset
tiğiniz bunalımdan duyduğunuz teessürün; kendinize, 
çocuklarınıza ve ailenize dönük olan yanını ve yönü
nü kaldırmış olmazsınız. Aksine bunalımı koyulaştı-
rırsınız, cesaretlendirirsiniz ve aksine Türkiye'de oy
lanan oyuna imkân sağlarsınız. Kuru, katı bildiğimiz 
klâsik faşizme yol açmış olursunuz (C. H. P. sırala
rından alkışlar). 

Taıihe ibretle bakınız. Faşist rejimler böyle hile
lerle, böyle dolambaçlı yollardan, böyle baskı, böy
le iradeleri felç edici, parlamentoları yok edici, millet 
iradesini hiçe sayıcı yollardan ve çok ağır insanlık 
dışı tutum ve davranışlar biçiminde gelmiştir. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan rica ederim önergeyle bunların ne alâkası var. 
(A. P. sıralarından gürültüler). 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Almanya 
Tarihi, İtalya Tarihi ve buna benzer Cenubî Ame
rika Tarihi bütün faşist ve baskılı rejimlerin, terör 
rejimlerinin, insanlık dışı yöntemlerin bu yollardan 
geldiğine âbide niteliğinde birer şahittir. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Sayıa Baş
kan, bunun neresi usul. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Senatör
ler, değerli arkadaşlarım; 

Bu Başkan seçiminin kişilikle alâkası yoktur. Bu
raya gelecek kişinin önemi yoktur. Buraya gelecek 
kişinin getirilmesi usulünün önemi vardır. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, lütfen usule in
hisar buyurmanızı rica ederim. 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahraman Maraş) — 
Ne ile gelecek, zorlama ile mi gelecek?. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım.. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Allah aşkına 
yapmayın. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Verdikleri 
bu önergenin usulü yoktur. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Var, 
yine var. 

, FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bu bir 
usul içinde verilmiş önerge gözüyle görülemez; çünkü 
Başkanlık Divanı seçimlerinin Senatonun serbest ira
desiyle belirlenmesi kaidesine, Anayasa Hukukuna 

I aykırı bir önergedir. Çünkü, Cumhuriyet Senatosunda 
veya Millet Meclisinde Millet oyuyla seçilmiş veya 
anayasal kuruluşlar olarak görev yapan insanların, 
herkesle beraber musaveten başkan olma hakkı kesin 
olarak ellerinden ahnmakta; ve seçimin seçim olma 
niteliği, Millet iradesi temsilcilerinin elinden alınmak-

I ta. Adalet Partililer bu önergeyle diyorlar ki, 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayrı Baş
kan, hezeyan bunlar önergeyle ne alâkası var. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — ... «Siz, 
behemehal ve mutlak surette cebrî bir şekilde bir me-

1 rasiın adamısınız. Hepinizin sıfatı, bir merasimde meş-
I ruiyeti kazandırıcı bir merasimde boy göstermekten 

ibarettir. Siz bizim başkanımızı behemehal seçmek 
durumundasınız» diyorlar. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Hasta mı 
I bu adam?. (A. P. sıralarından gürültüler). 

AHMET ÖZMUMCU (Kütahya) — Hakaret edi-
I yor. Sayın Başkan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Önerge, 
I bu içerikten yoksundur. Önerge, Anayasaya ipotek 
1 koymaktadır. Önerge, Millet Meclisi, Millet iradesiy

le gelmiş milletvekilleri ve senatörlere cebrî bir yolu 
emretmektedir. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Ne
den hakaret ediyorsunuz, 87 oya neden hakaret edi-

I yorsunuz. 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Haksız 

yere konuşturmaya hakkınız yok Sayın Başkan. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Hasta mi

si n sen?. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bu itibar

la, Anayasal içerikten mahrumdur. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Bakır
köy'e, 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bu Mec
lislerde anayasal dışı hareketlere müsamaha eden se-

I natörler bulunmaz, bulunamaz.. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Efendim, 

I bağırtamazsmız. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bulunduğu 

zaman bu Meclislerin adına, hür Millet iradesiyle se-
I çilmiş Millet temsilcileri toplumu denmez. Bu Mec-
I İlsin adına hegomonyayı kurmak isteyen bir nevi 
I Cephe hareketini geliştirmek isteyen kuvvetlere bo 
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yun eğen, onlara meşruluk kazandırma yolunda çaba 
sarf eden insanlar heyeti derler.. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Seni kim
se dinlemiyor. 

BAŞKAN — Neticeyi alıyorum.. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ne demek 

istiyor o halde. 

FİKRET GÜNDOGAN (Devamla) — Sizi bun
dan tenzih etmek isterim. Bu ağır ipotekten kurtar
mak için uyarmak maksadiyle bütün gücümle uğra
şıyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Biz, Adalet Partisinden Başkan seçilmez, diye bir 

fehva ve fetva peşinde değiliz. Ancak, behemehal ve 
zorunlu olarak Adalet Partisinden başka, hiç bir kim
senin başkan seçilemeyeceğine dair olan, onu amaçla
yan bir önergeye, günlerce yaptığımız mücadele ile 
hâlâ. 

NAZIM ÎNEBEYLİ (Sinop) — Sen de getir da
ğıtım cetvelini. 

FİKRET GÜNDOGAN (Devamla) — Hâlâ kar
şı çıkan bir topluluk bulamadıksa, hâlâ böyle bir 
irade selbi, böyle bir zorunlu yola sevk ediş, böyle bir 
ambargo koyuş karşısında, Milletin-temsilcilerinin ço
ğunluğunu bulamıyorsak, bu ülkenin istikbalinden ve 
halinden sorumlu olan sizlerin ve bizlerin hali çok 
perişandır, istirham ediyorum. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — 15 senedir 
nasıl seçtik. 

FİKRET, GÜNDOGAN (Devamla) — Biz, Ada
let Partisinden başkan olmasın demiyoruz; ama «Be-
hemahal Adalet Partisinden başkan olacaktır» şeklin
de bir önergenin rûy-i kabul görmesi, çok ağır neti
celer doğuracak. Bu itibarla, Millet iradesine gölge 
düşürecek, anayasal düzeni altüst edecek bir hareket 
gözüyle bakıyoruz. 

Bu itibarla, bu önergeyi verme cesareti gösteren
lerin maksatları başında söylediğim gibi, Senatoya 
başkan seçmek ve Senatonun çalışmasını sağlamak 
değil, 8 aydan beri yürüttükleri Cephe harekâtının bir 
sahada, bir alanda, Parlamentoda bir uygulamasını 
yapmaktan ibarettir derim. 

Sonra arkadaşlarım; 
Madem ki, böyle bir önergeyle karşınıza çıktılar. 

Niye sahip çıkmıyorsunuz. Rey çoğunluğuyle değil, 
ittifakla verdiğiniz bir karara? Ne oluyorsunuz, ne 
oluyoruz?. Biz böyle bir hareketin; yani bir dü
zenlemenin yapılması için burada hepimizin reyleriy-

le bir Komisyon kurmadık mı, bir Komisyon hâki 
görevde değil mi? 

NAZIM İNEBEYLt (Sinop) — Getir dağıtım 
cetvelini. 

FİKRET GÜNDOGAN (Devamla) — Başkanı 
karşımda duruyor, sözcüsü şurada oturuyor. Bu Ko
misyona ne oldu da böyle bir Dağıtım Cetvelini yap
mayı, Genel Kurul üzerine almak gibi bir durumla 
karşı karşıya bıraktırılıyor. 

Arkadaşlarım; 
Komisyonunuz sizin komisyonunuzdur. Sizin ira

denizle vücut bulmuş bir komisyondur. Çalışmış, bir 
^ser meydana getirmiş olan bir Komisyondur. Müm
kün olabilir ki, Komisyonun vücuda getirdiği anlayış, 
..'iı görüş Genel Kurulun tasvibine mazhar olmamış 
olabilir. Ancak, Komisyonunuz kendisine tevdi edilen 
görevi.. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Biraz su iç, 
boğulacaksın. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Dinle be, niye 
dinlemiyorsun. Dinlemeyi öğren biraz, daha dün gel
din. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Saçma 
dinlemeyeceğim. Senden öğrenecek değilim, senin 
kadar herkes bilir bunu. 

BAŞKAN — Sayın Sarhcalı, rica ederim. 
Arkadaşlar, hatip sözünün sonuna geldi. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Bu ne terbiyesiz

lik, «Su iç» diyor. 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Terbiyesiz 

mensin, sözünü geri al. 
BAŞKAN — Lütfen Sayın Gündoğan; 
Noktai nazarınız anlaşıldı, mütalaanızı hangi tek

life götürmek istediğinizi bildirmenizi rica ediyorum. 
D şekilde bağlayınız efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Komisyo
nunuz sağdır, hukukîliği mevcut olan bir komisyon
dur. Eğer, bu Komisyon sağ ise, eserinize sahip iseniz, 
sahip isek o takdirde bu Komisyon kendisine tevdi 
3dilen görevleri yapmaya hazır ise, böylece Yüce Ge
nel Kurul belli usuller içinde, belli hesap çizelgele-
nin yapılması gibi, gerçekten ihtisasa, gerçekten hak 
ve hukuka dayalı bir denge, bir sistem kurma işiyle 
karşı karşıya bırakmaya Adalet Partisi Grupunun 
hakkı var mı? 

İşte bundan da anlaşılıyor ki, İçtüzükte mütema
diyen yazılıp çizilmesine rağmen, dağıtım cetvelleri
nin, oran hesaplarının, dengenin nasıl kurulacağı, 
Başkanlık Divanının nasıl teşekkül edeceğine dair 
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onlarca maddesi bulunan bir İçtüzüğe rağmen ve bir 
komisyonun mevcudiyetine rağmen, böyle bir öner
genin getirilip, burada Genel Kurulu kendisine mevdu 
olmayan bir görevi yapmak zorunda bırakmak da be
hemehal kendisinden bir Başkanın seçilmesi ve en 
çok üyenin de onlara düşmesi gibi bir içtüzüksel ve 
anayasal aykınlık içine Yüce Heyetinizi sokmuş olmu
yor mu? 

Müsaade buyursunlar, önergelerini komisyona ha
vale buyursun Sayın Başkan. Komisyon tezekkür et
sin; bu ihtimalin varit olup olmayacağını, başka ih
timaller varsa onların varit olup olmıyacağını, yapı
lan hesap çizelgesinin gerçekten İçtüzüğe ve dağıtım 
cetvelleri nizamına uygun olup olmadığını araştırsın. 
Gerçekten, verdikleri önergede Anayasaya ve İçtüzü
ğe uygunluk varsa komisyonunuz bunu saptasın; yok
sa onu da saptasın. 

dan oy toplarız hiç değilse; Millî Selâmet gibi C. G. P. 
gibi yahut onlara bağlı olmayan insanlar gibi insan
lara cülusiye bahşişi niteliğinde İdare Amirliği lütfe
deriz, ihsan buyururuz; onlar da bize oy verirlerse 
iki başlı kazanca sahip oluruz. Yani, hem Başkanlığı 
biz alırız hem de o grupsuzlar idadından olanlara bir 
İdare Amirliği vermekle cülusumuzun hediyesi olarak 
onları da İdare Amirliği mevkiinde koruruz. Hem 
İdare Amirlerinin ismini de şimdiden size söyleyeyim. 
Hiç şüphesiz olmasın, bu işe çok yatkın insanlar var
dır o grupsuzlar idadında. Zorlama budur. Pazarlıktır 
bu. Aşağı - yukarı bir nevi alış veriş yapılmıştır. Bu 
önerge, böyle bir alış verişe dayalı olmak noktasından 
da az çok yüzü pembeleştiricidir. Tahmin ediyorum 
bu onun içindedir. Çünkü, kendisi nâtıktır bunu. «İda
re Amirliği, bağımsızlar idadında olan topluluğa, ait
tir» demekde pazarlığın gizliliği aşikârdır. Gizliliği 
aşikârdır; bilerek, altını çizerek söylüyorum. 

Sayın arkadaşlarım; 

Biz bu hesaplan yapmasını, Adalet Partisine ve
rilmiş bir görev olarak kabul etmeliyiz evvelâ. O 
hesaplan o yapar, o getirir; biz de abdühu der bun
ları tasdik ederiz. Bizim başka çalışma tarzımız yok
tur. Bizim başka usullerimiz yoktur. Bizim için bir 
tek zorunluk vardır; Adalet Partisi, başka partilere 
görece nispî bir üye çoğunluğuna sahip olduğu için, 
bu Parlamentonun Başkanının kime ait olacağını da 
o Başkanlık Divanında kaç kişinin bulunacağım da 
kime hangi makamın verileceğini de İdare Âmirleri
nin kime tahsis edileceğini de Kâtiplerin kime bıra
kılacağını da onların yapmasına boyun eğmiş bir top
luluk oluyoruz. 

Adalet Partisinden soruyorum; ne hakkınız var 
sizin dağıtım çizelgesi düzenlemeye? Nereden aldınız 
bu yetkiyi? Kim verdi size bu yetkiyi? Sizin dağıtım 
çizelgenizin geçerli olması için, Anayasa denilen, 
Tüzük denilen bir hukuk yapıtı yok mu? Siz sadece 
söylersiniz, kabul ettirirsiniz, bir parmak fazlasıyle 
geçirirsiniz de o hukuk olur mu? Öyle bir hukuka 
biz boyun eğer miyiz? Böyle bir hukuku icada sizi 
sevkeden irca nedir? Sizi sevkeden dürtü nedir? 

Eğer bir cephe harekâtı yapıyorsanız; (cephede 
harekâtın yapılması için kanunlar, tüzükler bir tara
fa bırakılır) diyorsanız, size hemen söyleyelim, biz 
bunu teşhis ettik. Anladık ki siz, gerçekten Anayasa
yı da İçtüzüğü de meselâ Başkanlık Divanı dağıtım 
çizelgesi hazırlama görevini de üstleneıek topyekûn 
bir savaşın gereklerine uyuyorsunuz. Usulünüz top-
yekûn savaş usulleridir. Kanun usulleri değildir. Ba-

Şayet, önerge istikametinde bir karara varmış bir 
komisyon raporuyle burada karşı karşıya olsaydık, 
o zaman olsa olsa her birimiz, cümlemize niyabeten 
görev yapan komisyonun yaptığı bu hesapların, bu 
dengenin, bu dağıtımın doğruluğu varsayımından ha
reket edecek hiç bir şekle, şüpheye ve kuşkuya ma
hal olmaksızın, böylece o dağıtım cetvelini belki de 
kabul edecektik. Ancak, şimdi bakınız birden bire zap
tetmenin anlamanın ve inanmanın, uygulamaya kal
kışmanın olanağını bulamadığımız şu önergede ne 
yazıyor. 

Bir kere Adalet Partisi behemehal Başkana sa
hip oluyor. Başka yerden seçilecek bir Başkanın, her
hangi bir üyenin Başkanlığını sureti katiyede sedde-
diyor, ondan sonra üyelerin tevzi ve taksiminde yine 
kendi hava ve hevesine uygun bir çizelge düzenleyerek 
huzurunuza geliyor. Ne diyor? «Bir tane Başkan Ada
let Partisinindir. Binaenaleyh, siz Başkanlık seçimine 
geçtiğiniz zaman, bilesiniz ki, Başkan olarak seçece
ğiniz kişi behemehal Adalet Partili olacaktır» Evve
lâ bunu kabule zorluyor sizi. Ondan sonra, «Diğer 
üyeliklerin dağıtımı için yaptığımız hesaba göre..» di
yorlar kendileri. Kime niyabeten yapıyorlar, ne hakla 
yapıyorlar, nedirler kendileri de bu hesabı yapıyor
lar? Anayasada ve İçtüzükte kendilerine böyle bir 
görev verilmiş midir ki, böyle bir hesabı yapıyorlar? 
Yaptıkları hesaba göre, grupsuzlar idadından olan 
(16 mı, 18 mi olduğunu benim de bilmediğim; kim
senin bilmediği) insanlara, grupu olmayan insanlara 
bir tane İdare Amirliği tahsisi cihetine gidiyorlar. 
Nasıl kendilerine Başkanlık tahsis ettilerse, o Başkan
lığın seçilebilmesi olasılığının zaafı nedeniyle, onlar-
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rışçı usuller değildir. Anayasal usuller değildir. Hu- | 
kuk usulleri değildir. Ne münasebetle sizin yaptığı
nız çizelgeye, bütün bu Senatonun sizin dışınızdaki | 
üyelerinin boyun eğmesini istemek cesaretini ne hak
la kendinizde buluyorsunuz, ne münasebetle buluyor-
sunuz? Bunu izah edebilir misiniz? Nedir istediğiniz? ı 
Çizelge yapmak mı, yaptırmak mı?.. Kolayı vardır: 
Açarsınız içtüzüğü, dağıtım çizelgesini yapan ku
rumların ne olduğunu öğrenirsiniz, bakarız, görürüz; 
onun için bir vasıtamız varsa ona başvururuz. O 
vasıtamız gerekli hesapları yapar, dengelen kurar; 
kimin hakkı nereye kadarsa onu verir ve öylece bir 
dağıtım çizelgesiyle buraya gelirseniz o zaman sizi 
başka yollardan tenkit edebiliriz, ama böyle ya-
parsanjz, zorlarsanız; zorlamaktan da öteye cebir ile, 
ikrah ile adeta, bizi bu yola sokarsanız biz buna baş 
eğmeyiz. 

Sonra siz, bu önergeyi vermeye, biraz evvel an
lattığım bakımlardan hak bulamadığınız gibi, siz dün 
bu önergeyi vermediniz mi? Aynı önergeyi burada 
Başkanlık Divanı okumadı mı? (AP sıralarından 
«Hayır, hayır» sesleri) Bu önerge oylanıp reddedil
medi mi?. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — İftira
ya bak iftiraya!.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Türkiye-
de siz, bırakınız böyle bir basit meselede, kanunla- I 
rın bile reddedildikleri takdirde tekraren Meclislere 
getirilemeyeceği anayasal kuralına rağmen, yetkiniz 
olmayan, göreviniz bulunmadığı, sbe böyie bir şey 
tevdi edilmediği halde, yetki gasbıyle, g^rev gas 
bıyle, o kaideye de riayet etmeksizin, dün böyle bir 
önerge vererek evvelâ niyetinizi gösterdiniz. Bu 
reddedilmedi mi? Edildi. 

Kanunların dahi bir senede tekrar hu?ura geti
rilmediği bir düzen içinde yaşıyorsak, siz dünkü 
önergenizi başka cümlelerle süsleyip bizim önümüze 
çıkarırsanız, biz bu kuralın, bira? evvel söylediğim 
kuralın geçerliliği veya geçersizliği hakkında şekke ve 
şüpheye düşersek bunu nasıl kınarsınız? Eğer ısrar 
ederseniz, başından beri söylemekte olduğum şekil
de, yaptığınız hareketin demokrasiyle, Anayasayla, 
insan haklarıyla, parlamenter rejimle bağdaşır yanı 
yoktun 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Beylik 
laflar bunlar... 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Çünkü, 
hiç bir usul ve kanuna uymuyorsunuz, hiç bir huku- j 

i kî mesnediniz yok. Görevli olmadığınız, yetkili ol
madığınız halde, makam bahşeder, devlet ihsan eder 

| gibi dağıtımlar yapıyor ve dun yaptığınız önergeyi 
tekrar huzurunuza getiriyorsunuz. Eğer böyle yapı-
yorsanız, bu cephe hareketidir; bir yarma hareke-

ı tidir, askerlik hareketi gibi bir şeydir, ama öyle de
ğilse, cephe hareketi değilse, iyi niyetli iseniz, he
men vapacağınız bir şey vardır; beni yalanlamak. 
Derhal, Bu hesabın doğru olmadığı yolunda, bu 
Parlamentoda mevcut ve halen berhayat olan Ko
misyona meseleyi havale ederiz. Komisyon görüşür, 
düşünür, taşınır, kendisi bunu kabul ederse buraya 
getirir, biz de hepimiz serbest iradelerimizi izhar ede
rek meseleye çözüme bağlarız. Yok, illâ İsrar eder
seniz, başka bir şey diyemem. 

Bilmem, ama, Piyrus Zaferine dönmesin zaferi
niz. 

Saygılar sunarım .(C. H. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Değerli senatörler, 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, usul 

hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, evvelâ 
takrirler var. 

Şu noktadan eminim ki, hepimiz Başkanlık se
çimi gibi, yüce bir görevde, tutumumuzun mevcut 
mevzuatımıza dikkatle intibak etmesini, hassasiyetle 

I takip ederiz. 

Şimdi, müzakerenin usulü, bakımından, iki tak
rir vermiş bulunuyor, bunları arz edeceğim. Ayrıca, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu Sayın Başkanı bu 
iki teklife bir üçüncüsünü eklemiş bulunuyor. Bu da, 
bu şekildeki bir önergenin Anayasaya aykırılığı id-

I diasıdır. 
Müsaade ederseniz evvelâ bu iki müzakere usu

lü ile ilgili iki önergeyi okutayım efendim: 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bu usul 
hakkında söz istemiştim Sayın Başkan. 

I BAŞKAN — Hakkınız mahfuz efendim. 

Sayın Başkanlığa 
I Sayın A. P. Grupunca verilen önerge, dağıtım 
i cetveli mahiyetindedir. Bu bakımdan, dağıtım cetve

linin basılıp üyelere dağıtıldıktan sonra üzerinde tar-
I tışılması gerekir. 
I Bu gereğin yerine gelmesi için, Oturumun yarma 
I ertelenmesini rica ederim. 

Denizli 
Hüseyin Atmaca 
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3. — Kars Üyesi Sırrı At alay'in, Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal ve Sinop Üyesi Nazım İnebeyli'nin 
vermiş oldukları önergenin Geçici Komisyona hava
lesine dair önergesi. 

BAŞKAN — İkinci takriri okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
A. P. li üyeler tarafından verilen önergenin Cum

huriyet Senatosu Başkan ve Başkanlık Divanı üye
leri seçimlerine esas olacak dağıtım cetvelini hazır
lamakla görevlendirilen Özel Geçici Komisyona ha
vale edilmesini saygı ile talep ederim. 

Bu konudaki görüşümün gerekçesini sözlü ola
rak arz edeceğim. 

Kars 
Sırrı Atalay 

BAŞKAN — Elimizdeki verilmiş olan önergenin 
müzakere .usulüyle ilgili iki yazılı teklifi sunmuş bu
lunuyorum. Bu tekliflerin intacından sonra sanırım 
ki, konuşmalara devam edebiliriz. İlk olarak bu tek
lifler üzerindeki mütalaanız, yani her iki teklifin müş
terek noktası olan bu takrir konuşmasının ertelen
mesi karakterindedir. Birisinde teksir edilip dağıtıl
ması, öbüründe eski Komisyonumuza verilerek ora
da hazırlanan şeklin yüksek huzurunuzda müzakere
sidir. Onun için müsaadenizle evvelâ bu usul nok
tasını halledelim, ondan sonra müzakerelerimize bu
gün mü, ertesi gün mü devam edeceğimize bir ka
rar verelim. 

Evvelâ Sayın Sırrı Atalay takririni izah için ko
nuşacaklar. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
ben söz istemiştim. 

BAŞKAN — Sayın Atalay takriri izah ettikten 
sonra size söz vereceğim efendim. Ayrıca Sayın Ege 
de söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, veril

miş bulunan önerge, Cumhuriyet Senatosu tarihinde 
ciddî bir belge olarak kalacak ve önergeyi verenler
le, önergeden yararlı olanları ömürleri boyu takip 
edecektir. 

Verilen önerge, Cumhuriyet Senatosu adına, bir 
nevi siyasî rüşvet vesikasıdır. Bu önerge, siyasî bir 
grup olsa dahi alamayacağını, Cumhuriyetçi Güven 
Partisine, aslında Cumhuriyetçi Güven Partisine de 
değil, ondan bir üyeye belli bir mevkiyi sağlamayı 
amaç edinen bir önergedir, açıklayacağım. 

Bu önerge, yine Adalet Partisinin yıllardan beri 
alışageldiği Cumhuriyet Senatosunun bazı üyelerini 

- 2 7 2 

5 . 12 . 1975 O : 1 

siyasî baskı altında tutarak ve onlara belli mevkileri 
sağlamak suretiyle kendi siyasî görüşüne göre kul
lanmanın ayrı bir tecellisidir. 

Bu önerge ile Adalet Partisi, Cumhuriyetçi Gü
ven Partisinden bir sayın üyeye idare amirliğini bah
şetmektedir. Daha önce Danışma Kurulu tarafın
dan hazırlanan Dağıtım Cetvelinde, Millî Birlik 
Grupuna 1 idare amirliği tahsisi yapılmış iken, şim
di Adalet Partisi, günlerden beri mevcut taktiğinin 
bjr sonucu olarak, oy ve parmak sayısıyle belli bir 
amaca erişileceğini zannedince, kendisiyle beraber 
göremediği iki siyasî grupu cezalandırma *hevesinde-
dir. 

Millî Birlik Grupundan idare amirliğini alma şek
liyle, Millî Birlik Grupuna ceza vermektedir. 

Hukukta bilinen bir gerçek vardır; bir kişiye vâ
ki tehdit, topluma yapılan bir tehdittir. Cumhuriyet 
Senatosu bir siyasî grupuna karşı Adalet Partisinin 
çağ dışı, hukuk dışı, adalet dışı, Anayasa dışı gi
riştiği bu cezalandırma hevesi, Türk toplumuna, 
Türk adalet duygusuna karşı işlenmiş ağır bir suç 
teşebbüsüdür. (C. H. P. sıralarından alkışlar, bravo 
sesleri.) 

Siz, bir Danışma Kurulu raporuna imzanızı ata
caksınız ve dağıtım cetvelinde Millî Birlik Grupuna 
belli bir hakkı tanıyacaksınız, Millî Birlik Grupu, 
geçen bu müddet içerisinde, sizin yasa dışı davranışı
nızla beraber olmamanın büyüklüğünü gösterince, bu 
kez tutacaksınız hem Millî Birlik Grupunu, hem 
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeleri cezalandırmak 
üzere daha önce Danışma Kurulu raporu ile tanın
mış oları haklan da ellerinden alacaksınız ve bir gö
rünüş içerisinde de Adalet Partisi, sanki Divanda 4 
üye ile temsil edilirmişçesine gösterilerek kamunun 
ve Cumhuriyet Senatosunun gözü içine baka baka 
bundan önce tekrarladığınız Cumhuriyet Senatosu
nun haklarına tecavüzün bir diğer örneğini buraya 
getireceksiniz. 

Bu sizin yaptığınız ilk değil; öyle görülüyor ki, 
milletten tam bir cevap ve ders alınıncaya kadar son 
da olmayacaktır. 

Siz, bundan 2 yıl önce Cumhuriyet Senatosunda, 
siyasî gruplara bile hak tanımadınız. Bunu size bura
da söyledik, bu size burada anlatıldı: Dendi ki; Cum
huriyet Senatosunun bünyesinde mevcut siyasî grup
lar, Anayasada tanınan haklara sahip olacaktır. Par
mak hesabiyle bunları bir kenara itmenize imkân 
yok. 
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Çoğunlukla karar aldınız; Adalet Partisiyle, yan
daşlarının oyu ile yine belli bir rüşveti önceden ver
mek suretiyle oy çokluğunu temin ederek, Cumhu
riyet Senatosunda siyasî grupları bir yana attınız, 
münhasıran siyasî parti gruplarını Divanda tanıma 
şeklinde bir yola gittiniz. 

Cumhuriyet Halk Partisi, kendisinin yararının ve 
kendi görüşünün imtihanını vermiş bir siyasî teşek
kül değildir. Cumhuriyet Halk Partisi, gayrimeşru 
bir hakkı Adalet Partisiyle tek başına paylaşacak 
kadar adaletten yoksun bir siyasî teşekkül değildir 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, A. P. sırala
rından gürültüler) Ve bunu gösterdik, Divana işti
rak etmedik. 

MEHMET ORHAN TUĞRUL (Bilecik) — Her
kes burada Adaletten yanadır. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Bu sözünü geri al. 

BAŞKAN — Lütfen sükûneti muhafaza edelim. 
LÛTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — İçtüzük bunu 

size emrediyor Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim ikazınıza, lütfen 

devam buyurun. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — İçtüzüğün emir
lerinden bahsedenler, Anayasayı çiğneyenler ve defa
larca Anayasaya aykırı kararlan Anayasa Mahke
mesiyle tespit edilen kimselerdir. (A. P. sıralarından 
gürültüler.) 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda Cumhuri
yet Halk Partisi Grupunun ve diğer siyasî grupların 
iştirak edip karar aldıkları hiçbir konu, Anayasaya 
aykırıdır diye bugüne değin Anayasa Mahkemesi 
önünde hicap hisleri içinde redde uğramış değildir; 
ama sizinkiler sayısızdır, sayısız şekilde bir Yüce 
Mahkeme önünde... 

BAŞKAN — Sayın Atalay, lütfedin konuşmanı
zı mevzuumuza hasredin efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayısız şekilde 
Yüce Mahkeme önünde aldığınız kararların hukuk 
dışı olduğu saptanmış ve gruplarınızın bu davranış
ları hukuk önünde mahkûm edilmiştir; ama buna 
rağmen görülüyor ki, yıllar yılıdır belli bir zihniyet
ten kendinizi kurtaramıyorsunuz. Biz, sizi yıllardan 
beri bu zihniyetten kurtarmaya çalışıyoruz, biz yorul
muyoruz, siz yorulmuyorsunuz. 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — 
Zihniyetin ile bat, bat; yerin dibine bat. 

BAŞKAN — Sayın Atalay lütfedin, mevzuumu-
zun çerçevesinde kalmanızı bir defa rica edeceğim. 
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SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Başkan, 
sağ taraftan çok çirkin bazı kelimeler geliyor, çünkü 
bu çirkin kelimeler kendilerini boy aynasından gös
terdiği ve kendilerini tarif ettiği için söyledikleri her 
söz kendilerine aittir, kendilerini takdim ediyorlar bu 
bakımdan, cevap vermeyeceğim. Söylediğiniz sözle
re, ifade ettiğiniz kelimelere cevap vermeyeceğim. 
Çünkü, o kelimeler sizi ifade ediyor. 

BAŞKAN — Şahıslara değil, Genel Kurula hi
tap buyurmanızı rica ederim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Kim çirkin keli
me ifade ediyor ise, bu kelime bizatihi onlarındır, 
boyunlarının etiketidir ve içlerinin ifadesidir söyle
dikleri sözler. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, kendisi hakaret etmiyor mu?... 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Başkan, 
bu önerge Cumhuriyet Senatosu Genel Kuruluna kar
şı demin ifade ettiğim nitelikten farklı olarak ger
çekten, ayrıca bir saygısızlığın da belirtisidir. 

Şimdi, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu belli 
bir karan almıştır. Bu karar ne idi: Danışma Kuru
lunun dağıtım cetvelinin reddi idi. Dağıtım cetveli 
redde uğramış ve Cumhuriyet Senatosu Genel Ku
rulu Adalet Partisinin öncülük ettiği ve hararetli 
taraftarı olduğu Özel Geçici Komisyon kurulmuş 
idi. Bu Özel Geçici Komisyon bir rapor hazırlamış ge
tirmiş Cumhuriyet Senatosu Genel Kuruluna takdim 
etmiş; Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda rapor 
kabul edilmemiştir. Herhangi bir komisyonun rapo
runun kabul edilmeyişi, o komisyonun görevine son 
vermez. Hiçbir şekilde bugüne kadar bizim tatbika
tımızda ve hukukta belli bir görev için tayin edilen 
veya seçilen bir komisyonun hazırladığı raporun red
de uğraması onun görevinin bitmesi anlamında değil
dir ve bir tek örneğini gösteremezsiniz. 

O halde, komisyon biraz önce Sayın Gündoğan'm 
da ifade ettiği gibi, yetki ve haklarına tam ve mu
teber sahip olarak görevi devam eden bir komisyon 
niteliğindedir. Buna da itibar etmiyorsunuz. Şimdi 
diğer bir hususu da söyleyeyim: Hani siz komisyo
nun raporu geldiği zaman buraya fırladınız ve kür
süde... Bir komisyon raporu dağıtılmış; ama bilinen 
bir hususu idi matbaaya gitmişti ve bir gün önce 
alınmıştı; Sayın Başkan diyordunuz «Komisyon ra
porudur dağıtılmış, basılmamıştır, gündeme alınma
dan, 48 saat geçmeden sizi bu meşru, bu muteber ra
poru nasıl görüşme konusu ediyorsunuz.» 
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Şimdi size soruyorum, bir komisyon raporu için 
bu itirazda bulunanlar ve buraya gelip hak ve hu
kuktan; içtüzük hükümlerinden, İçtüzüğün 48 saat, 
yani tam iki günlük mehilinden bahsedenler, tek ba
şınıza bir rapor hazırlayacaksınız, bir komisyon ra
poru da değil; çeşitli fikirlerin müşterek ve içinde 
karşı görüşleri de ifade eden bir raporu değil; ama 
demin niteliğini kısmen; fakat biraz sonra yine baş
ka tarafından da niteliklerini anlatacağım, bir pusu
la hazırlayacaksınız, bir siyasî rüşvet belgesi hazır
layacaksınız ve Cumhuriyet Senatosu Genel Kuru
lunda dağıtılmadan, basılmadan buyurun bunu... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan, ne demek rüşvet, hakaret ediyor. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Evet öyledir. Ni
çin öyle olduğunu ifade edeyim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydm) — Eğer bu
rada rüşvet varsa namussuzum, yoksa sen namussuz 
musun?... 

SIRRI ATALAY (Devamla) — İade ediyorum 
kelimesince. Hukukta rüşvet, hukukta rüşvet... (Gü
rültüler.) 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Anayasa 
Mahkemesi karar verdi. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Dinleyin o hal
de. Hukukta ve cezada rüşvet; bir kimsenin hakkı 
olmayan bir işlem ve muamele için tervici merama 
muktedir olan bir merciin haksız olarak aldığı bir 
yeri veyahut bir imkânı kullanma hakkıdır, kullan
ma şeklidir. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sizin ar
zunuza göre yapalım; Sayın Başkan bunun önergey
le ne alâkası var. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Şimdi açıkça... 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Onu sa
na söyleyen namussuzdur. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Şimdi açıkça, biz 
iki yıl önce de ifade etmiştik. Diyorduk ki, bütün 
çabanız Güven Partisinden bir kişiye belli yeri ver
mek içindir, Anayasayı ihlâl ediyorsunuz. Sonunda 
aynı şey olmadı mı? Siz Güven Partisinden bir şah
sa Cumhuriyet Senatosu Başkanvekilliği vermediniz 
mi?... Yine aynı oyunu oynuyorsunuz, aynı taktik 
devam ediyor ve bu siyasî rüşvettir. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Yakışmı
yor, yakışmıyor. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Güven Partisine 
hakkı olmayan idare amirliğini vermek istiyorsunuz. 
Güven Partisinin hakkı yok. Güven Partisine hakkı 

olmayan bir yeri, Cumhuriyet Senatosunda belli bir 
mevkiyi tutup Anayasa dışı, İçtüzük dışı, grup ku
ramamış siyasî bir grupa vermek, siyasî bir rüşvet
ten başka bir şey değildir. Bu bir siyasî rüşvettir... 
Verip yanınızda oy kullanarak ve diğer taraftan yı
kılmakta olan MC'yi kamu önünde kurtarmak birli
ğini ve beraberliğini göstermek; kamuoyu önünde 
itibarını yitirmiş, dünyada yapayalnız, artık Türkiye 
de kendi başının çaresine bakmaktan bile aciz hale 
düşmüş bir iktidarı kurtarabilmek ve güçlü göste
rebilmek için İktidarın yarım yamalak ortağına bu 
cetvel bir siyasî rüşvetten başka bir şey değildir. Ni
ye değil: Hem sadece bir İdare Amirliği değil, ay
rıca bir kâtipliği de açıkta tutuyorsunuz. Grup kur
mamış üyelere bir kâtiplik de açıkta tutuyorsunuz. 
Bu kâtipliğin de yeri belli; Millî Selâmet Partisine. 
Böylelikle Adalet Partisi... 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahraman Maraş) — 
Bunun usulle ne alâkası var. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Adalet Partisi 
bir siyasî yararı yıllardan beri, ülkenin her tarafın
da yaptığını ve iktidarı memleketin bütün imkânla
rını dilediği şekilde kullanabilme sevdasının şimdi 
çok hazin bir sonucu olarak görüyoruz ki, burada 
Cumhuriyet Senatosunun belli mevkilerini Adalet 
Partisi Cumhuriyet Senatosu Başkanlığını alabilmek 
için... Elbetteki Adalet Partisinden de bir muhterem 
arkadaşımız Cumhuriyet Senatosu Başkanı seçilebi
lir. Biz asla seçilemez demiyoruz. Adalet Partisin
den de bir Cumhuriyet Senatosu Başkanı seçilebilir 
tekrar ediyorum seçilebilir; ama Adalet Partisi bu
nu iki yönüyle güvence altına almaktadır. 

Biri, bir çizelge getirmek istiyor, peşinen bu bir 
dağıtım cetvelidir. Bu dağıtım cetvelinde Başkan be
nim olacaktır, iki ortağıma da siyasî rüşvet olarak 
birisine kâtiplik, birisine de idare amirliği verece
ğim. Siz, Cumhuriyet Senatosunun hak ve yetkile
rini bu şekilde babanızın malı gibi bir misasyedi zih
niyetiyle nasıl taksim edebilirsiniz ve Cumhuriyet 
Senatosuna da... 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Peki, yıllar
dan beri böyle değil mi?... 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Cumhuriyet Se
natosuna da, gelip bu siyasî rüşvet belgesini, bir 
hukuk belgesidir, bir vesikadır diye beraberce görü
şelim. 

Eğer siz, bu kâğıt parçasını, bu siyasî rüşvet bel
gesini hukukî meşruiyete götürmek istiyor iseniz, bu 
teklifiniz gider komisyonun huzuruna orada görüşü-
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lür, orada tartışılır, orada Cumhuriyet Senatosuna 
mal edilir ekseriyet veyahut azınlık şekilleri belli 
olur buraya gelir; ama bunu yapmaz da siyasî rüş
vet belgesiyle oyları yanınıza alıp, Cumhuriyet Sena
tosunu belli bir görüşe götürür iseniz, bilesiniz ki, 
yapacağınız bu İçtüzük değişikliği, Anayasaya aykı
rılığı ile, sadece Cumhuriyet Senatosu için değil, 
ülkenin bugün içinde bulunduğu ağır şartlar içinde, 
sıkıyönetimden söz edildiği günlerde memleketi Ya
sama Organını çalışamaz hale getirmenin bir örne
ğini vermek suretiyle, bizi ülke olarak yeni badire
lerin eşiğine götürmeyin. Bu badirelere götürmekte 
marifet sahibi olduğunuz bilinmektedir. Bu hususta
ki ustalığınız müsellemdir. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan bunlar hakaret değil mi? Ayıp ayıp... 

SIRRI AT ALAY (Devamla) — Ama, size şunu 
tekrar ifade etmek isteyeyim ki; biz, iki yıl önce 
Cumhuriyet Senatosunun hakları, Cumhuriyet Se
natosu Halk Partisinin değil, Halk Partisinin hakkı 
verilmiş idi, hatta temsil hakkı fazla verilmiş idi, 
iştirak etmedik; Cumhuriyet Halk Partisi Grupu ola
rak, Cumhuriyet Senatosunun Başkanlık Divanında-
ki yetki ve görevler ehemmiyetleriyle beraber... 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Ba
ğımsızları niye almadınız?.. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — ...tıpkı Polanya' 
nın geçmiş yıllardan bazı ülkeler tarafından taksimi 
gibi Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanını A. P. 
ile C. H. P. arasındaki taksime karşı çıktık. Hayır 
dedik, olmaz dedik. Cumhuriyet Senatosunda diğer 
gruplar da var, onların hakları da var. Biz hakkı
mızdan fazlasını istemiyoruz çünkü, bize de hakkı
mızdan fazlası verilmiş idi ve Divana iştirak etme
dik. 

Bilesiniz ki, Cumhuriyet Halk Partisi, (A. P. sı
ralarından gürültüler.) Gerektiğinde bu adalet duygu
sunu daima gösterebilir ve MC'yi; ama memleket sever-
liğimiz gerekirse biz herşeye boyun eğeriz. Fakat 
MC'yi Yasama Organında da tek başına bırakmaya 
bizi zorlamayın. Bunun sorumluluğu ağırdır ve bu 
sorumluluğu tek başına sizin omuzlarınız taşıyamaz. 
Dış ülkelere gittiğimiz zaman, özellikle Avrupa Eko
nomik Topluluğunda bize açıkça sorarlar;-bu husus
ta Cumhuriyet Halk Partisinin görüşü nedir? 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Bulgaris
tan'da ve Romanya'da bunlar. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Dışta itibarlı olan 
Cumhuriyet Halk Partisinin gücü ve Cumhuriyet 
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Halk Partisinin görüşüdür, bunu bilesiniz. (A. P. sı
ralarından «Allah Allah» sesleri.) 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Seçim 
nutku çekiyorsun. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bunu bilesiniz, 
ülkede de bilesiniz ki, ülkenin selâmetinin tek gü
vencesi siyasî parti olarak; bu memleketi seven siya
sî gruplar, memleketin diğer Anayasal kuruluşlar 
vardır. Ama siyasî parti olarak bu memleketin tek 
ve güçlü güvencesi Cumhuriyet Halk Partisidir. (A. 
P. sıralarından «Sen söylüyorsun bunu» sesleri.) 

Cumhuriyet Halk Partisini Yasama Organların
dan (A. P. sıralarından ne hakkında konuşuyor ses
leri.) 

BAŞKAN — Efendim, müsaade edin. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Müdahaleler bit

sin devam edeceğim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Lütfen mevzuunuzun çerçevesinde 

kalmanızı ve özetlemenizi rica ediyorum. Başka ar
kadaşlar da konuşacaklardır, icap ederse tekrar söz 
alırsınız. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Lütfen sayın ar
kadaşlarım bitirdilerse devam edeyim. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
Bu önerge size içtenlikle ifade edeyim ki, bir tah

kikat komisyonu raporundan daha daha hafif değil
dir. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Herhalde 
Takriri Sükûn Kanunu değil. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Eğer hukuk an
layışınız var ise., 

REFET RENDECİ (Samsun) — Bunun kadar 
gerçek olur mu? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Evet, hukuk anla
yışınız var ise, eğer hukuka saygılı ve bağlı iseniz 
bir nevi tahkikat komisyonu raporudur. 

MEHMET VARIŞLI (Konya) — Sen söylüyor
sun... 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bitti mi... 
BAŞKAN — Lütfen efendim. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın arkadaşla

rım, siz hiçbir şey söylemeyin. 
MEHMET VARIŞLI (Konya) — Sen söylüyor

sun ya... 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Bana ifade ettik

leri çok lâtif ve terbiyeli cümleler ve kelimeler, on
ların kendi ürünleridir, sahipleri kendileridir. Ben 
çoktan onlara iade etmişim. O bakımdan varsın 
söylesinler ben bunlara tahammül ederim. 
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MÜMİN KIRLI (İzmir) — Terbiyesiz kimse ona 
racidir. Bir partiyi ilzam etmez. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bir tahkikat ko
misyonundan farksızdır. Çünkü, bir yasama organı
nı siyasî manevra, ve oyunlarla çalışmaz hale getirip, 
onun haklarını almak hukuku ortadan kaldırmaya ma
tuf bir teşebbüstür. Böylesine bir davranış hakları 
gasptan başka bir şey değildir. Halk, bir Yasama 
Organı ki, bizatihi kendisi bir hakkın gaspına baş
larsa, o hakkın büyüklüğü ve küçüklüğü söz konu
su değildir. Ha, teşri masuniyeti kaldırılmış Sırrı 
Atalay ile Ferid Melen'i 28 Nisanda Tahkikat Ko
misyonuna götürmek, ha burada Millî Birlik Gru-
punıın hakkını elinden alıp; ama gene aynı görüşün 
bir başka şeklinde olan Güven Partisine siyasî rüş
vet olarak verebilmek. Yasama Organlarımızda şunu 
da söyleyeyim ki, bizim divanlara iştirak etmediği
miz zamanlar olmuştur. Bu bir görüştü, o görüşe say
gı duyarım. Ama, bugünkü dünyada ve bugünkü Ana
yasa düzeni içerisinde Adalet Partisinin bu teşebbü
sü gerçekten yürekler acısıdır ve ben 26 yılda Kır
şehir'in cezalandırılması gibi bugün burada da bir 
grupun cezalandırılmasına esefle şahit olmaktayım. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Niye o 
kadar üzülüyorsun. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bir ili siyasî 
anlayışından dolayı cezalandıran zihniyet şimdi bu
rada siyasî anlayış ve davranışından dolayı bir si
yasî grupu cezalandırma hevesindedir. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Yok öyle 
şey... 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Diğer bir siyasî 
grupu cezalandırmaktan başka bir şey değil ki. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Yok öyle 
bir şey... 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Dağıtım cetvelin
de Millî Birlik Grupuna idare amirliği düşer. Şim
di siz bir hükmü karakuşî ile ve içinizde belli zih
niyeti ile bir cetvel getiriyorsunuz: Cumhuriyet Se
natosunu bir emrivaki ile karşı karşıya bırakıyorsu
nuz. Sizi mahrum ediyorum, ama öbür yandan da 
Anayasaya aykırı olarak bir grup kurslar dahi ken
dilerine düşmeyecek yarım grupluk bir siyasî parti
ye idare amirliğini siyasî rüşvet olarak verme ger
çekten çok hazin bir durumdur. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Çok ha
zin, onlar sizin arkadaşlarınız. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Görevimiz size 
bunları anlamaktadır. Hatırlarsınız, ben başkanve-

kili olarak bir üye olma hakkının kullanılmasından 
yana idim ve konuşmak isterdim, benim bu hakkı
mı elimden aldınız; hatırlarsınız başkanvekiîleri ko
nuşamaz dediniz, karar aldınız. Bu kürsüye çıktım 
size söyledim. 

Yapmayın arkadaşlarım, dedim. Anayasa dışı
dır davranışınız, Anayasaya aykırı hareket ediyor
sunuz. Aşağı yukarı burada bulunanların yarısı oy
lamaya iştirak etti ve oy verdiler. Kendilerine söy
ledim anlattım. Gider bu Anayasa Mahkemesine de
dim. döner gelir; ama sorumluluk size ait. Fa
kat Yasama Organını sık sık ve her konuda Ana
yasa Mahkemesi önüne götürmeyelim. Ne oldu so
nuç?.. Aldığınız karar Anayasa Mahkemesi tarafın
dan iptal edildi ve bu bir tane de değil. Kaç kez, 
933 sayılı Kanundan tutun, kaç defa kaç defa size 
bazı konuları anlatmaya, bazı hususlarda size Ana
yasanın gereklerini belirtmeye çalıştık. 

Bu kez yine Anayasa dışı İçtüzüğü değiştiren ve 
gerçekten şimdiye değin yapmış olduğunuz Anayasa 
niteliğindeki İçtüzük değişikliklerinin en kötüsünü, 
en hatalısını yapmaktasınız. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Sana 
göre öyle.. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Lütfen bun
dan dönün. Lütfen ülkeyi, Yasama Organını böy
lesine keyfî, böylesine sorumsuzluğa kendilerini 
iten bir şekilde gitmeyin. İçinizde şüphesiz ki, teker 
teker beraber çalıştığım, çok iyi tanıdığım kıymetli 
arkadaşlarım var. 

Gerçekten ben Adalet Partisindeki büyük bir 
çoğunluğun, bu önergenin özüne, yüreklerinin iştira
ki olmadığına inanıyorum. Edemezler, çoğunluğunu
zu çok iyi tanıyorum, hukuk anlayışınızı biliyorum. 
Gerçekten bu görüşe katılamazlar; nasıl verilebiliyor 
insanın hayret etmemesi lâzım. Yani, siz Cumhuri
yet Senatosunun Anayasadan gelen haklarını tuta
caksınız bir cibâli mubaha şeklinde dönüştüreceksi
niz ve Cumhuriyet Senatosunun haklarını yetkileri
ni siyasî amacınıza vasıta edeceksiniz. Size şunu 
söyleyeyim; sonuç ne olur, biliyor musunuz? Bir 
kez daha bir başka konuda, ben veya diğer kıymet
li arkadaşlarım; Milli Birlikten, Kontenjandan, içi
nizden, Cumhuriyet Halk Partisinden gelerek bun
ları size söyleyeceklerdir; bütün bunları demeye 
rağmen, siz bunu yaptınız ve bunun gerçek bir anla
yış olmadığı, hukuka dayanmadığı, Anayasaya ay
kırı olduğu görüldü, derler ise, üzülmeyecek misiniz, 
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ıstırap duymayacak mısınız? Kaç kez bunları ifade 
ettik. Bize bunları bir kez daha ifade etmek fırsa
tını vermeyin, kendiniz dönün. 

Sayın Başkan; 
Teklifim şu. Önerge hukuka aykırıdır, önerge 

İçtüzük kurallarına aykırıdır, önerge insaf ve izana 
serbest zihin faaliyetine bile aykırıdır. Anayasanın 
84 ncü ve 4 ncü maddesine aykırıdır. Hiç kimseye 
hiç bir zümreye, hiç bir sınıfa ve bir şahsa imtiyaz 
tanınamaz, imtiyaz verilemez. Siz, bu önerge ile 
bir imtiyaz müessesesi işletmek istiyorsunuz, buna 
hakkınız yoktur. 

Bu sebeple, önerge bir komisyon huzuruna gi
dip değerlendirilmeden ve görüşülmeden, burada oy
la, parmak say isiyle bir işleme tabi olur ise, gerçek
ten, Cumhuriyet Senatosunun iki yıla kadar, 77 ilâ 
76 ekseriyetiyle en çok üyeye sahip olma bir kader 
değil, sadece bir zaman meselesi olarak gözüken 
bir çoğunluktur. Bu ve bu çoğunluğa dayanarak 
Anayasa dışı hareketten lütfen dönünüz. 

Adalet Partililer, sevgili arkadaşlarım; 
Sizden rica ediyorum, önergeyi geri alın, me

seleleri müşterek görüşlerle, münasip mutabakatlarla 
halletmediğimiz sürece işte buraya geliriz. Nere
ye geliriz? Anayasaya aykırı siyasî rüşvet belgeleri 
hazırlanıncaya değin ve bu nitelikteki teşebbüslere 
kadar. 

Teşekkür ederim sayın Başkan. Sanırım öner
gem lehinde izan ve insaf sahibi her üye oy kul
lanacaktır, 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, bu aralık meselenin bir derece daha 

basitleştiğini söylemek durumundayım. Takrirler
den birinin sahibi olan arkadaşımız sayın Atmac? 
takririni geri almış ve sayın Atalay'ın önergesine 
iltihak ettiğini bildirmiştir. Şu halde, iki meselemiz 
değil, bir meselemiz kalıyor. Bu da, komisyona git
sin veya gitmesin; yani tab edilip de tetkik edilsin 
şeklindeki önerge geri alınmıştır. Şu halde bir mev
zu kaldı, o da, komisyona havale edilip edilmeme
si, 

Sayın Ucuzal, buyurun. 
M. CİHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Sayın Başkan, usul hakkında söz istemiştim. 
BAŞKAN — Sözünüz mahfuz efendim, gelecek. 
M. CİHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Sayın Başkan, usul üzerinde konuşacağım, esasa 
ilişkin değil. 
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BAŞKAN — Sayın Ucuzal, müsade ederseniz, 
usul üzerineymiş, Komisyon Başkanına kısa bir söz 
vereyim, sonra siz... 

Buyurun sayın Alpan. 
İSKENDER C E N \ P EGE (Aydın) — Efendim, 

ne usulü hakkında konuşarak; Komisyon yok ki?.. 
Benim de usul hakkında sözüm var. 

BAŞKAN — Efendim, komisyonu dinleyelim, 
sonra size söz vereyim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Komis
yon yok.. (A. P sıralarından «Komisyon yok» sesle
ri) Ne komisyonu?.. 

BAŞKAN — Efendim, şimdiye kadar çalışmış 
olan ilgili bir arkadaşımızın fikri. 

Lütfen kısa olmasını rica ediyorum. 

M. CİHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın senatörler; 

11 nci Birlerimde raporumuz okundu. Gerekçesi 
Sözcümüz tarafından açıklandı ve rapora muhalefet 
şerhi veren arkadaşlarımız adına da Sayın Rendeci, 
burada uzun uzun konuştu. O Birleşimin sonunda da 
hem muhalefet şerhini cevaplandırmak, hem de Ko
misyona tevcih edilen bir soruyu cevaplandırmak üze
re söz aldım; maruzatımı hatırlayacaksınız. Raporu
muzun sonu şöyle bitiyor : 

Biz, görevimizi iki saf hah olarak yapma lüzumu
na kanaat getirdik. Birinci safhada, Başkan seçiminin 
gereğini ortaya koyuyoruz. Bu belli olduktan sonra, 
ona göre hemen düzenlenecek Başkanlık Divanını ta
mamlayıcı üyelerin seçimlerine ilişkin öneriyi göste
ren daâ'îım çizelgesini de hemen sunacağımızı belirt-
t'k- yani, İçtüzükteki 4 ncü maddenin gereği olarak, 
':ür:': oturumda seçilecek başkanvekili. idare amiri ve 
kâtJp üyeler için esas tutulacak Dağıtım çizelgesini. 

Konrsyonumuzun tevekkül tarzı üzerinde (meşru
hattaki beyanlar) çalışmalardaki gerçekçi davranışlar 
hepircvzi doğru kanaata götürür. Bu komisyonun ko-
nııvu düşünmeye, müzakere ederek çözüme bağlama
ya yetkisi yok idi ise, Adalet Partisini temsil eden ar
kadaşlarımızın, komisyon çalışmasına katılmaması lâ-
Z'rnd;, Konrsyonım kalan üyeleri bir araya gelir, ra
porlarını tanzim eder (üçte ikiden fazla üyeye sahip ol
dukları için) Gene! Kurula gelirdi. Genel Kurulda 
Adalet Partisi Orupu görüşünü ortaya koyard». 

Biliyorsunuz, 11 nci Birleşim, saat 19'u geçe ka
pandı. Ertesi günü bu konunun gerçek payını bilen 
Adalet Partisi Grup Başkanvekili Sayın Ömer Ucuzal 
ve Sayın İnebeyli, düşüncelerine göre teyit mahiyetini 
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taşıyan önergelerinde şu beyanda bulunuyorlar; ba
şından okuyorum : 

«Başkanlık Divanı seçimlerine esas olmak üzere 
Danışma Kurulunca hazırlanıp Genel Kurula sunu
lan dağıtım cetvelini yeniden düzenlemek amacıyle 
görevlendirilen Danışma Kuruluna benzer Özel Ko
misyon dağıtım cetvelinde gerekli düzenlemeyi yapma 
yerine, İçtüzük hükümlerine ters düşen bir teklif ge
tirmiş ve bu teklif Genel Kurulca reddedilmiştir. 

Bu durum karşısında...» Dikkat buyurun, «komis
yonun görevi sona erdiğine göre, Başkanlık Divanı 
seçimleri daha fazla sürüncemede bırakılmadan, esa
sen reddedilmemiş bulunan Danışma Kurulunca ha
zırlanan dağıtım cetvelinin Genel Kurulca ele alına
rak düzenlenmesini arz ve teklif ederiz.» 

Okundu, üzerinde uzun boylu konuşuldu ve dün 
gayet sıkı bir çalışma içinde bu önergenin akıbeti de 
Genel Kurulun oylanyle belli edildi; reddedildi bu 
önerge. 

O halde, bu önerge reddedilince, bunu takiben Ge
nel Kurula sunulan Cumhurivet Halk Partisinin öner
gesinin oya konulmaması lâzımdı. Reddedilince, Baş
kanlık bu önergeyi Komisyona tevcih edecekti; hiç 
bir soruya ihtiyaç duymadan. Evet Komisyon olarak, 
b'z bunu alalım, inceleyelim... 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Siz kabul et
tiniz beyefendi, oradan, oturduğunuz yerden. 

BAŞKAN —• Lütfen, hatibe müdahale buyurma
yınız, efendim. 

M. CİHAT ALPAN (Devamla) — Reddettik. 

Dünkü bu usul hatası, bugün de maalesef tekrar
landı. B:nacnaleyh ben, Komisyon Başkanı olarak, 
Tüzük dışına çıkarılarak müzakeresine devam olunan 
Adalet Partisi Grun Başkanvekillerince verilmiş öner
genin Başkanlıkça Komisyona iade edilmesini rica 
ediyorum. Bazı arzular da belirtildi zaman bakımın
dan, ki biz Komisyon olarak raporumuzda, «ihtimal
leri karşılayıcı çizelge de elimizdedir» dedik. İsterse
niz, hemen bir ara vererek birinci oturumu bırakırız, 
arkadaşlarla bir araya geliriz ve hazırladığımız ihti
malleri tekrar gözden geçirip Genel Kurulun tasvibine 
sunarız ve onun neticesi yapacağımız seçimin doğru
sunu meydana koyar. 

Maruzatım bu kadar, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Ege, sizinki usul hakkında ise takaddüm ede

ceksiniz. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Evet, efen

dim. 
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I BAŞKAN — Buyurun. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Sayın Alpan'ın burada ifade ettikleri, Komisyona 

j havale edilmesi lâzım gelen önerge mevzuu ile ilgili 
görüşlerinin inançlarıyle ne derece bağdaşmakta oldu-

I ğunu, yalnız dünkü oylamalarda bu önerge üzerinde 
oy kullanmakla göstermişlerdir. Bunun dışında ben, 
söyleyecek bir şey bulamıyorum. Eğer bir komisyo-

I nun varlığına inanan bir Komisyon Başkanı idiyseler 
I yapacakları şey; derhal müdahale ederek bu önergenin 
I oylanmadan Komisyona havalesi gerektiğini beyan idi. 

Bunu yapmayıp da, önerge üzerinde oy kullandıktan 
sonra artık, böyle bir iddianın ne derece ciddiyet arz 
edeceğini sizlerin insaflarınıza terkediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
«Üslubu beyan aynıyla insan.» Şu kürsüde çeşitli 

meseleleri konuşmak için çıkan arkadaşlarımızı hepi
miz dikkatle dinliyoruz ve konuşan arkadaşlarımızın 
mevzu ile konu ile (ne derseniz deyin) eldeki önerge 
ile ne derece ilgili, ne derece ilgisiz beyanlarda bulun
dukları da gözlerinizin önündedir. 

Ben hukukçu değilim ve burada hukuk adına ileri 
sürülen beyanları dinledikçe de neredeyse «çok şükür» 
diyeceğim geliyor. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bilhassa yeni gelen Halk Partili arkadaşlarıma 

ifade etmek isterim; lütfetsinler de 15 senelik Cumhu
riyet Senatosu Zabıtlarını tetkik buyursunlar. 15 sene
den bu yana aşağı yukarı altı - yedi defa Başkanlık 
Divanı seçimi yapıldı. Bu seçimlerin şu yıla gelinceye 
kadar yapıldığına itiraz etmeden aynen kabul eden 
arkadaşlarının, bu sene niye bu itirazlar içinde bulun
duklarını kendileri bulacaklardır. 

Geçen sene; 1974'de aynı şekilde İçtüzüğün 8 nci 
maddesi gereğince bir dağıtım cetveli yapılmış. Bu 
dağıtım cetvelinin yapılmasında Sayın Tekin Arıbu-
run, Sayın Mehmet Ünaldı, Sayın Zihni Betil bulun
mamışlar, Sayın Necip Mirkelâmoğlu, Sayın Çamlı
ca, Sayın Osman Nuri Canpolat, Sayın Ekrem Ka-
bay, Sayın Bahriye Üçok, Sayın Hüsamettin Çelebi, 
Sayın Tarık Remzi Baltan'ın iştirakleri ile dağıtım 

j cetveli bu şekilde hazırlanmış ve buraya gelmiştir. 
Geçen yıl da, bu yıl olduğu gibi, (Hatta şekillerinde 
dahi en ufak bir virgül değişikliği olmadan aynı şe
kildedir) yapılmış, burada müzakerelerine gidilmiştir 
ve ondan sonra seçimlere geçilmiştir. 

i Geçen yılki çizelge dağılımında Adalet Partisine 
j bir Başkanlık, bir Başkanvekilliği düşmüş, Cumhuri-
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yet Halk Partisine de bir Başkanvekiiliği düşmüştür. 
Tanzim bu şekilde yapılmış ve yürütülmüştür. 

Şimdi, bu yıl aynı şekilde bir dağıtım cetveli ha
zırlandı, geldi. Huzurunuza çıktı ve huzurunuzda bu 
dağıtım cetveline çeşitli noktalardan itirazlar oldu. Bu 
itirazlar sonunda bir komisyon kurulması istendi. Ben 
öyle çok lâf bilemiyorum; efendim dışarısı şöyle ol
du, içerisi böyle oldu, şu şunu dedi, bu bunu dedi, 
işte Halk Partisi şu, Adalet Partisi bu demeyeceğim... 

Muhterem arkadaşlarım; Şunun üzerinde konuşu
yorum : 

Arkadaşlar, burada dendi ki; «Efendim, şu dağı
tım cetvelinde eksiklikler var...» Nedir bu eksikler? 
Adalet Partisi 77 ile mi, 76 ile mi, 78 ile mi temsil 
ediliyor belli değil? Falan şurada mı, filân burada mı 
belli değil? Onun için bu yapılan dağıtım bizi tat
min etmedi. Bu dağıtımın yeniden yapılması istendi. 

Muhteresm arkadaşlar; 

Burada arzu edilen dağıtımın yeniden yapılması
dır. Yoksa Başkanı önden seçelim; Başkanlık Divanı
nın diğer üyelerini sonra seçelim değil. Ne böyle bir 
teklif geldi, ne bir önerge geldi, ne de bir konulmada 
bu şekilde kmse bir beyanda bulundu. Bunun üze
rin bir komisyon kurulması yoluna gidildi. 

Burada bu yılki dağıtım cetvelindeki dağıtımda 
Adalet Partisine beş üyelik düşüyor, Cumhuriyet Halk 
Partisine beş üyelik düşüyor, Millî Birlik Grupuna bir, 
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler bir, grup kurama
yanlara bir olmak üzere, 13 üye tamam oluyor. 

Şimdi, Adalet Partisine dört düşeceği, beş düşmeye
ceği üzerinde beyanda bulunuldu. Denildi ki; «Adalet 
Partisinin kalan artık oyu bir kâtipliği alacak durum
da değildir. Bunu o şekilde yapalım ki; devamlı ola
rak puandan düşelim, kimin puanı fazla ise onu ve
relim....» 

Bizim tezimiz şuydu : Puan artıklarına; yani be
şin altına düşüldüğü puan artıklarına geçildiği zaman 
kalan üyelikleri, siyasî partilerin daha büyük bir ağır
lığı olması lâzım geleceği düşüncesiyle siyasî partilere 
verelim şeklindeydi. Bir tanesi Cumhuriyet Halk Par
tisine, bir tanesi de Adalet Partisine düşer şeklinde 
bir düşünceydi. Bu bir düşüncedir; sizin tarafınızdan 
kabul edilir veya edilmez. Yok efendim gasıptı, fala
nın hakkını almaktı, yok bilmem takrirdi, bilmem ney
di... Böyle büyük lâflara benim aklım ermiyor arka
daşlar. Konuşacaksak, meselenin üzerinde duralım. 
Minderden kaçarak güreşmeyelim; lüzumu yok. 

Arzu edilen şudur ve şu anda da bütün bu uzatma
lar; eğer iki üç tane Cumhuriyet Halk Partisi tarafın

da oy fazla olsa, hiç bunlar konuşulmadan oylamaya 
geçilecekti; yani bunları da hissetmeyen, bilmeyen 
yok. Bunu da böyle tespit etmek isterim. 

Mesele gayet açıktı; yapılacak iş buydu. Buna iti
raz edildi. «Efendim hayır» dediler. Burada parti grup
ları diye ayrı, diğer gruplar diye bir ayrılık yoktur; 
kimin puanı yüksekse ona göre bir dağıtım yapılır. 
Bunun üzerine Komisyon kuruldu muhterem arkadaş
lar. 

Bu Birinci Komisyon beğenilmedi, ikincisine ge
çildi. Detaya girmiyorum. Hepinizin bildiği ve başla
rınızı ağrıtan bu mevzuu tekrarlamak istemiyorum. 

Nihayet mesele, şu çizelgenin düzeltilip getirilmesi 
olduğu halde, Cumhuriyet Halk Partisi son Komisyon 
toplantısında bunu, Başkanı önden seçelim, sonradan 
şöyle yapalım, böyle yapalım diye bir teklife çevirdi. 
Bizim itirazımız burada başladı. Bize verilen mesele, 
şu bizim daha önce yapılmış olan dağıtım cetvelinde 
düzeltme yapıp dönmemizdi. «Yaptığımız, bize veri
len vazifenin dışında bir şeydir, biz buna muhalifiz.» 
dedik. 

Komisyonun, özel komisyonun (ne derseniz deyin), 
bu topluluğun getirdiği rapor burada okundu, redde' 
dildi muhterem arkadaşlar. Reddedilince ne oldu? Ya
ni, Cumhuriyet Senatosunun Gündeminde hiç bir şey 
kalmadı mı? 

Bazı arkadaşlar şunu söylediler : Dediler ki; «Efen
dim, Danışma Kurulu tarafından hazırlanan eski Da
ğıtım Cetveli Komisyon kurulmakla ortadan kalk
mıştır.» Hayır, bunun böyle olmadığını da burada de
falarca ifade ettik. 

Öyleyse elimizde mevzu olan, konuşulması gere
ken, Gündeme esas olan nedir? Yine ilk hazırlanmış 
olan dağıtım cetvelidir. Dağıtım cetveli vardır. Da
ğıtım cetveline itirazlar olmuştur. Bunun üzerinde 
müzakere gerekir. 

Bu dağıtım cetvelini eğer olduğu gibi kabul ede
cek olsaydı Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu, bu 
-iağıtım cetveli üzerinde değiş:kîik yapmak gibi bir 
"alışmayı, kurduğu bir komisyona havale etmezdi. Ha
vale etti; fakat yapılan çalışma yeterli bulunmadı, gel
di. Öyleyse ne var? Elimizde yine dağıtım cetveli var. 
Biz bu dağıtım cetvelini eksik buluyorduk. Bu dağı
tım cetvelini yeniden düzenleyip Komisyonun yapa
madığını Genel Kurulun kendisi yapması gerekir. Ge
nel Kurul Gündemine hakimdir. Genel Kurul istediği 
gibi gündem üzerinde tasarruf yapar, istediği konuyu 
istediği şekilde müzakereye koyar, onun içerisinden çı
karmalar, ilâveler yapabilir, bu da en tabiî hakkıdır. 
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Şimdi, bunu yapmakla mükellef olan bir halde 
müzakereleri yürütüyoruz ve biz bir dağıtım cetveli 
getiriyoruz. Bu dağıtım cetvelini getirirken, buna rüş
vet, buna bilmem efendim şu şekilde iltimas diye bir 
şey düşünülmemiştir. Şu dağıtım cetveli 15 yıldan be
ri yapılan dağıtım cetvellerindeki usul ne ise, aynı o 
usul takip edilerek yapılmıştır. Müsaadenizle çok kı
sa olarak arz edeceğim : 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Komis
yon yapsın, getirin. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Kom :s-
yon yapmadı vazifesini. Umumî Heyet gündemine ha
kimdir, kendisi yapar. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Yapmaya bırak
mıyorsunuz ki, nasıl yapsın?... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Onu 
ben bilmiyorum, onu arkadaşlarınıza sorarsınız. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Adalet Partisinin 77 üyesi var, 41,84 puanı var. 

Cumhuriyet Halk Partisinin 62 üyesi var, 33,69 
puanı var. 

Kontenjan Grupunun 12 üyesi var, 6,52 puanı var. 
Bağımsızların 17 üyesi var, 9,20 puanı var. 
Millî Birlik Grupunun 16 üyesi var, 8,69 puanı 

var. 
Bizim yaptığımız şu; puanların büyüklük sırasına 

göre Başkan ve Başkanvekilliklerinin dökümünü yap
mak. Böyle bir döküm yaptığımız zaman : 

Adalet Partisine bir Başkan düşüyor, 19 puan, ge
riye 22,84 puan kalıyor. Başkanvekilliği bir tane dü
şüyor, 10 puan; geriye 12,84 puan kalıyor. İdare 
Amirliği bir tane düşüyor, 7 puan geriye 5,84 puan 
kalıyor. Kâtiplik içinde 5 puan düşünce geriye 0,84 
puan kalıyor. 

Cumhuriyet Halk Partisine bir Başkanvekilliği ve
riliyor, geriye 23,69 puan kalıyor. Bir tane daha Baş
kanvekilliği veriliyor, geriye 13,69 puan kalıyor. Bir 
İdare Amirliği veriliyor, 6,69 puan geriye kalıyor. 
Bir Kâtiplik veriliyor geriye 1,69 puan kalıyor. 

Şimdi, şu diğer gruplar yahut topluluklar içeri
sinde en büyük puana 9,23 ile Bağımsızlar sahiptir. 
9,23 puan olana elbette büyüklük itibariyle bir İdare 
Amirliği veriliyor, oradan 2,23 puan geriye kalıyor. 

Millî Birlik Grupunun 16 üyesi vardır, puanı'8 :69' 
dur. Bundan kâtiplik iç:n 5 puan düşüyoruz, -geriye 
3,69 puan kalıyor. Yine büyüktük sırasıyîe baktığı
mız zaman, kalan puanı en büyük Millî Birlik Grupu 

olduğu için bir kâtiplik daha veriyorsunuz, onlardan 
eksi 1,40 puan düşüyor. 

Ondan sonra büyük olan bağımsızlardır. 2,23 
puanla bir Kâtiplik de onlara veriyorsunuz. Böylece 6 
kâtiplik ve... 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Gönlünüzce 
dağıtılıyor. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Gönlü-
müzce dağıtılmıyor beyefendi, eğer biraz hesap bili
yorsanız alır yaparsınız. 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Ama erkeklik vardı, 
erkek sözü de vardı. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — • Ve bu 
hesap, çok istirham ediyorum bilhassa yeni gelen arka
daşlarıma, açsınlar baksınlar, senelerdir seçimlerde; 
Başkan seçimlerinde, dağıtım cetvellerinde, diğer Baş
kanlık Divanı seçimlerinde esas olmuştur, bu esas 
üzerinde yapılmıştır ve bu esasta kimseye rüşvet yok
tur. Ancak rüşvet meselesi böyle konuşmak suretiyle 
bazı gruplarla Adalet Partisinin gayet insaflı, gayet 
adaletli; ölçülere, her türlü ölçüye, Tüzüğe, Anayasa
ya uygun meydana getirmiş olduğu bir çizelgeyi kötü
lemekten ileri bir şey değildir. Hepiniz bu hesabı ya
pacak güçtesiniz, kalemi kâğıdı alıp yaptığınız zaman 
bunun dışında bir şey çıkaramazsınız. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, 
usul hakkında söz istiyorum. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Onun 
içindr ki, şu çizelge üzerinde yapılmış olan tenkitler
de bize yöneltilen ve isnat halini alan bazı çok ağır 
sözleri buradan söyleyenlere olduğu gibi iade ederim 
ve bizim ölçülerimizin insafın, adaletin, hukukun, İçtü
züğün, Anayasanın bir santim dışında olmadığını da 
beyan etmek isterim. Bu kürsüye gelip, meselelerin 
dışına çıkıp, konuları bir tarafa bırakıp, gündemin 
gerektirdiği mevzu ile hiç alâkası olmayan konuşma
lara, sapmalara götürerek, âdeta Cumhuriyet Senato-
sundaki çalışmaların, kendi ifadeleri içerisinde, çık
maza götürülmek istendiğini ifadeye kalkmaları kadar 
basiretsiz bir hareket olamaz. 

İşlerine geldiği zaman insanların; efendim elbet
te demokraside esas olan oylamadır, neticede bütün 
üyeler dinlerler, vicdanî görüşlerine, anlayışlarına gö
re oylarını kullanırlar, oylamayı kazandığınız zaman 
;yi, kaybettiğiniz zaman parmak hesabı şeklinde bir 
nevi hakaret - âmiz sözlerle demokrasinin esasını teş
kil eden oy müessesesine bu tarzda dil uzatmanın da, 
~ok yersiz, çok insafsız bir hareket olduğunu hatırlat
mak isterim. Başka türlü hiç bir şeyi halledemezsiniz. 
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Nihayet oylama müessesesi vardır, bu müessese çalışa
caktır, bu müesseseye herkes, eğer demokrasiye inanı
yorsa, eğer bu Anayasa ve Tüzük içerisinde burada 
vazife görüyorsa hürmetle kabullenip, hürmetle boyun 
eğmek mecburiyetindedir. 

Arz ederim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Söz sırası Sayın Ucuzal'ındır. Yalnız bir takrir 

var, müsaadenizle okutayım, sonra söz vereyim efen
dim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, 
usul hakkında söz isteğim var. 

BAŞKAN — Evet efendim vereceğim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Danışma Kurulu yerine kurulan Komisyonun gö

revinin sona erip ermediği tartışılmaktadır. Bu konu 
bir karara bağlanmadan önergelerin müzakere edilme
si usule ve İçtüzüğe aykırıdır. Önce bu konunun gö
rüşülmesini ve bir karara bağlanmasını arz ve teklif 
ederim. 

Erzincan 
Niyazi Unsal 

BAŞKAN — Efendim bu vesileyle bir hatırlatma 
yapmama izin verecek olursanız; İçtüzüğümüzün ko
misyonlarla ilgili 17 nci maddesinde şöyle bir fıkra
nın mevcudiyetini Yüksek Heyete arz etmek istiyo
rum : 

«Bu komisyonlar, kendilerine havale edilen işin 
sonuçlanmasına kadar görevlerine devam ederler.» 

Şimdi, Sayın Ucuzal buyurun. 

AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karah:sar) — Nor
mal komisyonlar için Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, hüküm, anlayış, karar el
bette Yüce Senatonundur. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Önerge ne oldu 
Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — Önerge üzerinde konuşulacak efen
dim. Gerekirse size söz vereceğim efendim. 

CİHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, bendeniz usul üzerinde cevap verici 
mahiyette söz rica etmiştim. 

BAŞKAN — Arkadaşımız da usul konuşacak, son
ra sıra size gelecek efendim. 

Buyurun Sayın Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan 

değerli arkadaşlarım; 
Ben, Sayın İnebsyli arkadaşımla birlikte Yüce 

Cumhuriyet Senatosunu bir an evvel çalışma imkânına 
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kavuşturmak için gayret sarfederek huzurunuza bir 
önerge takdim ettim... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Çalışma itiya
dında değil mi Senato? Hakaret ediyor; konuştuğunu 
bilmiyor, hakaret ediyor senatoya... 

BAŞKAN — Rica ederim, hatibe müdahalede bu
lunmayın efendim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Ama Senato
ya hakaret ediyor. 

BAŞKAN — Burası özgür kürsüdür, her arkadaş 
vicdanî kanatıyle konuşur. Rica ederim. 

Devam buyurun efendim. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Çok ucuz bir 

lâf etti Sayın Başkan. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Yüce Cumhuri

yet Senatosunun çalışmasına imkân sağlayacak Baş
kanlık Divanı teşekkül etmeden çalışıyor farz eden ar
kadaşıma İçtüzüğü tetkik edip, Anayasayı tetkik edip 
öyle müdahale etmesini tavsiye ederim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — «Çalışma iti-
yadıyle» dedi, aklı ermiyor cehaletiyle müsemma... 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. 
Devam buyurun efendim. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Senin İstanbul'dan 

Doğu'ya gelmene benim aklım ernryor. 
Değerli arkadaşlarım; 
Huzurunuza bir önerge takdim ettik; kâğıt par

çası göndermedik. Yeri gelir, 26 sene Parlamentoda 
görev verdiğini iddia eden arkadaşımız, yeri geldiği 
zaman Başkanlığa takdim edilen bir teklifin, adını 
da unutarak, «kâğıt parçası» gibi bir tavsifin içeri
sine girer. 

Talebimiz ne idi?.. Talebimiz, Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlık Divanı kuruluşunu tayin ve tespit 
eden İçtüzüğün 8 nci maddesinin (C) fıkrası, Baş
kanlık seçimlerine geçmeden önce, bu seçimlere esas 
tutulmak üzere bir dağıtım cetvelinin Genel Kurulca 
kabulünü şart koşmaktadır. Bu hükme göre, Cumhuri
yet Senatosunu oluşturan grupların üye sayısı ve bu 
üye sayısına göre değişen yüzde oranları dikkate alı
narak, İçtüzüğün 8 nci maddesine göre hazırlanmış 
bulunan dağıtım cetvelini sunuyor, gereğini arz ve 
teklif ediyoruz; ama ne yazık ki, bu önergenin usulü 
hakkında söz alıp huzurunuza gelen hatipler, bizi 
Anayasa ve İçtüzük hükümleri dışına çıkararak böy
le bir iddia ile çalışmamıza imkân verecek dağıtım 
cetvelinin tanzimi yerine, (yine kendi tabirleriyle söy
leyeceğim.) Cumhuriyet Senatosunun iradesi dışın
da, birtakım siyasî kanaatlerini getirip bu kürsüye ve 
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bu zabıtlara tescil ettirmenin gayret ve amacını takip 
ettiler. 

Değerli arkadaşlarım; 
Çalışmamıza imkân veren içtüzüğü nazarı itibare 

almadan hareketimiz mümkün değil. Üzerinde mü
zakere açılması ve halledilmesi gereken mesele, elbet
te Anayasa, elbette İçtüzük hükümlerine göre yürütü
lecektir. 

Takdim ettiğimiz önergede açıkça ifade ediyoruz; 
îçtüzüğün 8 nci maddesi hükmü nazarı itibare alına
rak hareket edilsin, diyoruz ve İçtüzüğün 8 nci mad
desinin hükümlerine dayanarak da bir cetvel takdim 
ediyoruz; ama bu teklifimiz bir tarafa atılıyor ve de
ğerli arkadaşlarımız kendi muhayyilelerinde yarattık
ları birtakım (Gayet açıkça söylüyorum.) Anayasa ve 
İçtüzük dışı sözlerle zabıtları dolduruyorlar. Bununla 
da yetinmiyorlar ve Adalet Partisini, birtakım sözlerle 
bir kısım arkadaşlarımızı yanlarına çekmek ve bir kı
sım arkadaşlarımızı, bu «çekiş, rüşvet.» tabirini de 
kullanarak onlara bir istikamet vermek gibi çok ya
kışıksız bir tutumun içerisine de giriyorlar. 

«Önerge, İçtüzüğe aykırı» buyurdular; önergenin 
eki bulunan cetvel üzerinde açıp İçtüzüğün 8 nci 
maddesine bakma zahmetini göstermediler. 

Şimdi değerli arkadaşlarım; 
Elimizde bir aydan beri müzakereye esas olan 

27.10.1975 tarihli bir dağıtım cetveli var. Bu da
ğıtım cetvelindeki esaslarla, bizim takdim ettiğimiz 
önergeye ek olan cetvel arasında irtibat kurmaya kal
kıştığımız zaman, şunu söylemeyi peşinen yerinde bu
luyorum : 

Arkadaş!ar;mızı sinirlendiren mesele şu : «Efen
dim, Başkanlığı A. P. kendi inhisarında tutuyor...» 
E, sizin hem Başkanlık Divanmdaki partili arkadaş
larınızın, hem de Danışma Kuruluna iştirak eden 
Grup Başkanvekiii arkadaşınızın imzasıyle tanzim edi
len 27 .10 .1975 tarihli dağıtım cetvelinde imzanız 
var ve bu cetvelde de Başkan adaylığı Adalet Par
tisine ayrılmış. O zaman Anayasayı bugünkü gibi tef
sir etme aklınızda yok muydu?.. Siz o dağıtım cetve
line nereden itiraz ettiniz? Son kalan iki kâtip üye
nin birisi Adalet Partisine verilmesin; ortada 1,69, 
1,69 artık puan var; o halde buralara verilsin d'ye iti
raz ettiniz. 

Bir başka itirazcı da, Adalet Partisinin 78 değil 
77 üyesi var diye İtiraz etti. Biz Adalet Partis; ola
rak. o dağıtım cetvelinde üye tam sayımızın 78 değil 
77 olduğunu kabul ederek huzurunuza geldik ve 
<:Bu dağ'tım cetveli hakikaten 78'e göre yapılmıştır, 
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I bu yanlıştır. Bir arkadaşımız müstakil grupsuzlar içe
risine ayrılıp gitmiştir, 77 üzerinden hesap yapılması 
doğrudur.» diyerek, biz bu itirazı kabul edip, bu 
dağıtım cetvelinin yeniden gözden geçirilmesine mü
samaha ettik. 

E, şimdi aradan 3 0 - 3 5 günlük bir zaman geçiyor, 
geliyorsunuz, imza koyduğunuz bu dağıtım cetveline; 
Anayasaya ve içtüzüğe aykırı hiçbir sebep gösterme
den kendi yaptığınızı kendiniz yıkmaya çalışır gibi 
inkâra kalkışıyorsunuz. 

Şimdi okuyorum : «27.10.1975 tarihli Danışma 
Kurulu kararının eki olan dağıtım cetveli.» Bu cet
velin tanziminde imzası bulunan Cumhuriyet Halk 
Partili arkadaşlar; Recai Kocaman... Bu toplantıya 
başka arkadaşlar girmemiş, niye girmemiş bilmiyo
rum... 

Şimdi, Grupu temsilen bulunan arkadaşımızın hu-
I zurunda tanzim edilen dağıtım cetveli : 

«A. P. : 1 Başkan, 1 Başkanvekiii, 1 İdare Amiri 
2 Kâtip; Toplam : 5» 

Bizim şimdi arz ettiğimiz önergedeki dağıtım cet-
veliyle karşılaştırırsak; 1 Başkan, 1 Başkanvekiii, 1 

I İdare Amiri, (Buraya kadar 27.10.1975 tarihli Da-
I ğıtim Cetveline aynen uyuyor.) 27.10.1975 tarihli 

dağıtım cetvelinde Kâtiplik Adalet Partisine iki tane, 
bizim takdim ettiğimiz önergedeki cetvelde bir tane. 

i Biz neyi gasbediyoruz, bizim tutumumuz neden Ana
yasa dışı oluyor, bizim tutumumuz neden İçtüzüğe uy
muyor?.. Bunu ispat etmek mümkün değil. 

O halde, ilk dağıtım cetveline imza koyan Sayın 
j Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun, kendi imzasıyle 

tekevvün eden bu dağıtım cetveîiyle bir eksik üyeyle 
takdim ettiğimiz önergeyi karşılaştırdıkları zaman; 
öyle hukuk dışı, Anayasa dışı, İçtüzük dışı bir tabirle 
Adalet Partisini itham etmeye hakkı yoktur. 

İçtüzüğümüzün 8 nci maddesini, takdim ettiğimiz 
önergede aynen uyguladık değerli arkadaşlarım. Bi
rinci fıkrasından son fıkrasına kadar 8 nci maddeyi 
tatbik ettik. Biz İçtüzüğün içerisindeyiz Adalet Partisi 
olarak. Biz, takdim ettiğimiz önerge ile 15 yıllık tat
bikatı, 15 yıllık Anayasa tatbikatını da huzurunuza ge
tirdik. îçtüzüğün 8 nci maddesine baktığımız zaman, 
cDanışma Kurulunda temsil edilen bütün grupların 

I Cumhuriyet Senatosu üye tamsayssındaki yüzde oran
ları tespit edilir.» hükmü vardır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yüzde oranlarını tespit ettik. A. P., 77 üyesiyle 

1 41,84... 
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NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Onlar doğru, ama 
böyle bir göreviniz yok diyoruz. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — C. H. P., 62 üye
siyle 33,69; Millî Birlik Grupu 16 üyesiyle 8,69; Kon
tenjan Grupu 12 üyesiyle 6,52 puana sahip. Toplam 
90,74. Grupların dışında geriye ne kalıyor? Grupsuz-
larm oranı. Bu oran da; C. G. P. beş, M. S. P. beş, 
M. H. P. bir, seçimle gelen bağımsızlar üç, Tabiî 
Üyeler üç olmak üzere 9,22 puana sahip. 

Çizelgede ne yapmışız? C. H. P.'ye iki Başkanve-
kili. Daha önceki imzaları bulunan cetvelde iki Baş-
kanvekili. İdare Amiri bir. Önceki imzalan bulunan 
cetvelde Kâtip Üye sayısı iki. Bu defa bizim takdim 
ettiğimiz cetvelde bir. A. P.'de Başkanlık Divanında 
dört üyeye sahip, C. H. P. de dört üyeye sahip, sevgili 
arkadaşlar. 

Ş;mdi, Sayın Sırrı Atalay, Sayın Gündoğan dediler 
ki, biz rüşvet vermişiz... Kime?.. 

Ben, Yüce Senatonun çatısı altında grupu bulunan 
veya grupsuz arkadaşlarımın hiçbirisini bu tabirle yan 
yana getirmek istemem, onları tenzihen arz ediyorum, 
sevgili arkadaşlarım. 

Şimdi, biz 15 senedir buradayız. 15 senedir Sayın 
Millî Birlik Grupu kendisine devamlı surette bir İda
re Amirliği almaktadır, ama bizim yaptığımız hesaba 
göre, onların kuvvet oranlarına göre puanları öyle gel
di ki, kendilerine iki Kâtip Üyelik düşmektedir. 

Biz neyi gasp ettik, sevgili arkadaşlar? Gasp etti
ğimiz bir şey yok. Aksine bir üyelik yerine iki üye
lik gibi bir imkân getiriyor, bizim hesabımız ve hiç 
zannetmiyorum ki, sayın Millî Birlik Grupu da, Sayın 
Atalay'ın dediği gibi, bir mağduriyete uğradığım ka
bul etsin veya istediğini alamama gibi bir tutumun 
içerisinde falan yere, filân yere yakınlık göstersin.. 
Böyle şey olamaz. 

Hesap ortada, 9,22 puana verilecek görevle; siz 
bu kürsüde sesleniyordunuz, «Görevlerin ağırlığına 
göre taksimat yapılır...» Sizin sözünüze değil, Sayın 
Atalay, Tüzüğün emrine uyarak biz en büyük puan 
sahibine görevlerin ağırlığına göre taksimat yapa
rak huzurunuza geldik. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Komis
yon yapsın bu görevi. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Şimdi, «Komis
yon, Komisyon» diyorsunuz, sevgili arkadaşlarım; 
oraya da geleceğim. 

Komisyona verdiğiniz görev, Yüce Genel Kuru
lun yapması gereken görevdi. Ne idi? Dağıtım cetve
li yapmaktı. Komisyonun ekseriyetine dayanan üye 

arkadaşlarımızın imzasiyle gelen şey, dağıtım cet
veli değil, bir rapordur. Raporda ne deniyor? «Evve
lâ Başkan seçilsin, ondan sonra kalan 12 üyenin da
ğıtım cetveli tanzim edilsin.» 

Sevgili arkadaşlarım; 
Tüzüğümüzün 3 ncü maddesi Başkanlık Divanı

nı tarif etmiş. Başkanlık Divanının içerisinde Sayın 
Başkan da var. O halde evvelâ Başkanı alırsanız bu 
maddenin içerisinden, siz 3 ncü maddeyi değiştirme 
gibi bir tutumun içerisine girersiniz. Komisyonunuzun 
bunu yapmaya hakkı yoktur. 

Komisyonun getirdiği rapor üzerinde görüşleri
mizi arz ettiğimiz zaman söyledik. «Bu Özel Ko
misyon kendisine verilen görevi yapmamıştır. Ken
disine verilen görevin dışında başka bir görev yap
mıştır.» dedik, neticede Yüce Kurulun oyuna arz edil
di ve reddedildi. 

Komisyonun yapması gereken şeye dair yapıp ge
tirdiği ve rapora bağladığı husus reddedilince otoma-
tikman Komisyonun görevi sona erer. Çünkü, bu Ko
misyon özel bir Komisyondur; kendisine verilen bir 
görev vardı, «O görevi yaptım» diye huzurunuza gel
di; ama bu Komisyonun Sayın Başkanı biraz evvel 
bu kürsüden buyurdular ki, «Biz iki şıklı bir rapor
la geldi. Evvelâ Başkan seçimi yapılsın, sonra biz 
ikinci defa toplanıp Başkanlık Divanının dağıtım cet
velini tanzim edeceğiz...» 

Yüce Genel Kurul bu raporu görüştü, raporu top
tan reddetti. Artık, Sayın Komisyon Başkanının de
diği ikinci şık ortada yoktur. Rapor toptan reddedil
miştir. Rapor toptan reddedildiğine göre, Komis
yona verilen görev bitmiştir. Yeniden bizim arz etti
ğimiz önerge bu Komisyona gitsin derseniz; bu müm
kün değil, sevgili arkadaşlarım. 

Nitekim Sayın Cihat Alpan, benim evvelki gün 
verdiğim bir önergeyi burada okudular. Yalnız bu
rada bir hususu arz edeceğim, sevgili arkadaşlarım; 
o önergemiz işlem görmediği için değiştirilerek tak
dim edilmiştir. Dün Yüce Kurulun ekseriyet oyla-
riyle reddedilen önergemiz Sayın Alpan'ın okuduğu 
önerge değildir. Onu açıklamakta fayda var. 

Bugünkü oylamadan doğacak neticeye göre Ku
rulu bir çalışmaya sevkedebilmek ve biran evvel sü
rüncemede kalan dağıtım cetvelinin tanzimini yapabil
mek için ben değerli arkadaşımla gayret sarf ede
rek bir önerge takdim ettim; ama önergem üstünde 
ister usul, ister esas hakkında söz alıp konuşan arka
daşlarıma hakikaten teessüf ederim, üzüldüm. Öner
gemizi tetkik etmeden, hüsnüniyetimizi anlamadan, 
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önergenin Anayasaya ve İçtüzüğe uygun olup olma
dığını dahi araştırmadan huzurunuza geldiler, birta
kım sözlerle hem şahsımızı, hem partimiz; Adalet 
Partisini itham altında tuttular. Şimdi, izin verirse
niz, kısaca bu husustaki görüşlerimi arz edeceğim. 

Sayın Atalay, «Bu önerge Tahkikat Komisyonu 
raporudur.» diyor. 

Sevgili arkadaşlarım, Anayasaya, İçtüzüğe uygun
luğu ve Yüce Senatonun çalışmasına ışık tutacak bu 
hareketimizi, mazideki birtakım kin ve garazına bü-
ründürerek, getirip yeniden bu kürsüye koymanın 
Yüce Senatoyu çalıştırıp, çalıştırmamak bakımın
dan bu sözde yatan durumun taşıdığı mânâyı Yüce 
Heyetin takdirine arz ederim. 

İkide bir, «Siz şu kararı aldınız, bu kararı aldı
nız.» diyorsunuz. Alacağız, sevgili arkadaşlarım. Par
lâmento, kendisine Anayasanın verdiği yetkileri kul
lanarak yasa yapacak. Bu çıkan yasa ve kararları be
nimsemeyen topluluklar ve partilerin, Anayasanın 
kendilerine verdiği yetkiye dayanarak Anayasa Mah
kemesine gitmeye hakları vardır. Eğer Anayasa Mah
kemesinin kumlusuna ihtiyaç yoksa; aslında Anaya
sa müessesesi olarak, bir kurum olarak Anayasaya 
konulmaması lâzım gelirdi. 

Burada Anayasaya ve içtüzüklere aykırı tasarılar 
ve teklifler kanunlaşabilir. O halde bunu incelemek. 
bunun Anayasaya uygunluğunu, bunun içtüzüklere 
uygunluğunu bir karara bağlamak yetkisi de, yine 
Anayasa yetkisi olarak Anayasa Mahkemesine veril
miştir. 

«Yüzde yüz her şeyi burada doğru yapacağız, o 
halde Anayasa Mahkemesine ne lüzum var..» gibi 
bir soru ister istemez insanın aklına geliyor. 

Arkadaşımız böbürlenerek buradan ifade buyur
dular, «Cumhuriyet Halk Partisinin bir tek tasarru
fu, bir tek almış olduğu karar veya kanun var mıdır 
ki, Anayasa Mahkemesinden geri dönsün.» 

Sevgili arkadaşlarım; 
Ne çabuk unuttunuz; 1974 Bütçe Kanununun 

9 maddesi Anayasa Mahkemesi tarafından Adalet Par
tisinin itirazı üzerine iptal edildi. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Bir tane var. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Ne kadar Hükü

met yaptınız, kaç aylık ömrünüz vardı ki?.. 
RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Bir madalyanız 

var, taşıyın onu da. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Hükümet olarak 

10 aylık ömrünüz var. 1974 yılı Bütçesi gelip burada 
görüşülürken, biz burada size yo! gösterdik, «Getir

diğiniz bütçe Kanununun maddeleri Anayasaya ay
kırı» dedik, dinlemediniz; o zamanki oy çoğunluğu
nuzla bunu çıkardınız ve biz de Anayasa Mahkeme
sine gittik. Anayasa Mahkemesi bizim itirazımız üze
rine, sizin Bütçe Kanununuzun 9 maddesini iptal etti. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Bizim bir tane 
var, sizin yüz tane var. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Niye böbürleni
yorsunuz, burada bizim hiçbir kararımız Anayasa 
Mahkemesine gitmedi, iptal görmedi diye?.. Yani, 
sizin hafızanız var da... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Yüz taneye kar
şı bir tane canım. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Hayır, biz mut
laka sizin dediklerinize uymak mecburiyetinde deği
liz. Her mesele burada oya arz ediliyor. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Her mesele de
ğil. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Ee, demokrasi... 
Elbette her mesele oy çoğunluğuyla kabul edilecek ve 
yürütülecek. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — O günler tarih
te kaldı Sayın Ucuzal. Her mesele değil; Anayasa ve 
İçtüzük içerisindeki meseleler oyla halledilir, değer
leri değil; bu mantığı kafanıza yerleştirin. 

BAŞKAN — Devam buyurun efendim. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Biz burada çalış
mamıza bir yön verelim gayreti içinde olacağız, me
seleler oya arz edilecek, kabul veya reddedilecek; işi
nize gelmediği zaman «Terör», işinize gelmediği za
man «Baski» işinize gelmediği zaman «Faşist bir tu
tum» diyeceksiniz. 

Sevgili arkadaşlarım; 
Bu tabiileri çok yadırgadım. 
MÜMİN KIRLI (İzmir) — Yadırgamakla olmaz. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — «Faşist» tabirini 
Türkiye'de ve dünyanın her yerinde komünistler kul
lanıyor, istirham ederim bunu kullanmayın. (C. H. P. 
sıralarından; «Aaa, bravo» sesleri, gürültüler ve müs-
tehziyâne alkışlar) 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Benimsiyorsanız, 
bir diyeceğim yok; ama sizi tenzih için böyle arz et
tim. 

Bizim burada hukukun üstünlüğünü muhafaza 
etmek için yıllardan beri, aylardan beri gayretimizi 
sizin bu gibi sözlerle tavsife hakkınız var mı?.. 

İçtüzüğün 8 nci maddesine göre bir dağıtım cet
veli getirdik. Bu, müzakereye arz edilir, beğenmedi
ğiniz yerlerde takrirlerinizi verir düzeltirsiniz; ama 



C. Senatosu B : 13 

bunu şu veya bu şekilde itham ederek ortaya koyma
ya hakkınız yok. 

İlk defa Danışma Kurulu tarafından yapılan da
ğıtım cetvelinde; Başkanlık Adalet Partisine verildi, 
imzanız var. Bizim takdim ettiğimizde de Başkanlık 
Adalet Partisine verilmişse, bizi itham etmeye ne hak
kınız var? 

Sevgili arkadaşlarım; 
Şimdi kısaca arz ediyorum; değerli zamanınızı is

raf etmeye gönlüm razı değil. Takdim ettiğimiz öner
ge, tamamen Anayasaya uygun, tamamen İçtüzüğün 
8 nci maddesi hükümleri nazarı itibara alınarak cetve
li hazırlanmış ve o yolda takdim edilmiştir. Biz, Yü
ce Senatoyu baskı altına, cebir altına, tazyik altı
na alma düşüncesini aklımızın köşesinden geçirecek 
ne bir partiyiz, ne şahısız, sevgili arkadaşlarım. 

Lütfen, bu kürsüye gelen meseleler üzerinde ko
nuşmalarınızı tanzim ederek yürütün; ama bunları 
bahane ederek birtakım tutum ve davranışların içe
risine girerseniz, benim şahsan size söyleyeceğim şu: 
Memlekete siz hizmet etmiyorsunuz, Anayasayı tat
bike siz kararlı değilsiniz, içtüzükleri tatbike siz ka
rarlı değilsin'iz. 

- Şimdilik beni dinlediğiniz için saygılar sunar, öner
gemizin kabulünü dilerim. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Görüşmelere devam ediyoruz. Evvelâ, gelmiş olan 

iki önerge var, onu arz edeceğim... 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan.. 
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NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, 
bu bir ayda bitmez. 

İ M ADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Söz verin 
de bir kere de kendisi gelip konuşsun. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz, evvelâ takrir
leri okutacağım efendim. 

ERGÜN ERTEM (Ankara) — Usul hakkında söz 
isteğimiz var. 

BAŞKAN — Efendim, önemli takrirler var. Müsaa
de buyurun, önce takrirler okunsun, her arkadaşın 
söz hakkını yerine getireceğim efendim. 

CİHAT ALP AN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, usul hakkında söz istemiştim. 

BAŞKAN — Efendim, anlıyorum, söz hakkı si
zin efendim. Takrirden sonra sözü size vereceğim. 

CİHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Okunmadan evvel söz verseydiniz, takrirleri okuma
ya lüzum kalmayacaktı efendim. 

BAŞKAN — Verilen takrirleri okutuyorum efen
dim. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhurieyt Senatosu Başkanı ve Başkanlık Diva

nı seçimlerinin Anayasa kurallarına, Anayasa Mahke
mesi kararlarına ve İçtüzük hükümlerine uygun ola
rak yapılması zorunludur. 

a) Cumhuriyet Senatosu Başkanı seçiminin, Ana
yasanın 84 ncü ve İçtüzüğün 4 ncü maddelerine uy
gun, Anayasa Mahkemesi kararlan istikâmetinde 
yapılabilmesi için şu esaslara riayet edilmesi gere
kir: 

1. Başkanlığa her üyenin aday olma ve seçilme 
hakkı vardır. Bu hakkı önceden hiçbir siyasî parti 
ve grupa tahsis etmeye imkân yoktur. Anayasanın 
84 ncü maddesi bunu kesinlikle önler. Önceden hazır
lanacak bir dağıtım cetvelinde Başkanlığın bir parti
ye veya grupa tahsisi yolu ile bu parti veya grupa 
imtiyaz tanınamaz, Başkanın serbestçe seçilmesi ön
lenemez ve Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
iradesine tahdit konulamaz. 

2. Anayasanın 84 ve İçtüzüğün 4 ncü maddeleri
ne göre Başkan seçildikten sonra, İçtüzüğün 4 ncü 
maddesinin 2 nci fıkrası ve 8 nci maddesi uyarın
ca Başkanlık Divanının diğer üyeliklerinin seçimi ya
pılır. 

B) Anayasa Mahkemesi kararları ve İçtüzük ku
ralları karşısında; 

1. Cumhuriyet Senatosu Başkanlık seçiminin ya
pılmasına derhal başlanmasını; 

SIRRI ATALAY (Kars) — Önerge aleyhinde sö
züm var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Yalnız görülüyor ki, hepimizin maksudu elbette bir, 

rivayetlerimiz ayrılıyor. Hepimiz Anayasa, İçtüzük ve 
güzel gelenekler çerçevesinde kalmanın kaygısı için
deyiz, ben böyle kabul ediyorum. Bu sebepten, bu 
önemli kararda tarafsız kalması zarurî olan Başkan
lık Makamını aydınlatmanızı ve yardımcı olmanızı 
rica ediyorum ki, hatalı bir miras brakmayalım. 

Şimdi bunların mutlaka dağıtılması lâzımdır. Bu
rada üç endişe belirdi: Birincisi; böyle bir öneri Ana
yasaya aykırı mıdır, değil midir? İkincisi; bir parti 
Başkanlık Divanı dağıtım cetvelini yapabilir mi, ya
pamaz mı? Üçüncüsü; seçmiş olduğumuz ve dağıtım 
cetvelini hazırlamakla görevli Komisyonun, raporu 
reddedilmek suretiyle acaba hayatı sona ermiş mi
dir, yoksa hukuken devam etmekte midir? Bunların 
mutlaka aydınlığa kavuşması lâzımdır. 
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2. Başkan seçimi tamamlandıktan sonra. Başkan
lık Divanının diğer üyelerinin seçiminin İçtüzük hü
kümleri uyarınca yapılmasını ve önerimizin 17 kişi
lik Komisyona havale edilmesini arz ve teklif ede
riz. 

5 . 12 . 1975 
Cumhuriyet Senatosu Cumhuriyet Halk Partisi 

Grupu Başkanvekilleri : 
Fikret Gündoğan Recai Kocaman 

İstanbul Artvin 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — Lütfen, bir dakika efendim, Sayın 

Cihat Alpan buyurun. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, be

nim önergem olacak. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan.. 
BAŞKAN — Alpan'dan sonra söz sizin Sayın Gün

doğan. 
NÎYAZt UNSAL (Erzincan) — Saynı Başkan.. 
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Alpan. 
CİHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Buradan arz edeyim müsaade ederseniz; çok kısa 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
CİHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Biraz önce konuşurken bazı sayın üyeler ve bilâha
re A. P. Grupu adına söz alan Başkanları Sayın Ege, 
«Dün Komisyon nerede idi, geçerliliğinizi ileri sür
dünüz, niye dün mevcudiyetinizi göstermediniz, mü
dahale etmediniz?» dediler. 

Dünkü Birleşimin cereyan tarzını hatırlarsak şöy
le oidu : 

İki önerge verilmişti: Biri A. P. Grupu Başkan-
vekili Sayın Ucuzal tarafından, diğeri; Cumhuriyet 
Halk Partisi Grup Başkanvekilieri tarafından ve bun
lar birlikte okundu. 

Birincisi; 11 nci Birleşimde vanlan karara göre 
Genel Kurulu ilk sunulan Dağıtım Çizelgesi üzerinde 
müzakereye davet ediyor; 

İkincisi ise, Komisyonun vardığı sonucu teyit 
edici bir mahiyet taşıyordu. 

Bunları, birbirini takiben oylattmız ve bir sonu
ca ermediniz. 

«A. P. Grupu önerisi üzerine oy kullandınız» de
diniz. Gayet tabiî, hakkımdı, kullandım. Halk Par
tisinin önerisi, Komisyonun önerisi istikametinde 
idi. Kullandım, evet; «Kabule oyu verdim ve o ko
nu bugün neticelendi. 

Binaenaleyh, Komisyon olarak benim söz iste
mem, bize teveccüh eden görevi tekrar dilemek için
di. 

Komisyonun geçerliliği üzerine yine Sayın Ucuzal 
söz aldı; onu da ayrıca münakaşa konusu ettik. 

Komisyonumuz, dört grupun temsilcileri bir ara
ya geldiler ve Başkanlığa bir önerge hazırladılar. Bu 
önergede, 17 kişilik Komisyonun teşekkül tarzı be
lirtiliyordu. Bu önergede muhalefet şerhi yalnız 
Cumhuriyet Halk Partisi temsilcisi olarak Sayın 
Gündoğan'ındı. Sayın Ucuzal, muvafık olarak oyu
nu kullanmıştı. Genel Kurul bunu karar haline ge
tirdi. Toplandık, ilk tarihte, sekiz üye katıldı. İkinci
de, hep bir araya geldik. Komisyonun müzakeresine 
giriştiğimiz zaman Sayın Rendeci, Sayın Tuna, «Biz, 
Komisyonun terekküp tarzı ve dolayısı ile çalışması 
üzerinde rapora girmesini isteyeceğimiz itirazımızı 
belirteceğiz, teyit edeceğiz» dediler, belirttiler. 

Sayın Ege, «Evet, bunlar olabilir; fakat bütün 
bunlara rağmen biz içinde bulunduğumuz durumda 
Senatonun görevini kısa zamanda yerine getirmesi 
için bunu süratle münakaşaya, müzakereye giriyo
ruz» dediler. 

Bunu söyleyen arkadaşlarımız sonunda bütün sa
yın üyelere dağıtılan raporda Komisyonun tutumunu 
muallel göstermek istediler. 

Bakın, bunun neticesini okuyorum sizlere : (A. P. 
sıralarından «Yaa, artık yeter» sesleri) 

«Bu Heyetin Komisyon olarak kabulüne, Baş
kanlık Divanı seçmesine, Cumhuriyet Senatosu Ge
çici Başkanının Başkanlığında toplanmasına, Divan 
kararı gibi olarak Umumî Heyete arzı yerine, Ko
misyon raporu ile Umumî Heyete gelmesini, Anaya
sa ve İçtüzük hükümlerine aykırı bulduğumuzu,...» 
diyorlar. 

«Bu Komisyonun görevi bitmiştir, lâğvmı öneri
yoruz.» diye bir ifade yok, Komisyon sürüyor ve 
faaliyettedir. 

BAŞKAN — Yani, sizin kanaatiniz Komisyon 
faaliyettedir ve görev yapmaya hazırdır. 

CİHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Faaliyettedir. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Benim önergemi 
muameleye koyarsanız, bunlara lüzum kalmaz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Anlaşıldı efendim. 
CİHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Verilen önergelerin Komisyona iade edilmesini isti
yoruz. Önergeler Komisyona iade edildiği takdirde, 
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iki tarafın görüşünü de içinde bulunduracak ve bü
tün ihtimalleri karşılayacak çizelgeyi Genel Kurula 
en kısa zamanda sunmayı da ayrıca vaat ediyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan... 
BAŞKAN — Sayın Gündoğan, Grup namına mı, 

şahsınız namına mı? Çünkü tekaddüm edeceksiniz. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kanım, benim verdiğim önerge gayet açık, gayet sa
rihtir. İsterseniz birkaç kelime ile arz edeyim. 

BAŞKAN — Lütfediniz efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, 
usulsüzlük yapmayınız, lütfen. Benim verdiğim öner
ge usule aittir, muameleye koyunuz. 

BAŞKAN — Usulsüzlük yapmıyoruz efendim. 
Grupunuzun Başkanı tekaddüm eder; size söz vere
ceğim efendim, telâş buyurmayın. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Ne zaman ama? 
BAŞKAN — Sayın Gündoğan takrirlerini izah 

etsinler, sonra size söz vereceğim. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Benim söyleye

ceğim lâfları ayakta söylüyorlar. Usul hakkında öner
ge vermiştim ama... 

BAŞKAN — Efendim telâş buyurmayın. Her 
üyenin çalışma hakkı üzerinde ne derece hassasiyet 
gösterdiğimi zannediyorum ki, takdir buyurursunuz. 
Merak etmeyin efendim; anladım. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Bunların konuş
maya hakkı yoktur. Benim önerge üzerinde konuş
tuktan sonra, onlar konuşabilirler. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Sayın 
Gündoğan buyurun. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Esas hatayı siz 
yapıyorsunuz, Başkan, işleri siz karıştırıyorsunuz. 
{A. R. sıralarından «Doğru, doğru» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, buyurunuz. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Doğru 

söylüyor, arkadaş usule ait önerge vermiş, konuşsun. 
BAŞKAN — Hepsini sıraya koyacağım efendim, 

müsaade buyurun. Aydınlığa kavuşmadan bir hata 
yapmayalım; ondan kendınu de, Yüce Senatoyu da 
esirgemek istiyorum. 

Kıymetli arkadaşlarım; güveninizin, emniyetinizin 
sakıt olduğu kanaatindeyseniz yerimi halefime terke 
hazırım. 

MEHMET ÜNALDÎ (Adana) — Sayın Başkan, 
şu Meclisi çok rica ederim biraz da Tüzük ile idare 
ediniz, lütfen. 

BAŞKAN — Neyi efendim? 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Biraz da Tü

zük ile idare ediniz lütfen. 
BAŞKAN — Elbette, ona gayret ediyoruz efen

dim; yardımınızı geniş ölçüde istemekteyim. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Hiç olmazsa 

partizan değil. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, çok değerli arkadaşlarım; 

Tamamiyîe teknik açıdan hangi yollardan yürü
memiz gerektiği mantığını ve bu mantığı doğrulayan 
İçtüzük hükümlerini dile getirmek üzere bu kürsüye 
gelmiş bulunuyorum ve vermiş olduğumuz önerge
nin gerçekten Komisyona havalesinde zorunluk ol
duğunu arz ve izaha çalışmak üzere huzurunuzu iş
gal ediyorum. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, çok değerli Adalet 
Partisi üyeleri arkadaşlarım; mademki sözcüleriniz, 
temsilcileriniz bizim teknik konular üzerinde çalış
madığımızdan şikâyet buyurdular ve mademki tek
nik bakımdan bizim bir önerimiz olmadığını söyle
diler ve buna karşın da verdikleri önerge ile düzen
ledikleri dağıtım çizelgesinin doğruluğunu iddia et
tiler; sadece ve yalnız teknik açıdan bu önergenin 
yanlışlığı, buna karşın bizim verdiğimiz önergenin 
Komisyona havale edilmesi suretiyle işin sonuçlandı
rılması hakkındaki görüşümüzün doğruluğunu (tek
rar ediyorum) teknik açıdan arz ve izaha çalışaca
ğım. 

Değerli arkadaşlarım, değerli Adalet Partisi men
subu arkadaşlarım; bakınız, sizin adınıza temsilcilik 
yapan arkadaşımızın verdiği önergenin teknik zaafı 
nerede? Biraz evvelki konuşmamda belirttiğim gibi, 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanının dağıtım 
çizelgesini yapmakla görevlendirilmemiş bir kuru
mun, bir kuruluşun, bir topluluğun getirdiği önerge
nin hukuk kaynağı, bu itibarla tekniği yok. Bunu 
kabul buyurmayabilirsiniz, «Vardır» dersiniz, «De
rin hukuk münakaşalarına girmiyoruz» dersiniz, 
mümkündür. Fakat şimdi söyleyeceğim teknik husu
sa lütfen mantığınıza müracaat ederek ne buyura
cağınızı öğrenmek isterim. 

Şimdi değerli arkadaşlarım; diyelim ki, Ada-:t 
Partisinin getirdiği dağıtım çizelgesine göre, Senato 
Başkanının Adalet Partisine verilmesi ve diğer üye
liklerin de, o çizelgede gösterildiği gibi, çeşitli grup
lara tahsisi biran için mümkün olsa ve kararınıza 
iktiran etse, bizim bu karar karşısında görevimiz ne 
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olacaktır? Şu olacaktır: önce önerge gereğince ve 
tabiî önergenin kabulüyle tahaddüs edecek karar ge
reğince, Adalet Partisine, Başkanın kendisinden ol
ma hakkını teslim edeceğiz ve bu hakkı hiç birimiz 
ihlâl etmeyeceğiz; hatta Adalet Partisine Başkanlığın 
düşüp düşmediği münakaşasını dahi etmeyeceğiz ve 
meselâ; Adalet Partisinden başka grupların ve de 
kişilerin Başkan olma haklarını nezedeceğiz, ellerin
den alacağız. Pekâlâ, sizin önergeniz bizi böyle bir 
yanlışlığa sevk etti, yanlışlığı bilerek veya bilmiye-
rek kabul ettik, karar verdik; ama karar gereğince 
seçimlere geçtikten bir müddet sonra, bir de baktık 
ki, Cumhuriyet Senatosu üyeleri o karara uymadı
lar ve Başkan olarak Adalet Partisinin dışmda bir 
kişiyi Başkan seçtiler... 

Şimdi, siz bana lütfeder misiniz, böyle bir seçim 
yaparsak, siz bu seçimi kabul edecek misiniz? Yani 
dağıtım çizelgenizde yer alan Başkanın yerini değiş
tirecek misiniz? Halbuki konuşuyorsunuz, dinliyoruz, 
önerge veriyorsunuz, okuyorlar, dinliyoruz, anlıyo
ruz ve anlatıyorsunuz ki, (Tanrı korusun idrakimiz 
henüz yerinde) siz, «Hayır, bu çizelgeyi kabul etmek
le, behemahal Başkanın Adalet Partisinden seçilmesi 
zorunluğunu da kabul etmiş oluyorsunuz» diyorsu
nuz, Yalnız önergenizin manası, mefadı bunu değil, 
izahlarınız da bunu gösteriyor. 

. Demek ki, dönüp dolaşıyor ve teknik olarak siz, 
önergenizi kabul ettirmekle, Başkanın behemehal 
Adalet Partisinden olması zorunluluğunu bize kabul 
ettiriyorsunuz; ama bizim kararımıza ters düşen bir 
harekete girdiğimiz zaman; yani kararımıza rağmen 
başkasını seçtiğimiz zaman, bizi kararımızı ihlâl eden 
adamlar durumuna düşüyorsunuz... Onun için, biz 
sizden şunu istirham ediyoruz; bizim irademizi ser
bestçe kullanmak, Başkanı bildiğimiz gibi, yani is
tediğimiz gibi, yani serbest irademizle, yani seçme 
ile yapalım diyoruz. 

Tutalım ki, sizin bu önergenize kandık, önerge 
karar haline geldi, seçmediğimiz halde sizin tahsis 
ettiğiniz gibi Başkan size ait oldu; siz başka Başka
nın seçilmesi halinde, o Başkanı kabul etmeyeceksi
niz. Onu da bir tarafa bırakalım, şuna cevap vere
miyorsunuz; buraya gelip, «Biz böyle bir çizelge yap
tık, böyle arzu ediyoruz; ama bu bir hasr-ı tahsis gi
bidir. Bunu kabul ederseniz biz de memnun oluruz» 
demiyorsunuz, «Bize vereceksiniz» diyorsunuz. Tersi
ni söylemiyorsunuz. «Bize vermediğiniz zaman, seç
tiğiniz Başkanı kabul edeceğiz» demiyorsunuz. Bu
nu derseniz, gelip buradan ifade edin. 

Diyelim ki, biz size inandık ve kandık, karar ver
dik, «Başkan sizindir» dedik ve hatta seçtik. Peki, 
dağıtım çizelgesinde gösterdiğiniz, «Diğer yerlere sa
hiptir.» diye bize karar aldırdığınız zaman diğer 
gruplar, «Bizim hakkımız yerendedir, değildir, azdır, 
çoktur» demeyecekler mi? Hele sizin gösterdiğiniz 
Başkan adayını seçmezler de; yani Genel Kurul seç
mez de bir başka adayı seçerse, dağıtım çizelgeniz 
sizin adayınızın seçileceğine göre yapıldığından, düğer 
grupların hakkı olduğa gibi kalacak, donmuş olarak 
kalacak, kararın içinde kalacak, unsur olarak kala
cak. O zaman meselâ, Millî Birlik Grupu, Konten
jan Grupu veya Cumhuriyet Halk Partisi Grupu, 
«Biz anlamayız, Genel Kurul Başkanı başka yerden 
seçti; ama daha evvel aldığımız karar gereğince, Baş
kanlık Divanının diğer yerleri bize böylece verildi
ği için onları isteriz. Karar altına aldınız, bizden ka
tiyen Başkanvekilliğini, İdare Amirliğini, 5 - 6 ncı 
kâtipliği alamazsınız» diye tuttururlarsa (Ki, hakları 
vardır.) O takdirde yaptığınız işle kendinizi çeliyor-
sunuz. Önce bizim irademizi, hakikaten ipotek al
tına almaya çalışıyorsunuz, aldıktan sonra bizim yap
tığımız hareketi reddetme yetkisini de bizim kararı1 

mızla aldırmaya çalışıyorsunuz, ondan sonra yapı
lan muamelelerden doğacak ve dağıtım çizelgesinin 
Başkanlık Divanının diğer üyelerine ait yanını da ta
rafınıza donduruyorsunuz, herkesi onun içinde bıra
kıyorsunuz. Ya ondan dolayı bir ihtilâf çıkarsa grup
lar arasında, ya o zaman bölüşmede bir hata olur
sa, ya o puan ve yer böiüştürülrnesinde bir dengesiz
lik hâsü olursa, donmuş bir kararı bir kere verdik 
diye ve bir çeşit kendimizi ilzam eder diye kabule 
bizi neden zorluyorsunuz?., 

Sizin çelişkiniz burada. Ve siz, lütfen gücünüz 
varsa, Senatonun çoğunluğu sizin gösterdiğiniz adayı 
seeecekse, niye telaş ediyorsunuz?.. Seçtiği zaman, 
adayınızı seçmiş oluruz; çok sevdiğiniz tabirle söy
leyeyim, diğerlerini de işte o puanlama cetveli gere
ğince, size ne düşüyorsa veririz, bize ne düşüyorsa 
alırız, başka gruplara ne düşüyorsa onu alırız. Buna 
niye yanaşılmıyor?.. Adayınızın sevilmemesinden mi 
korkuyorsunuz?.. Ki, «Behemehal bizim adayımızı 
seçme yolundan başka yol yoktur.» demeye gelen 
önergeler ve izahatlar veriyorsunuz. Adayınızın se
çileceğine kani iseniz, adayın seçilmesinden sonra da
ğıtımın yapılmasına dair Komisyon fikrinin veya 
Genel Kurul fikrinin size aykırı gelen, sizin menfaat
lerinizi haleldar eden yanı ve yönü nedir?.. Olur 
mu?.. 
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Adalet Partisinin serbestçe gösterdiği aday seçil
di; pekâlâ ondan sonra yapılacak dağıtım cetvelinde 
sizin ne kaybınız olacak, bizim ne kazancımız ola
cak?.. Hiç kimsenin bir kaybı ve kazancı olmaya
cak. Böyle yapmaz da, behemehal kendinizin adayı
nı seçtirmenin zorunlu olduğu, sizin adayınızın dı
şında seçilecek her adayın kabule şayan bulunmadığı 
fikrinde iseniz, bundan yararlanmak suretiyle Baş
kan adayınızı seçtirmek istiyorsanız, bu, Genel Ku-
Tulun iradesine ipotek koymak olmuyor mu?.. Me
selâ, bugün sizin, tesadüfen yandaşlarınızla beraber 
80 - 90 arasında bir oyunuz var ve bu hep böyle git
ti, mütemadiyen İsrar ettiniz ve böyle gitti; ama geri 
kalan Parlamento üyelerinin hepsi de başka bir aday 
üzerinde yoğunlandı... 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Yandaşlar
la beraber. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Şimdi siz, 
buradan bize karar aldırmak suretiyle, hem bizi ken
di kararımıza karşı düşürmeye, hem de seçemeyece
ğinizi, oylarınızın yetmeyeceğini bildiğiniz için, zor
la bizlerin size oy vermesini sağlamaya çalışıyorsu
nuz. Sizin yaptığınızın altında bu yatıyor. 

Varsa 93 kişiniz, zaten seçeceksiniz. Bunu nasıl 
engelleriz?.. Biz hiç, «Sizin Başkan seçmeye hakkı
nız yoktur» dedik mi?.. Bunu sizden aldık mı?.. Ama 
bunun tam tersini siz yapıyorsunuz; «Bizden başka
sının seçilme hakkı yoktur» diyorsunuz. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Biz demi
yoruz, Tüzük diyor. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — «Pekâlâ, 
öyle olsun, bulun oyunuzu seçtirin» diyoruz, «Hayır, 
biz oy aramayız, sizin oylarınızı zorunlu olarak bi
zimkine eklemek yolunu tercih ederiz ve sizi buna 
icbar ederiz.» diyorsunuz. 

Nitekim, Sayın Başbakan, Millet Meclisi seçim
leri için oy bulunmadığından bahseden bir gazeteci
ye cevap olarak, «Cumhuriyet Halk Partisi 3 oy ver
sin de seçiliversin» demiş. Siz işte bunu diyorsunuz. 

NAZİF ÇAĞATAY (İzmir) — Pratik yol. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Evet; 

önergeyle böyle diyorsunuz, izahlarınızla böyle di
yorsunuz. Haydi politikaları bıraktık, ne yaptığını
zın asıl manalarını; bir arkadaşımın çok beğendiğim 
bir ifadesiyle, büyük, güçlü savları bir küçük hedefe 
yöneltmiş olmanın, diyelim, ki hatasını anladık ve 
geldik burada, bakınız hepinizin dinlediği gibi tek
nik konuşuyoruz. Ne var bizim mantığımızı çelen, 
mantığımızın yersizliğini ifade eden sizin elinizde?.. 
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| İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — 8 nci mad-
de var. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ona da 
geleceğim kardeşim. 

Tekrar ediyorum; sizin gücünüz varsa, sizin Baş
kan seçmenize mani bir şey yok. 

«8 nci madde» dedi. Beni doğruluyor. Öyledir 
zaten; «İntak-ı hak» diye deyim vardır; hakkın dile 
gelişi... Tabiî «8 nci madde» diyorsunuz; yani «8 nci 
madde diyor ki, bir parti grupunun üyeleri diğerle
rinden bir fazla olduğu takdirde, o parti grupunun 
üyelerinin adedi, yandaşlarının adedi, bir Başkanın 
seçimi için lâzım gelen 93 oyu bulmasa dahi, bula-
masa dahi, 8 nci maddenin zorunlu hükmü gereğin
ce, öbür gruplar, öbür kişiler oraya oy vermek zo
rundadır.» diyorsunuz. İşte bizim karşı durduğumuz 
şey bu; «8 nci madde» dediğiniz bu işte. 8 nci mad
de der demez, hop, bu mantığın tam en derin yerine 
düşüveriyorsunuz... E, peki, hadi ben size söyleye
yim; o 8 nci madde öyle ise, biz bu 8 nci maddeyi, 
Senatonun bir çoğunluğu olarak, 95 kişi, 100 kişi, 
fazet ki ihlâl ettik. (Öyle konuşayım ki, daha iyi an
laşılsın, sivri kelimebr kullanayım) ve seçmedik Ada
let Partisi Grupunun gösterdiği Başkanı. E, gelip 
bu kürsüden, «Saygıyle karşılarız, 8 nci maddeye 
rağmen seçilmiş Başkanın meşruiyetini ve görev yap
ma yetkisini kabul ediyoruz.» mu diyeceksiniz, yok
sa «8 nci maddeye göre, Adalet Partisi diğer grup
lara nazaran birkaç üye fazla olduğu için, onun ada
yının seçilmesi zorunluğuna uymadınız, (Bütün Se
natoya böyle hitap edeceksiniz) bunu bozacaksınız, 
bunu kabul ermeyeceksiniz, bu seçimi geçersiz ad
dedeceksiniz, geleceksiniz, zorunlu olarak bizim ada
ya oy vereceksiniz.» mi diyeceksiniz?.. Dün de de
mişsiniz. Peki, bunu mu diyeceksiniz?.. Bunu derse
niz, bu Senato kendine hakikaten bu yakıştırdığınız 
görovi, görevin gereği bu sıfatı, görevin gereği bu tâ-
'biliği, bu boyun eğmeyi kabul eder mi?.. Bir Senato 
veya Meclis millî iradeye dayalı olarak görev yapı
yor ve Anayasanın dışına çıkmamak için uğraşıyor 
da, üyelerinin çoğunluğuyla Anayasal imkânlara uya
rak, kendi içinden herhangi bir bağ, herhangi bir 
ipotek kabul etmeden bir kişiiyi seçiyorsa, o da, İç
tüzüğün 8 nci maddesini sizin anlayışınıza göre ih
lâl oluyorsa, olsun bs arkadaşlarım. Bu, kıyametin 
kopmasına sebep olmaz be arkadaşlarım. 

Siz o zaman şu müesseseyi savunabilir misiniz 
Anayasa muvacehesinde? Efendiler, Meclislerde Baş
kan seçimleri, diğerlerine görece en çok üyesi olan 
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partinin muhassas hakkıdır, bizim Anayasamız, işte 
Başkanları diğerinden bir üye fazlaya sahip olan si
yasî partiye tahsis etmiştir, diye bir sav ileri sürebi
lir misiniz? Hele, okuya okuya dilimizde tüy biten 
fersudeleşmiş Anayasa Mahkemesi kararının karşı
sında bunu nasıl diyeceksiniz?.. Çelişkiniz bu. 

Sonra, bir çelişkiniz daha var : «8 noi maddeye 
dayanıyoruz.» diyorsunuz. «Anayasaya dayanıyoruz» 
demiyorsunuz. «Anayasa, herkesin Başkan olabile
ceğine dair bir hüküm taşıyor» demiyorsunuz. Ana
yasa Mahkemesinin herkesin Başkan olabileceğini, 
binaenaleyh Başkanlık hakkının kimsenin inhisarı al
tına verilemeyeceğini söyleyen maddesini bir tara
fa itiyorsunuz, bunların varlığından bahsetmiyorsu
nuz; başlıyorsunuz 8 nci madde, bitiriyorsunuz 8 nci 
madde... Sizin, 8 nci maddeden başka bir Anayasal 
dayanağınız yok mu? Bir maddeniz yok mu? (A. P. 
sıralarından «Var, var» sesleri). Meselâ bir Anayasa 
Mahkemesi kararınız yok mu, bizim gösterdiğimiz 
Anayasa Mahkemesi kararına karşın? Yok mu?.. Ha, 
yoksa, «8 nci maddeye dayanmakla siz, .aslında zo
runlu Başkan tahsisi sistemini burada kabul ettirmek 
istiyorsunuz.» Dedim; oyunuz varsa zaten sizin bu. 

8 nci maddeye dayanıyorsunuz. Peki, çizelge di
ye getirdiğiniz, kendinizi görevli sayarak, bu İçtüzük 
hükümlerinde Danışma Kurulu var mıdır, bir ko
misyon halen vazifededir, onun görevi devam ediyor 
mu etmiyor mu, bunu da düşünmediniz; Komisyon 
Başkanı oradan hukuk dayanaklarıyle size söylüyor; 
evet, bir çizelge yapmayı kabul ettiniz, daha doğru
su kendinizi yetkili gördünüz, getirdiniz. Bakıyorum, 
bağımsızlar dediğimiz; bağımsızlar demek doğru de
ğil, grupsuzlar diyelim; o da doğru değil, grup kur
maya gücü yetmeyen kişiye grupsuz denir mi?.. Den
mez. Bağımsız desen; bağımsız da değiller. 5'i bir 
siyasî partiye bağlı, 5'i başka bir siyasî partiye bağ
lı. içinde 2 tanesi var ki, bu Parlamentonun her ki
şisi gibi çok saygın insanlar, ama tarih içinde görev 
yapmış, tarih için önemli görev yapmış 2 insan; he
pimiz saygınız, ama görevlerimiz bakımından eşit de
ğiliz gayet tabiî. Tarih içinde görev yapan insanların 
ayrıcalığı vardır gayet tabiî. Bütün insanlık tarihi bu 
ayrıcalıklarla doludur tabiî. 

Şimdi, Millî Birlik Grupunda iken, şu veya bu 
sebeple halen Millî Birlik Grupunda bulunmayan 
Sayın Acuner ile Sayın Özgüneş'i siz, bağımsızlar 
demeye insanın dili varmayan, grupsuzlar demeye yi
ne dili varmayan, ya da varsa bile bununla hiç bir 
şey ifade etmeyen, o topluluk da demiyeyim, o da-

! .ğımklığa, o 16 tane kişiden teşekkül etmiş diyemem; 
teşekkül diyeyim; 16 tane kişinin içinde yer almış 
olduğunu zorla kabul ettirdiğiniz (Evet, mecburum 
bunu demeye) o 2 kişiye orada yer vermeye ne hak
kınız var?.. 

Şimdi buraya Sayın Özgüneş veya Sayın Acuner 
gelip buyururlarsa ki, (Bilmiyorum yaparlar, yapmaz
lar). «Arkadaşlar, bu grupsuzlar, bağımsızlar; çeşit
li adlarla anılan, aslında 5'i bir partiye, 5'i bir par
tiye, diğerleri de hiç bir partiye bağlı almayan şu 16 
kişi içinden biz iki kişi yahut bir kişi (Hangisi ister
se onu söyler) bizi bu varlık içinde nasıl sayarsınız, bu
na nereden hakkınız doğdu, siz Adalet Partisi Gru-
pu olarak, siz oradansınız, binaenaleyh siz oradan 
sayılmak suretiyle bilmem şu kadar puana sahipsi
niz; kabul etmiyorum efendim, oradan değilim efen
diler, o a d a bulunmak istemiyorum efendim, ben ora
daki insanlarla bağdaşık değilim efendim, benim bu 
Pa lamentonun bir tek üyesi olarak O, 54'lük pua
nımı oraya katmanıza rıza göstermiyorum efendim, 
ben oradan sayılamam efendim, onların benim adı
ma, görev alanlarından birisini benim adıma görev 
yapan insan kabul etmiyorum efendim, seçeceğiniz 
İdare Amiri ve bir de Kâtibin bizimle ilişkisi yoktur 
efendim, biz bunları kabul etmeyiz efendim» dedik
leri zaman siz, «Hayır, ne haddinize, behemehal işte 
o bağımsız veya grupsuz dediğimiz o topluluğun için
de olacaksınız.» diye, bir de onlara emir vermeye 
kalkışmıyor musunuz? Bir de onları öyle saymaya, 
öyle saydırmaya zorlamıyor musunuz? Zorluyorsu
nuz. Bilmiyorum ne yaparlar; şuraya gelirlerse, böy-

, le söylerlerse; kusura bakmayın, doğrusu ben der
hal düşünceye dalarım en az. Bulurum doğrusunu, 
bulamam doğrusunu; ama mutlaka şüpheli, mutiaJca 
doğru olmayan bir yolda olduğumuza dair bir kuş-

j kuya düşerim. 

Sonra değerli arkadaşlarım; 
8 nci maddeden çok bahsediyoılar. 8 nci madde 

gerçekten her türlü hukuk yapıtının üstünde bir mad
de ise, Anayasaya, Anayasa Mahkemesi kararma üs
tün bir hukuk yapıtı ise, bir hukuk kuralı ise, o za
man ben de size (Zorunlu bir medrese mantığına sok
tunuz bizi) söyleyeyim; yaptığınız çizelgenin, evet, 
bu bağımsız veya grupsaz dediğiniz 16 kişilik toplu-

I luğa düşürdüğü İdare Amirliğine hakkı yoktur. Ne
den hakkı yoktur?. Aman efendim, «puanları var...» 
Yo, aldatmayın, kimseyi aldatmaya kalkmayın. Pu
anları olmak yetmez. «Puanları olmak artı gruplar 
sırasıyle dağıtılmak...» diye bu 8 nci maddede bir 

I ifade var. 
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Okuyayım : 
«Başkan, BaşkanvekiUeri, İdareci Üyeler ve Kâ

tip üyeler için (Sayın Adalet Partili arkadaşlarım, 
dikkat buyurun lütfen) grupların Cumhuriyet Sena
tosu üye tamsayısına oranlarmm büyüklük sırasına 
göre, dağıtım cetveli düzenlenir.» diyor. Pekâlâ, ba
ğımsızlar veya diğer adıyla grupsuzlar veya ad bula-
madığimîz topluluk grup mu?.. Grup olmadığına gö
re, size bu, «8 nci maddenin emrettiği gruplar nazarı 
itibare alınarak dağıtım yapılır.» hükmü hiç bir şey 
demiyor mu ve bundan şu çıkmıyor mu?.. Önce grup
lar güç oranlarına göre, ne kadar puana sahip iseler, 
onlar bu dağıtım cetvelinde gösterilecek; gruplar bit
tikten sonra, diğer varlıklar, bağımsızlar veya grup
suzlar nazarı itibare alınacak. Ve yine biliyorsunuz, 
dağıtım cetveli yapılırken, Başkanlık Divanmdaki gö
rev yerlerinin kendine özgü ağırlıkları puanlanmış 
vaziyette. İdare amirinin puanı kâtipten çok, idare 
amirinin önemi de çok. E, neden gruplar sırasını ta
kip ederek idare amirini önce bir grupa vermiyorsu
nuz da grupsuzlara tahsis ediyorsunuz, arkadaşları
mın ve benim söylediğim gibi, cülusiye bahşişi şek
linde o bağımsızlara bunu hasr-ı tahsis ediyorsu
nuz?.. 

Kendi 8 nci maddenizin mantığı da sizi çeliyor; 
Anayasa sizi çeliyor, bizim irademiz sizi çeliyor, her-
şey sizi çeliyor; ama siz iddia ediyorsunuz... 

Onun için arkadaşlarım müsaade buyurun, sizin 
dediğinizin de varit olabileceğini; ama başka şeyle
rin de varit olabileceğini düşünebilen bir beyin gibi, 
mevcut Komisyonumuzu işletelim, verdiğim önerge
nin Komisyona gitmesini sağlayalım, hatta Komis
yonda bulunan arkadaşlarımız her önergeyi versin
ler, her ihtimali derpiş ederek bir raporla huzurunu
za gelelim, onu müzakere edelim ve yalnız Adalet 
Patisinin zorla bize Başkan seçtirmek, zorla bu da
ğıtım cetvelini kabul ettirmek gibi bir duruma bizi 
sokmasına engel olalım. 

İşte size teknik anlamda bir izahat. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Buyurun Sayın 

Unsal. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, 

usul hakkında söz istemiştim. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, bir hu

susu arz edeyim. Aslmda klâsik usulümüze göre, ge
len takrirleri bir lehte bir aleyhte konuşulduktan son
ra oya vazetmek gerekir. Yalnız, meselenin önemi 

j doiayısıyle arkadaşlarımızın hepsi usul balkanından 
söz istediler. Bunun için müzakere çok yayıldı. 

İstirhamım şu : Arkadaşlar, çok tekrar ediyoruz. 
Şu.ada 2 günden beri aynı talebi, aynı konuyu mü
teaddit ağızlardan dinliyoruz. Bunlar olmasa ve kı
sa konuşsak, her arkadaş fikirlerini söyleyebilir ve 
rahat bir atmosfer içinde bu hayatî karan verebili
riz. Bir fena örnek bırakmaktan çekindiğim için son 
derece geniş davranıyorum; ama müsaadenizle bir 
neticeye de varmak muüak lâzım. İstirham ediyo
rum, söylenmiş şeyleri tekrar söylemekten tevakki 
edelim ve kısa konuşalım. Netice zaten bir iki nok
tada; o da oylarınızla derhal halledilebilir. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, 
sırayı kaybediyorsunuz. Sayın Ünsal'dan önce ben 
söz almıştım. 

BAŞKAN — Son olarak size de söz verip, oyla
maya geçeceğim efendim. 

Buyurun Sayın Unsal. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Değerli senatör

ler; 
1 Kasımdan beri Yüce Senatoda izlediğimiz du

rumlar, Senatonun kuruluş nedeni, Senatonun varlı
ğı, kısacası kendisinden beklenenler üzerinde kuşku 
yaratmaya başlamıştır, 

Şu olanlara bakıyoruz, bütün bu olanlardan son
ra, acaba böyle bir Meclis, Millet Meclisinden gele-. 
cek herhangi bir işlemi nasıl değerlendirecek?.. Hal
buki, bu müessesenin kuruluş nedeni; Millet Mecli
sinden gelecek işlemleri veya kendisinin ele alacağı 
herhangi bir işlemi kılı kırk yararak inceleyecek, tü
zükler doğrultusunda, Anayasa doğrultusunda bun
lardan daha öte, akıl doğrultusunda oîup olmadığını 
karara bağlayacak. 

Dünden beri olanları yerimizden izliyoruz, nere
de ise; hani bir yerde varsa, olan aklımızı da kaçıra
cağız. Başkanlığın, Divanın zaafından yararlanarak 
her iki büyük gaip kanadının Sayın Başkanları da 
istismar üstüne istismara devam ediyorlar, usulsüz
lük üstüne usulsüzlüğe devam ediyorlar. Buraya ge
liyorlar, usul hakkında söz alıyorlar, yarım saat usul' 
dışı, konu dışı, Senatoyu ve elimizde olan konuyu 
hiç ilgilendirmeyen konularda konuşup, hem Yüce 
Senatoyu, hem de herkesi işgal ediyorlar. 

Rica ediyorum her iki grupun kanadından da; bu 
konuları bıraksınlar, bu konuların sık sık ele alınma
ması için daha önceden gerekli tedbirler alınmıştır, 
Anayasada ve Anayasa doğrultusunda hazırlan
mış tüzüklerde de bunların esasları vardır, buna uy-

1 şunlar. Yoksa, amaçlarını, sağa sola hiç dolandırma-
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dan açıkça söylesinler. Artık fazla beklemeye kim
senin tahammülü kalmadı. 

Ben iki taraftan da soruyorum şimdi; teklifler 
veriyorlar, bu şekildeki teklifleri her iki grupun da 
vermeye hakkı ve yelkisi var mı?.. Yoktur. Neden?.. 
İçtüzük bir esasa bağlamış, demiş ki; «Başkanlık Di
vanını seçmek için önce; daha 1 Kasımdan önce, Se
natonun toplanmasından önce, danışma kurulu top
lanır, o günkü müzakerelere esas olacak bir cetvel 
hazırlar, bir dağıtım esası getirir. Müzakereler an
cak bu esasın üzerinde devam eder.» 

Böyle bir dağıtım cetveli gelir, bu dağıtım üze
rinde noksanlar olabilir, grupların işine gelmeyen 
yanlar olabilir, önergeler sadece ve ancak bunlar üze
rinde verilir, değişkeler bunlar üzerinde istenir. «Yok, 
bu benim işime gelmiyor, ben görevim olmayan bir 
konuda, (Allını çize çize söylüyorum) görevim ol
mayan bir konuda görev yapacağım, isteseniz de is
temeseniz de birkaç oy çoğumluğum var, bunu size 
kabul ettireceğim; kabul ettiremeyeceğimi bile bile 
biç olmazsa biraz zaman tüketeceğim...» düşüncesi 
mevcut. Kimden olursa olsun, bu düşüncenin sahi
bini çok kınarım arkadaşlar. 

Şimdd birinci aşamayı geçtik; yani Danışma Ku
rulunun hazırlayıp getirdiği esasa, Sayın A. P. Grupu 
kanadından haklı bir itiraz geldi; bu haklı idi. Hak
lı ' itirazdan sonra yapacakları görevleri vardı. Bunu 
her nedense yapmadılar. Yani o noksanlıkların gide
rilmesi ve bu esaslar üzerinde çalışma konusunu, 
bilmiyorum hangi nedense, kapattılar. Bir teklifle 
geldiler, bir komisyon kurulsun dediler, her iki ta
raf da uzun münakaşa ve müzakerelerden sonra bu 
komisyonu kurdular. Komisyon göreve başladı; ama 
anlayamıyoruz, anladığımız bir nedenle; (Sayın Ko
misyon Başkanı ve üyeleri beni bağışlasınlar) hâ!â 
anlayamadığım bir nedenle görevi olmayan bir işlemi 
yaparak bu; aya geldiler. 

Dün, bunun üzerinde bütün gün müzakere açıl
dı. Büyük hukukçular (Tabiî bizler buna akıl erdire-
meylz) uzun müzakerelerde bulundular oylandı, «Ko
misyonun böyle bir rapor vermeye yetkisi yoktur.» 
denilip, reddedildi. Tamam... Şimdi yeni bir akıl ça-
lış'iınlryor, akıl almayacak bir akıl. «Reddedildiğine 
göre meydan bizimdir, önerge veririz, altına da bir 
dağıtım çizelgesi ekleriz, bunu oylarız.» deniyor. Ar
kadaşlar, bunun olmayacağını her iki gruptakiler, 
sizler de biliyorsunuz; ama neden teklif ediyorsu
nuz?... 

NAZIM İNEBEYLÎ (Sinop) — Ne yapacağız?.. 
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NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Ne yapacağımız 
belli. Komisyon henüz görevini yapmamış, «Ben gö
revimi iki bölümde yapacağım» diye bir sunuda bulu
nuyor. Bu sunu yanlış; yanlışlığım da oylarınızla tes
pit ettiniz. O halde, süre verin Tüzüğe uygun olan 
görevini tamamlasın buraya getirsin. O getirdiği 
görevde, Tüzüğe uygun getirdiği dağıtım cetvelinde 
beğenmediğiniz yerler olursa verebildiğiniz kadar 
önerge verin, bunları değiştirebildiğiniz kadar değişti
rin. Bizim bildiğimiz kadarıyle bunları sizler de bili
yorsunuz arkadaşlar; fakat istirham ediyorum esasa 
gelelim. 

Ben Sayın Başkandan özür dileyerek burada bir 
konuyu daha vurgulamak istiyorum; kendi kişiliğiyle 
ilgisi yoktur. Çünkü, Yüce Senato 1 Kasımdan bu 
tarafa sayın yaşlı üyeler tarafından yönetildiler. Çok 
çeşitli görünümler oldu; yani bu Senatonun ağırlı
ğına, inandırıcılığına yakışmıyacak bir takım davra
nışlar oldu. Bu gösteriyor ki, burada bir Anayasa nok
sanlığı var. Anayasayı düzenleyen sayın değerli üye
ler de sanıyorum var, şu «Yaşlı üye» yanma.. (A. P. 
sıralarından akıllı üye sesleri) «En yaşlı ve bu işi bilen 
ve beceren bir üye» demek lâzım. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Sayın Öztürk, lütfen gayet kısa ola

rak izahatta bulunun, çünkü sona geliyoruz. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan, niye çıkıyor, niçin söz istiyor?. 

BAŞKAN — Efendim, usul hakkında. Arkadaş
lar, bu son konuşmadır, oylamaya geçeceğiz. 

Buyurun Sayın Öztürk, lütfen kısa olsun. 
OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Neyir. usu

lü beyefendi, hangi usul?.. Allahaşkına yapmayın. 

BAŞKAN — Yeni bir şeye değinin, eskileri tek
rarlamayın efemdim; istirhamım, yeni bir şey varsa 
söyleyin. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkanım, 
değerli senatörler; 

Dün oturduğum yerden önergeler oylanmadan ön
ce usul hakkında söz istemiş ve Komisyonun 17 nci 
maddeye göre devamının Tüzük gereği olduğunu arz 
etmiştim. Buna rağmen dün benim bu usul hakkın
daki teklifimi dikkate almadınız ve önergelere geçti
niz. Usulsüzlük burada başladı. 

Sayın Başkanım, şimdi ikinci usulsüzlük de şu 
oluyor: Adalet Partili arkadaşlarımın verdiği bugün
kü önerge, dün birinci defa oylatılıp reddedilen öner
genin amacı, muhtevası bakımından aynı; hatta muh
tevası bakımından amaca biraz daha yaklaştırılmış. 
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Bu bakımdan; temel felsefesi bakımından Anayasa
daki ve İçtüzükteki belirtilen hukukî esaslar yönünden 
dün birinci oylamada reddedilen önerge, bugün tek 
rar verilmiştir. 

Bunun dışında Sayın Başkanım, Anayasamızın 84 
ncü maddesinde; «Meclilerin Başkanlık Divanları, 
o Meclisteki siyasî parti gruplarının kuvvetlen ölçü
sünde Divana katılmalarım sağlayacak şekilde kuru
lur.» diyor ve bunu Tüzüğümüzün 8 nci maddesine 
getirerek orada da neler olacağını söylemiş. Yine 
Tüzüğümüzün diğer maddelerinde de; hiç bir siyasî 
partiye mensup olmayanlar da grup kurarlarsa, siya
sî partilerin haiz oldukları bazı haklara sahip olabi
lirler, deniyor. 

Sayın Başkanım, şimdi buna göre, önce siyasî par
tilerin kuvvetleri oranındaki puanları değer taşır; 
Anayasa ve içtüzüğe göre. Bu bakımdan, grupsuzlar 
dediğimiz yahut hiç bir grupa mensup olmayanlar 
dediğimiz kişilerin, üyelerin bir kısmı siyasî partilere 
mensuptur. Burada da «Hiç bir siyasî partiye men
sup olmayan üye» diyor; yani bağımsız üye. Bağım
sız üye kaç tanedir?. İki tane, üç tane, dört tane. Oysa 
ki 16, 17 tane çıkarıyoruz. Siyasî partilere mensup ol
mayanlar bağımsız olacağına göre, önce siyasî grup
ların hakları olan yerler verildikten sonra, siyasî grup
lara mensup olmayanların, bağımsızlar gibi yahut 
grupsuzlar gibi değerlendirilmesi ikinci plana alınmış. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım, Anayasa 
önce grupları dikkate almış. Bu bakımdan, Sayın Gün-
doğan'ın ikinci konuşmalarında izah ettikleri ve Sayın 
Sırrı Atalay'ın da belirttikleri gibi, önce Cumhur
başkanlığı Kontenjan Grupunun ve Millî Birlik Gru-
punun 84 ncü maddede belirtilen hakları verilmeli. 

Sonra yine, 84 ncü maddenin ikinci paragrafında, 
«Meclis Başkanlıkları için Meclisteki siyasî parti grup-
ları aday gösteremezler.» demektedir. Halbuki arka
daşlarımızın verdiği önergede aday gösterilmiştir. 
Yani apaçık olarak Adalet Partisinden Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı isteniyor. Bağımsızlar kabul etti, 
grupsuzlar kabul etti; aslında hiç bir siyasî partiye 
mensup olmayan kişilerin teşkil etmesi gereken grup
tan da bir İdare Amirliğini tayin etmiş durumdayız. 

BAŞKAN — Burası teferruat Sayın Öztürk, bu 
teferruat lütfen. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Tamam, arz 
ediyorum, bağlıyorum efendim. 

Şimdi, Sayın Başkanım, öyle bir hava içindeyiz 
ki, dışarıda ve memleketin içindeki bunalım ve buh
ran; ülke dışındaki üzerimize gelen ağırlıklar hepimi-
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[ zin ruhunda büyük ağırlıklar ve sıkıntılar yaratıyor. 
I İster istemez çok sevdiğimiz arkadaşlarla, bu madde-
I 1er ortada iken, bu usuller ortada iken usulsüzlükler 
I içerisine giriyoruz ve bir de kalkıp birbirimizi kıra-
[ cak, üzecek sözler söylüyoruz. 
I BAŞKAN — Bunu düzelteceğiz müsaadenizle. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Dışarıdaki 
I buhran, içerideki sıkıntı yetiyor artık. Bu durumda 
I bir de arkadaşlarımız Senato içinde dışarıdakilere 
I yardımcı olacak bunalımlara, buhranlara sebep ol-
I masınlar. 
I Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, mevzuun önemi dola-
I yısıyle kesmek ve fena bir gelenek bırakmak isteme-
I diğim, en geniş bir şekilde fikir hürriyetinin izharını 
I bir vazife saydığım için, fazla geniş tutulmuş olan bu 

görüşmeler sona ermiştir. 

I Şimdi oylama bakımından iki anafikirden birisini 
I tercih buyuracaksınız. Birisi, Adalet Partili arkadaş

larımızın getirmiş olduğu öneri. İkincisi ise, birçok 
I yönleriyle bu konunun incelenmeye ve bir heyet tara-
J fından hazırlandıktan sonra Genel Kurulda görüşül-
J meşini öngören ve her cephesini; verilmiş olan bir-
J çok takrirler ve burada geçmiş olan bir çok müzake

relerin ışığında konuyu en kısa bir zamanda, belki bir 
gün için ele alması için mevcut olan komisyonumuza 

| havale edilmesi. 
Arkadaşlar, iki anafikir var. Bendenizce ikinci fi

kir daha aykırı olduğu için müsadenizle bu ikinci fikri 
oya koyayım, reddederseniz birinci fikir zaten kendi
liğinden kabul edilmiş oluyor. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, anlaşılan, şimdi oylama yapacaksınız.. 

BAŞKAN —Evet. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Müsaade 
buyurursanız oylamanın, bundan evvelki oylamaların 
usulünce yapılmasına dair bir takririmiz var. Mü
saade eder misiniz?. 

BAŞKAN — Öyle yapacağız efendim, yani ad 
okumak suretiyle. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Hangisini 
oyluyorsunuz?. 

BAŞKAN — Efendim, evvelâ aykırı fikir olan, 
bütün bu müzakerelerin ve verilmiş olan takrirlerin 
ışığında durumu bir defa daha gözden geçirip, (Tabiî 
reddettiğiniz şeyi geri getirmek için değil) durumu 

| gözden geçirip yapılmış olan ikazların ışığında yeni 
S bir dağıtım cetveli getirilmesi için komisyona havalesi 
ı istenmektedir. Aykırı fikir budur, bunu oya sunaca-
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ğım. Ondan sonra da reddedilirse ikinci fikir olan 
sizin.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, müsaade buyurur musunuz? 

Sayın Başkanım, biraz evvel Adalet Partisine 
mensup çok muhterem bir arkadaşımız; ki burada 
Başkanvekilliği görevini ifa etmiş bir arkadaşımız, 
burada «Tüzük hükümlerine uygun hareket edelim» 
dedi. Ben buna katılmıyorum. Ancak, Sayın Başkan, 
İçtüzüğümüzün 95 nci maddesi çok sarih ve amir bir 
hüküm taşıyor. «Eğer komisyon başkanı kendisine 
havale edilen konunun iadesini, kendisine verilmesini 
ve tevdiini isterse, hiç bir muamele yapılmadan ve
rilir.» diyor. 

BAŞKAN — Efendim, orası öyle, yalnız müsaade 
buyurun; anlaşıldı Sayın Gündoğan, böyle olduğu 
muhakkak, haklısınız. Ancak, burada reddedilmek su
retiyle komisyon mesaisinin sona erdiği hakkında fi
kirler ileri sürüldü. Bütün bunların ışığında, müsaade 
ederseniz yeni bir oylamada vuzuh hâsıl olacaktır. 
Bundan kimse bir şey kaybetmeyecektir. Lütfen bu 
oylamaya izin vermenizi rica ederim. Ad okumak su
retiyle lütfen. 

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

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, Komis
yon, arkaadşlanmızm verdiği takriri esaslı olarak 
eîe alacak, diğer ileri sürülen fikirleri beraber ele 
aldıktan sonra bunları kotarıp yarın bu saatler huzu
runuza getirecek. Bundan bir şey kaybetmeyiz ki, vu
zuh hâsıl olur; müsaade buyurun bu oylamayı yapa
lım, iş bitsin. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bir dakika 
Sayın Başkan, müsaade buyurursanız, size yardımcı 
olmam bakımından, biraz evvel bahsettiğim Tüzüğün 
95 nci maddesinden lütfedin bir cümlesini okuyayım: 
«Bir tasarı veya teklif birinci veya ikinci görüşmesi 
sırasında, sözcü; tadil teklifinin komisyona havalesi
ni isterse bunun kabulü mecburidir» Siz, Tüzük ge
reğince komisyona havale ediniz, Komisyon bir rapor 
hazırlayıp getirsin. O zaman tekrar işlemler başlar, 
yine bir şey kaybetmeyiz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, mesele komisyona gitmesi. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Efendim* arkadaşımızın söylediği husus kanun mü
zakereleriyle alâkalıdır, bununla alâkası yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, bu Komisyon hak
kında iki noktai nazar ileri sürüldü. Birisi, mutat klâ
sik komisyonlara benzememiş olması; ikincisi, getir
diği önerinin reddedilmiş olması. 
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I Binaenaleyh, bir defa daha reylerinizle bu işin 
aydınlığa kavuşmasında fayda mütalaa ediyorum. 
Müsaade buyurun efendim. 

Ad okumak suretiyle oyları tespit edeceğiz. 
j Bugünkü müzakerelerin ve A. P. Grupu arkadaş

larımızın verdikleri takririn, ayrıca dün, bugün ve 
I daha evvelki gün geçen müzakerelerin ışığında, tevzi 

cetveline esas olacak fikirleri kotarıp yüksek huzuru
nuza getirmek üzere Komisyona bütün bu elimizdeki 
evrakı havale etmeme izninizi rica ediyorum ve bu
nu da oya arz ediyorum. 

(Ordu Üyesi Selâhattin Acar'dan başlanarak oylar 
toplandı.) 

BAŞKAN — Oy toplama işlemi bitmiştir. 
Tasnife geçiyoruz. 
(Oyların ayrımı yapıldı.) 

I BAŞKAN — Oylamanın sonucunu arz ediyorum : 

Katılan üye sayısı : 173 
Kabul : 86 
Ret : 86 
Çekinser : 1 
Bu suretle bir hükme medar olacak bir sonuç alın

mamıştır. 
ALÂEDDÎN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın 

! Başkanım, yanlış olmasın. 
BAŞKAN — Ne gibi yanlış efendim?.. 
MEHMET ORHAN TUĞRUL (Bilecik) — 86'ya 

85. 
BAŞKAN — Hayır efendim, bütün arkadaşlarım-

j la beraber saydık, bizzat da saydım; 86'ya 86'dır. Bir 
j çekinserimjz vardır. 

Şimdi bu durumda oylamaya devam etmek gere
kecektir; ancak bunu Yüksek Heyetinizin reyine ha
vale etmek istiyorum. Bugün bu geç saatte yapmak 
var, yarın yapmak var. Nasıl tensip edilirse... 

İMADETTÎN ELMAS (Çanakkale) — Meclis Sa
lıya kadar ara vermiştir efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkanım, 
her gün toplantı var, cumartesi, pazarın dışında. Pa
zartesi günü toplanabiliriz. 

I ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Saat 19.00'a 
gelmedi. 

I İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Efendim, 
ı devam edelim. Sizi bekliyoruz. (A. P. sıralarından; 

«Devam edelim» sesleri.) 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Daha başındayız. 
BAŞKAN — Evet, yani derhal yapılması isteni-

I yor. 
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Buyurunuz efendim. Buyurunuz başlayınız. Oku
maya başlayınız. Devam ediyoruz efendim. (A. P. sı
ralarından; «Devam ediniz» sesleri, C. H. P. sırala
rından gürültüler.) 

Efendim oylamaya devam ediyoruz. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan... 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan müsaade buyurur musunuz? Bu oylamanın yapı
labilmesi için vakit yetmeyecek. Sayın Başkan... (Gü
rültüler.) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Efendim, şeyinize sordum... 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, müsaade buyurur musunuz? Re'sen her şeyi yap
maya yetkiniz var sevgili Başkanım. 

(A. P. sıralarından; «Devam devam» sesleri.) 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — 10 dakika
mız var, yapmayın Sayın Başkanım. Lütfen tatil edi
niz efendim. 

ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — Aksine karar yok, 
devam edelim. 

BAŞKAN — Efendim, hep beraber konuşmayı
nız ki anlayayım. Efendim, lütfedin. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, lütfediniz. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Efendim demin lütfettiniz, oylamaya devam edi
yorum dediniz, bitti. (A. P. ve C. H. P. sıralarından 
gürültüler.) 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Dün de 
başka bir oylama yaptınız, eşitlik oldu, bugüne talik 
ettiniz. Dünkü muamelenizi yapınız Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim, bu hususta Genel Kurulu
nuzun tasvibi benim için en mühim noktadır. (Gü
rültüler.) 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkanım... 

BAŞKAN — Efendim... Müsaade buyurunuz efen
dim... Lütfen birer birer konuşalım efendim. (Gürül
tüler.) 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Saat : 18.40. Ak
sine karar yok. Devam edeceğiz. 

NURETTİN JERTÜRK (Sivas) — (C. H. P. sı
ralarına hitaben.) «Senatoyu çalıştırmıyorlar.» demiş

tiniz, şimdi de itiraz ediyorsunuz. (A. P. sıralarından; 
«vakit var» sesleri.) 

BAŞKAN — Efendim, şimdi böyle talî bir mese
le için lütfen.... (Gürültüler.) Şu neticeyi alalım. Ek
seriyet... (C. H. P. sıralarından; «Vakit yok» seslen.) 

Efendim, oylama esnasında vakit geç olursa, bu
nu dikkate alırım; fakat büyük ekseriyet oylamanın 
devamında ısrar ediyor. 

Buyurunuz efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kanım, dün yaptığınız muameleyi niye tekrar etmi
yorsunuz? Dün musavaat hâsıl oldu tatil ettiniz. 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşların çokluğu mü
zakerenin devamını arzu ediyor efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Efendim, 
herkes gitti. Birbirimizi aldatmayalım. Bu Senatoyu 
mehabetten mahrum etmeyiniz efendim. Dün yaptı
rınız muameleyi niye yapmıyorsunuz? Bu kararı bize 
aldıramazsınız; biz buradan çıkarız sizi başbaşa bıra
kırız. Bu kararı bize aldırmayınız. 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Çıkarsanız çı
kın. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
devam ediniz. Çıkan çıkar, oturan oturur. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Fırsatçılığa 
meydan vermeyiniz Sayın Başkan. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Arkadaşlar... Usule riayet edelim 
arkadaşlar. 

Oylamaya devamın leh ve aleyhinde birer arka
daşa söz vereceğim. (Şiddetli ve sürekli gürültüler.) 

İki mütalaa var efendim. Çaresi yok... (Gürültü
ler.) 

Efendim, bu atmosferde... Bu atmosferde çalış
maya imkân yok. 

AHMET KARA YİĞİT (Afyon Karahisar) — 
Oylaymız Sayın Başkan. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Siz devam edin 
Saym Başkan. 

BAŞKAN — Arkadaşlar... Arkadaşlar... (Gürültü
ler.) 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
aksine karar yok. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz. Böyle bir... 
(Gürültüler.) 

Arkadaşlar, şu duruma kadar, sabırla, metanetle 
geldik. Ben istiyorum ki, şu işin neticesini itirazsız 
olarak alalım. Bir büyük grup bu fikirde. Saat da 
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19.00*a 10 var. Bitiremeyeceğiz. Müsaade ediniz. (Gü
rültüler, A. P. sıralarından; «Devam, devam» sesleri.) 

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

BAŞKAN — Efendim, sükûnu tesise imkân olma
dığı için, oylamayı yann saat : 15.00'e bırakıyorum. 

Celseyi kapatıyorum. 
Kapanma Saati : 18.45 

— i » 

•öa 
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C. H. P. Grupu Başkanlığının, Cumhuriyet Senatosu Başkanlık seçiminin derhal yapılmasına ve Başkan se
çimi tamamlandıktan sonra Başkanlık Divammn diğer üyelerinin seçimine geçilmesine dair tezkeresine ve

rilen oyların sonucu 

(Reddedilmiştir) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Befet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi, Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Hayri Öner 
Kemal Sanibrahimoğlu 

AFYON KARAHISAR 
Mustafa Çelik 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Halil Goral 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 172 

Kabul edenler : 84 
Reddedenler : 87 

Çekinserler : 1 
Oya katılmayanlar : 12 

Açık üyelikler : — 

[Kabul edenlerJ 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Şebib Karamullaoğlu 

ÇANAKKALE 
tmadettin Elmas 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Hasan lldan 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GÎRESUN 
Ali Cüceoğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Oidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 

Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Fikret Gündoğan1 

İZMİR 
Nazif Çağatay 

KARS 
Sırın Atalay 
Muzaffer Şamiloğlu 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Fakih Özlen 

MALATYA 
Ham d i Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Ankan 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya öner 

SİVAS 
Âdil Altay 
Kâzım Kangal 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Naım Taşan 

URFA 
Abduîgani Demirkol 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Selâhaddin Babüroğlu 
Muhsin Batur 
Zeyyat Baykara 
Hüsamettin Çelebi 
Özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 
Bahrive Üçok 
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[Reddedenler] 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevî 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kaparılt 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hikmet Aslaııoğlu 
Raif Eriş 
İ. Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Barlar. Küntay 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özeetin 
Safa Yaleuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Tekin Arıburun 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karajküçük 
Hilmi Soydan 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusıret Tuna 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğîu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
A. Orhan S ü er san 
Ruhi Tımakan 

MARDİN 
Sait Mehmetoğlu 

MUĞLA 
Haldun Meaıteseoğlu 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Erg un Özkan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bökir Sıtkı Baykal 

SAKARYA 
Osman Salihoğhı 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
.Şaban Demirdağ 
Refet Rendeei 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertüfk 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
A.hmet İhsan Birincioğlu 

URFA 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Fethi Çelikbaş 
Sabahattin Özbek 
Naiım Talû 

(Çekimer) 

MUŞ 
İsmail İlhan 
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[Oya katılmayanlar] 

TABİÎ ÜYELER 

Sezai O'Kan 
Cevdet Sunay 

AFYON KARAHtSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğhı 

ANKARA 
Yiğit Kölser 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

İSTANBUL 
Mehmet Feyyat 
Besim Üstünel 

KIRŞEHİR 
Halil üzmen 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğ-lu 

SİVAS 
Hüseyin öztürk 

TRABZON 
Ahmet Cemil Kara 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYE 

Sadi Irmak 
(Başkan) 
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Kars Üyesi Sun Atalay'ın, Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal ve Sinop Üyesi Nâzmı İnebeyli'nin vermiş olduk
ları önergenin Geçici Komisyona havalesine dair önergesine verilen oyların sonucu 

(Kabul ve reddi hususunda eşit sayıda oy kullanılmıştır.) 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 173 

Kabul edenler : 86 
Reddedenler : 86 

Çekdnserier : 1 
Oya katılmayanlar : 11 

Açîk üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphü Gürsoytfak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğhı 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Hayri Öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

AFYON KARAH1SAR 
Mustafa Çelik 

ANKARA 

Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDİN 
Halil Goral 

BALnCESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Şebib Karamullaoğlu 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaoa 

DİYARBAKIR * 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Kasan İldan 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Ranmi Erdeim 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 

Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Nazif Çağatay 

KARS 
Sırrı Atalay 
Muzaffer Şamiloğlu 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Fakih Özlen 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arı kan 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SAMSUN 
Ziya Gölcalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİVAS 
Âdil Altay 
Kâzım Kangal 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abdulgani Demirkol 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestil ci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Oihat Alpan 
Selâhaddin Babüroğlu 
Muhsin Batur 
Zeyyat Baykara 
Hüsamettin' Çelebi* 
özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Şerif Tüten 
Bahriye Üço'k 
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[Reddedenler] 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

Mehmet Unaldı 
ADIYAMAN 

Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 

M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevî 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanlı 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
Ali Cetâletön Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 
t. Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Kâmran inan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
A'lâıeddin Yılmaztürk 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
ismail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçıetin 
Safa Yalçuk 

DENIZLI 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 
Sakıp Hatıınoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevf ik Kutlar 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Tekin Anburun ' 
Ali Oğuz 

Ahmet Vefa Poyraz « 
İZMİR 

Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Müımin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkclâmoğlu 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 
KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karalküçük 
Hilmi Soydan 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tdkoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osman Albaynak 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunıakan 

MARDİN 
Sait Mehmetoğlu 

MUĞLA 
Haldun Metnteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
t. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Şaban Demirdağ 
Refet Rendeci 

SİNOP 
Nâzum İnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet ihsan Birincioğlu 
Ahmet Cemil Kara 

URFA 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Fethi Çelikbaş 

(Çekinser) 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Sabahattin Özbek 

— SOI 
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TABİİ ÜYELER 
Sezai O'Kan 
Cevdet Simav 

ANKARA 
Yiğit Köfeer 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

İSTANBUL 
Besjm Üstünel 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğhı 

[Oya Katılmayanlar] 

MUŞ 

ismail ilhan 

YOZGAT 

E. Süleyman Ergin 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Sadi Irmak (Başkan) 
Halil Tunç 
Naim Talû 

» © - « 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

13 NCÜ BİRLEŞİM 

5 . 12 . 1975 Cuma 

Saat : 15,00 

I 
A — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Başkanlık Divanı seçimlerine esas tutulacak 

-dağıtım cetveli. 
2. — Başkanlık Divanı seçimi. 

B — İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A — HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B — TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A — İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B — BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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