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CUMHURİYET SENATOSU 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

CİLT: 20 

Altmışüçüncü Birleşim 

16 . 4 . 1964 Perşembe 

İçindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti 

2. >— Gelen kâğıtlar 

3. — Yoklama 

4. — Söylevler ve demeçler 

• 1. — Tabiî Üye Sıtkı Ulay'ın; Kıbrıs 
durumuna ve her ihtimale karşı Türk Silâh
lı Kuvvetlerinin hazır bulunmasını teminen 
Millî Savunma Bakanlığı bütçesine mun
zam tahsisat verilmesine dair demeci 

2. —'Balıkesir Üyesi Hasan Ali Tür-
ker'in; İzmir Valiliğince, Esnaf Kefalet Ko
operatifleri istişari kongresi toplantılarına 
müsaade edilmemesi sebebini anlıyamadı-
ğma ve bunun tavzihi gerektiğine dair de-
ıneci 

5. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula isunuşları 

1. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Millî Eğitim Bakanı İbrahim Öktem'e dö
nüşüne kadar, Çalışma Bakanı Bülent 

Sayfa 
2:3 

3:4 

4,4,45 

4 

4:5 

5:6 

6 

Sayfa 
Ecevit'in vekillik edeceğine dair Başbakan
lık tezkeresi (3/304) 6 

2. — T. B. M. Meclisi Parlâmento-
lararası Nato Grupuna dâhil üyelerin isim 
listesinin sunulduğuna ve bu hususta ka
rar alınması gerektiğine dair, adı gecen 
Grup Başkanlığı tezkeresi 6:7 

;î. _ T. B. M. Meclisi Parlamento
lara rası Türk - İtalya dostluk Grupuna 
dâhil üyelerin isim listesinin sunulduğuna 
ve bu hususta karar alınması gerektiğine 
dair, adı gecen Grup Başkanlığı tezkeresi 7 

4. — T. B. M. Meclisi Parlâmento-
lararası Türk - İngiliz dostluk grupuna 
dâhil üyelerin isim listelerinin sunulduğu
na ve bu hususta karar alınması gerektiği
ne dair adı gecen dostluk grııpu başkanlığı 
tezkeresi 7:9 

5. — Üyelerden Cahit Akyar, Yusuf 
Demirdağ, Muallâ Akarca ve Yusuf De-
mirdağ, Turhan Kapanlı ve Osman Süer-



Şayia 
san'm yasama dokunulmazlıklarının kal
dırılması hususunda Başbakanlık yazısı ve 
Anayasanın 79 ne maddesi gereğince Ko
misyonca yapılacak bir işlem bulunmadığı
na, dair Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkanlığı tezkeresi (3/109, 3/110, 3/164, 
3/74, 3/138) 9:10 

6. - 2.13 sayılı Vergi Usul Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
Kanuna bâzı hükümler eklenmesine ve 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı 
madde ve fıkralarının değiştirilmesine ve 
bu Kanuna bâzı hükümler eklenmesine da
ir Geçici Komisyon seçilmesi hakkında 
Maliye Bakanı Feri d Melen'in önergesi. (M. 
Meclisi 1/625, 1/632, C. Senatosu 1/400, 
1/405) 9 

6. .— Görüşülen işler 10 

1. — Kadir Ceylân hakkındaki ölüm ce
zasının yerine getirilmesine dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi 
3/745, C. Senatosu 1/385) (ıS. Sayısı: 416) 10 

1. — GEÇEN 1 

Ta'biî Üye Selâhattin Özgür; Kıbrıs olayla
rının tabikettiği istikameti izah ve Hükümet
çe bugün ittihaz olunanlara ilâveten alınabile
cek daha müessir siyasi ve hukukî tedbirler 
üzerinde beyanatta bulundu. 

Çorum Üyesi Alâeddin Çetin; hasat mev
siminin başlaması münasebetiyle zirai plas
manların hasat makinaları üzerine teksif edil
mesi lüzumunu belirtti. 

Adana Üyesi Mehmet Ünal di; gündem dışı 
konuşmalar, İçtüzüğe göre, yazılı olarak Baş
kanlığa bildirildiğinden bu konuşmalarla ilgili 
bakanların da toplantıya davet edilmesini is
tedi. 

Nevşehir Üyesi İbrahim Şevki Atasağun'un, 
partilerine iltihak ettiğine dair Adalet Partisi 
Grup Başkanlığı-tezkeresi ile, 

Sayfa 
2. — Cumhuriyet Senatosu Amasya Üye

si Macit Zeren ve A. P. Cumhuriyet Senato
su Grupu Başkanlığının yazıları hakkında 
İçtüzüğün 180 nci maddesi gereğince hazır
lanan Anayasa ve Adalet Komisyonu müta
lâası (O. Senatosu 5/5) 10:19 

3. — Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Se
çimi Kanununun değiştirilmesine dair ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici 
Komisyon raporu (M. Meclisi 2/630; C. 
Senatosu 2/124) (S. Sayısı: 448) 19.45,50:55 

7. — Sorular ve cevaplar 46 

Z». — Yazılı sorular ve cevapları 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 

Kadri Kaplanım, Kara Harb Okulundan 
ilişiği kesilen 1 459 öğrenciye dair sorusu 
ve Millî Savunma Bakanı İlhami Sancar'ın 
yazılı cevabı (7/136) 46:47 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Selâhattin özgür'ün, Deniz Kuvvetlerine 
yeni harb gemilerinin alınıp almmıyacağına 
dair sorusu ve Millî Savunma Bakanı İlha
mi Sancar'ın yazılı cevabı (7/1Ö4) 47:49 

Ankara Üyesi Mansur Ulusoy'un Millet 
Partisinden ayrıldığı hakkındaki yazısı ve 

Erzurum Üyesi Nihat Pasinli'nin, isteği ile, 
Anayasa ve Adalet Komisyonu üyeliğinden is
tifa ettiğini bildiren . Adalet Partisi Grupu 
Başkanlığı tezkeresi okundu; 'bilgi edinildi. 

Avrupa Konseyi İstişari Meclisinin 16 ııcı 
dönem toplantılarına katılacak Türk Heyeti
nin seçimlerini mümkün kılmak üzere siyasi 
parti gruplarınca asil üyeliğe Elâzığ Üyesi 
Celâl Ertuğ ile Urfa Üyesi Esat Mahmut Ka
ra kurt'un ; yedek üyeliğe de Hatay Üyesi Sa
bahattin Adalı, Konya Üyesi Muammer Obuz 
ve Giresun Üyesi Mehmet İzmen'in aday göste
rildiklerine ve bunların Genel Kurulun ittılaı-
na arzına dair Millet Meclisi Başkanlığı tezke
resi okundu, bilgi edinildi. 

JTANAK ÖZETİ 



Anayasa Mahkemesine üye seçimi gelecek 
birleşime bırakıldı. 

765 sayılı Türk Ceza Kanununun 6123 sa
yılı Kânunla muaddel 655 nci maddesiyle 2275 
ve 3038 sayılı kanunlarla muaddel 459 ncu 
maddelerine birer fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ikinci defa açık oya sunuldu ve tek
lif salt çoğunlukla kabul edildi. 

Tabiî Üye Mehmet özgüneş'in 243, 
Bitlis Üyesi Cevdet Geboloğlu'nun 248, 
Tekirdağ Üyesi Selâmi Üren'in 254 sayılı 

sorulan, ilgili bakanlar ve 
Aydın Üyesi İskender Cenap Ege'nin 255 

ve 256 sayılı soruları, soru sahibi bu Birleşim
de hazır bulunmadıklarından, gelecek birleşi
me bırakıldı. 

2. — GELEN 

Tasarılar I 
1. — 4862 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı j 

cetvelde yazılı kadroların, değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarısının Millet Meclisince ka- ''. 
bul olunan metni (M. Meclisi 1/475; C. Sena
tosu 1/403) (Sosyal işler ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarına) ı 

2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
teşkilâtında çalışmakta olup hususiyet arz 
eden yer ve hizmetlerde görevlendirilen sağlık 
personeline ödenek verilmesine dair kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
(M. Meclisi 1/531; C. Senatosu 1/404) (Sosyal j 
işler ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) j 

3. — 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Ge- j 
lir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fıkrala
rının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hüküm
ler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni (M. Mec
lisi 1/632; C. Senatosu 1/405) (Malî ve İktisa
di-İşler, Tarım, İçişleri ve Bütçe ve Plân ko
misyonlarına) 

Raporlar 
4. — Siirt Milletvekili Süreyya Öner, Amas

ya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, Diyarbakır 
Milletvekili Hilmi Güldoğan ve İstanbul Mil
letvekili llhami Sancar'm, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun 12 . 3 . 1964 tarihli 

Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi 
Nusret Tuna'nm, yarım kalan Kuzey sahil yo
luna dair sözlü . sorusunu Bayındırlık Bakanı 
Arif Hikmet Onat cevapladı. 

Danıştay kanunu tasarısının maddeleri üze
rindeki görüşmelere devam olundu. 

16 Nisan 1964 Perşembe günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Hazini. Dağlı - Nevzat S engel 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Âdil Ünlü 

KÂĞITLAR 

Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu rapora 
(C. Senatosu 4/66) (S. Sayısı : 442) ' 

5. — Hasan Şentürk hakkındaki ölüm ceza
sının yerine getirilmesine dair kanım tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/641; C. Senato
su 1/387) (S. Sayısı : 443) 

6. — Kerim Özkan ve Hasan Güney (Gü-
nay) haklarındaki ölüm cezasının yerine geti
rilmesine dair kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 3/568; C. Senatosu 1/388) (S. Sa
yısı : 444) 

7. — Süleyman Bozkurt hakkındaki •- ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 3/569: C. Se
natosu 1/352) (S. Sayısı : 445) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Seçimi 
Kanununun değiştirilmesine dair kanun tekli
finin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon ra-
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poru (M. Meclisi 2/630; C. Senatosu 2/124) 
(S. Sayısı : 448) 

Mütalâa 

Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi 9. 

16 . 4 . 1964 O : 1 
Macit Zeren ve A. P. Cumhuriyet Senatosu Grıı-
pu Başkanlığının yazıları hakkında İçtüzüğün 
180 nci maddesi gereğince hazırlanan Anayasa 
ve Adalet Komisyonu mütalâası (C. Senatosu 
r>/5) 

3. — YOKLAMA 

63 ncü Birleşime katılmıyan üyeleri gösterir 
yoklama tutanağı 

1. Enver Kök (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
2. Necati özdeniz (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
Yukarıda adları yazılı sayın (iki) üye Cum

huriyet Senatosu Genel Kurulunun 16 . 4 . 1964 
tarihli 63 ncü Birleşimine katılmadıkları tesbit 
edilmiştir. (16 Nisan 1964) 

Kâtip Kâtip 
,1. N. Arı Â. Ünlü 

»»• m>m<* 

BÎRÎNCI OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Haam Dağlı 

KÂTİPLER : Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Ahmet Naci Arı (Kırklareli) 

BAŞKAN — Birleşimi acıyorum efendim. 
Çoğunluğumuz var, görüşmelere başlıyoruz. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ayrıca defteri imza suretiyle yoklama da yapılacaktır. 

4. — SÖYLEVLER VE DEMEÇLER 

1. — Tabiî Üye Sıtkı Ulay'ın; Kıbrıs duru
muna ve her ihtimale karşı Türk Silâhlı Kuvvet
lerinin hazır bulunmasını teminen MUM Savun
ma Bakanlığı bütçesine munzam tahsisat veril
mesine dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Sıtkı Ulay, Kıbrıs ko
nusunda gündem dışı söz istemişsiniz. Fakat, 
bir arkadaşımız bir gün evvel aynı mevzuda 
gündem dışı söz istemiş olduğu için, bendeniz 
bugünkü konuşmaya lüzum görmüyorum. Eğer 
direnirseniz oylarınıza arz edeceğim. Gündem 
dışı söz vermek istemiyorum, çünkü bir gün ev
vel Selâhattin Özgür arkadaşımız konuştu. 

SITKI ULAY (Tabiî Üye) — Vazgeçiyorum 
efendim. (Sağdan, konuşsun, konuşsun sesleri.) 

Efendim, arkadaşlar arzu ettiği için direni
yorum Sayın Başkanım, lütfen oylaymız. (Ko
nuşsun sesleri.) 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica ediyorum. 
Efendim, gündem dışı Kıbrıs hakkında Sıtkı 

Ulay söz istemişlerdir. Bendeniz bunu muvafık 
bulmadım. Çünkü bir gün evvel Kıbrıs hâdise
leri hakkında Sayın Selâhattin özgür arkadaşı
mız konuştular. Bu bakımdan eğer kendileri 
direnirlerse bu hususu oylarınıza arz edeceğim. 

SITKI ULAY (Tabiî Üye) — Direniyorum 
efendini. 

BAŞKAN — Efendim, gündem dışı konuş
mak istiyen Sıtkı Ulay arkadaşımıza söz veril
mesini oylarınıza sunuyorum. 

Gündem dışı söz verilmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

SITKI ULAY (Tabiî Üye) — Muhterem ar
kadaşlarım, belki bu 5 dakikalık görüşme faz
la gibi gözüküyor ama, bugün bence önemli bir 
hâdise cereyan etmiştir. Maruzatım müddet 
olarak 5 dakika. 

4 — 
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Konusu ettekrarı ahsen velevkâne 180 babın- j 

da, Kıbrıs yine Kıbrıs... 
1. Sayın Başvekilin bugünkü Milliyet Gaze

tesindeki çıkan ve Time dergisindeki beyan
ları eğer doğru ise arkasında bu sahada parti 
ve ayrılık gözetmeksizin kendisini destekliyecek 
büyük bir millet ve münevver çoğunluğunun 
mevcudiyetini ifade etmek için söz almış bulu- I 
nuyorum. i 

2. Geçen gün huzurunuzda Türk Milleti j 

elinde Kıbrıs adasının tonlarından daha ağır | 
bâzı kozların bulunduğunu ifade etmiş fakat ı 
zamanla Hükümetlerin bu kozları ortaya atma
ya salâhiyetlerini düşünerek saymaktan tevakki I 
eylemiştim. j 

3. Bugün çok şükür artık bir Türkiye - Kıb- j 
rıs dâvası 'almadığı, ancak bir Türkiye - Yu- ı 
nanistan meselesi ile karşı karşıya bulunulduğu 
hakikati bütün çıplaklığı ile ortaya çıkmış ve 
kabul edilmiş bulunuyor. 

Bundan sonra artık bu açıdan değerli Hükü
metimizin milletin eline verdiği bu salâhiyetle
rin yüksek değerlerini takdir ederek zamanında j 
ve cesaretle kullanmasını bilecek ve Türkiye'nin j 
dünya muvacehesindeki ağırlığım bugüne ka- 4 
dar anlamak istemiyenlere gösterecektir. j 

4. Günümüzde bu reorganizasyon mefhu- j 
munun yalnız tktisadi Devlet Teşekküllerine 
aidolmadığı, bazan millî menfaatler icabı bir 
Devletin dış politikasına da sâri bulunduğu 
yüksek malûmlarıdır. I 

5. ikinci Dünya Harbi sonunda eski sahip
len elinden alınarak bağrımıza hançer gibi so- ! 

kulan, burnumuzun dibindeki bâzı adalara sırf 
dostluk ve iyi komşuluk hisleri ile ses çıkarma
mıştık. Bugün artık millî güvenlik ve yurt sa
vunmamız icabı bizim en yakınlarında NATO'-
nun kuvvetli bir Akdeniz Devleti olan malûmu
muz müttefikimizin de bâzılarında söz hakkı 
bence tanınmamalı ve bu adalar da artık baştan 
biı* reorganizasyona tabi tutulmalıdır. (Alkış
lar). İ 

6. Yine Trakya hudutları sıkıntılı duruma 
Demotoka, Dedeağaç ve Garbı Trakya'daki Türk 
nesli tüketimine bugüne kadar hep bu ittifak
lar, tatlı hayaller ve güzel gelecekler hatırı için 
tahammül ettiğimiz belirtilmeli ve Kıbrıs'ın da 
maalesef öyle olma istidadı göz önünde bulun
durulmalıdır. 
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7. Hükümet ve millet olarak eğer dün bir 

Kıbrıs çıkarması yapılmamış ise bunun sebebi 
asla zafiyetimizden tereddüdümüzden ve iç po
litika çekişmelerimizden değil, milletlerarası 
hukuka ve bizim müttefiklerimizin güvenmek is
tediğimiz hak severliğine inanmak ve itimat 
göstermemizden ileri gelmiştir. 

8. Şimdi yine müdahale hakkımızı muhafa
za etmekle beraber eğer bugün Kıbrıs adası de
nizden bâzı büyük devletlerin himaye ve kontro
lüne sokulmuş bir durumda ise biz Kıbrıs yo
lunun Akdenizden olmasa da nereden geçtiğini 
çok iyi biliyoruz. (Alkışlar) Ve tarihte de bunu 
denemiş bulunuyoruz. İşte bugün bunları nazarı 
itibara alarak geçen defa da yüksek huzurla
rınızda, yegâne güven kaynağımız olan Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinin 1964 yılı bütçesi dışı ma
nen biraz daha desteklenerek mevcut hazırlı
ğının bir kat daha artırılmasını ve büyük mas
rafı icabettiren donanmamızın ve Hava Kuv
vetlerimizin ve müştereken Kara Kuvvetlerimi
zin daha hazır ve daha aktif bir duruma intika
lini ilgililere teklif eylemiştim. Bugün de bu 
destek ve malî yardım konusunda bendeniz yi
ne mıısırrım. 

Ve ihtiyaç duyulursa Sayın Millî Müdafaa 
Vekilimizin huzurunuza getirilişinde muhterem 
arkadaşlarım tarafından da hararetle destekle
neceğine inanarak sözlerimi bitirir, özür diliye-
rek hepinizi saygı ve hürmetle selâmlarını. 
(Şiddetli alkışlar.) 

'2: — Balıkesir Üyesi Hasan Ali Türker'in; 
izmir Valiliğince Esnaf Kefalet Kooperatifleri 
istişari kongresi toplantılarına müsaade edilme
mesi sebebini anlıyamadığına ve bunun tavzihi 
gerektiğine, dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Ali Türker gün
dem dışı söz istemişsiniz. 

HASAN ALİ TÜRKER (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, muhterem senatörler, görünüşte bi
raz küçük fakat mânası 'bizce derin olan küçük 
bir vakadan bahsetmek istiyorum. 

Şu kısa konuşmamla, Esnaif Kefalet Koope
ratiflerine ait bir vakadan bahsedeceğim. 

Anayasamızın 51 inci maddesi aynen şöyle
dir; bunu herkes bilir. 
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«Devlet, kooperatifçiliğin gelişmesini sağ-

ılıyacak tedbirleri alır.» 
Halk Bankasına 'bağlı ve memleketin il ve il-

eelierindıeM1 Eisnaıf Kefalet Kooperatifleri de el
bette AnıayasıamniKun Ibıı âımir Mkimaine göre Dev-. 
leti'n alâkasına mazhar olmalıdır. 

İ l ve 12 Nisanda İKmir'de Eş>refpaşa Evlen
dirme Daliresii Salonumda Türkiye'de Esnaf Ke-
falelt Kooperatif İlerinden 155 şufbeden 200 küsur» 
delegenin iştirakiyle istişari ma'hiyette 'bir 
kongre ItertilbediJlilyor. 

Toplantının maksat ve gayesiyle gündemi 17 
Nisan Î964 de İzmir Valiliğine veriliyor. 

Yine Anayasamızın 28 inci maddesi; herke
se önceden izin almaksızın toplanma hakkı ta-
nıımalkfcaldır. 

Gündemi tetkik ettim. Umumun huzurunu 
•bozucu Hükümeti ralhatsız edecek bir cihet •gör
medim. 

Buna rağmen 166 şubeden, Kars'tan, (Siirt'ten 
İzmir'e gelen delegeler toplantı salonuna sokul-

16 . 4 .1964 Ö : İ 
muyor. Resmî ve sivil polis memurlariyİe top
lantı yeri abluka altına alınıyor. 

Bütün »gayretler boşa gidiyor. Vilâyete, Em
niyet Müdürlüğüne, ISayın Sanayi ve Ticaret 
Bakanlarına telefonla başvurmalar hir fayda 
«ağlamıyor. İki gün. İzmir'de Ibekliyen delege
ler memleketlerine dönüyorlar. 

Toplantının yasaklanmasına kanuni bir se
bep hulmak biraz1 gülç geldi bize. 

İzmir Valiliği sadece; 171 ve 3512 sayılı 
kanunlara aykırıdır. Ama naniği maddesine ve 
niçin aykırıdır izahı yapılmadan toplantı yaptı
rılmıyor. Yalnız fısıltı halinde söylendiğine ve 
!bir mahallî gazetede okuduğuma göre Hasan 
Tez namiındaki bir şahıs nu toplantının yapıl
masını arzu etmemiş. 

Buna inanmak güçtür. Fakat Hükümetin 
keyfiyeti açıklıyarak 'bu gibi tereddütlü hava
nın Ihalk efkârına aydınlanması icabeder kana
atindeyim . Hürmetlerimle. 

5. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

'.BAŞKAN — Başkanlık Divanının sunuşları
na ıge'çiyomız. 

.1. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî 
Eğitim Bakanı îbrahim Öktem'e, dönüğüne ka
dar, Çalışma Bakanı Bülent Ecevit'in vekillik 
edeceğine dair Başbakanlık tezkeresi (3/304) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cuımnuriyet .Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî 

Eğitim Bakanı İbrahim öktem'in dönüşüne 
•kadar kendisine, Çalışma Bakanı Bülent Ece
vit'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi1 üze
rine, uygun ıgiörülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
'Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. Bir 
tane daha vardır, okutuyorum. 

2. — T. B. M. Meclisi Parlâmentolamrası 
NATO Grupuna dâhil üyeleri/n isim listesinin 
sunulduğuna ve bu hususta karar alınması gerek
tiğine dair adı geçen Grup Başkanlığı tezkeresi 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Üyelerinin isim listesi ilişikte takdim kılı

nan ve halen faaliyette bulunan T. B. M. M. 
NATO Parlömanterleri Türk Grupu hakkında, 
24 Ocak 1964 tarih ve 378 sayılı Yasama Mec
lisleri Dış Münasebetlerinin Düzenlenmesi hak
kındaki Kanunun geçici maddesi delaletiyle ve 
4 neü maddesi uyarınca Millet Meclisi ve Cum
huriyet Senatosunca karar alınması gerekmek
tedir. 

Keyfiyeti yüksek tasviplerine arz ederim. 
NATO Grupu Başkanı 

Adana Milletvekili 
Kasım Gülek 

BAŞKAN — Efendim, oylarınıza arz edece
ğim. Kabul edenler... 

(Neyi sesleri, isimler okunsun, sesleri) Efen
dim, NATO Grupu kuruluyor. Yeni bir kanun 
çıktı bu kanunla dış münasebetler tanzim edi
liyor. Oylarınıza sunmak mecburiyeti hâsıl ol
du. Yani bunu geçen defa da kabul ettiniz, aynı 
şekilde.. 

Oyunuza sunuyorum, efendim. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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(Adalet Partisi sıralarından «neyi kabul edi- I 

yoruz?» sesleri) 
Okutuyorum, efendim.. NATO Grupu kurul

muştur. 

3. — T. B. M. Meclisi Parlâmentolararası 
Türk - İtalyan Dostluk Grupuna dâhil üyelerin 
isim listelerinin sunulduğuna ve bu hususta ka
rar alınması gerektiğine dair adı gecen Grup 
Başkanlığı tezkeresi 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına I 
Üyelerinin isim listesi ilişikte takdim kılı- I 

nan ve halen faaliyetine devam etmekte olan I 
T. B. M. M. Türk - İtalya Parlâmentolararası I 
Dostluk Grupu hakkında, 24 Ocak 1964 tarih 
ve 378 sayılı Yasama Meclisleri Dış Münasebet- I 
lerinin düzenlenmesi hakkındaki Kanunun ge- I 
cici maddesi gereğince ve 4 neti maddesi uya- I 
rınca Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosun- I 
ca karar alınması gerekmektedir. I 

Keyfiyeti yüksek tasviplerine arz ederim. I 
Türk - îtalya Dostluk Grupu I 

Başkanı I 
Adana Milletvekili I 

Kasım Gülek 1 

BAŞKAN — Türk - İtalyan Dostluk Grupu 
kuruluyor efendim. (Listeyi okutalım, sesleri) I 

' . Liste nihayet mebus arkadaşlarımızın isim- I 
leridir. Okunsun, efendim; buyurun. I 

ÜYELER 

Celâl Sungur (Yozgat Milletvekili), j 
Turgut Göle (Kars Senatörü) 
Atıf Şohoğlu (Denizli Milletvekili), 
Kemal Okyay (Kars Milletvekili), I 
Oğuz Oran (İstanbul Milletvekili), I 
Halis Bayram oğlu (Gümüşane Milletvekili), I 
Sabahattin Adalı (Hatay Senatörü) I 
Kfeat Mahmut Karakurt (Urfa Senatörü), I 
Naim Tirali (Giresun Milletvekili), 
Fethi Ülkü (Tunceli Milletvekili), 
Sabri Vardarlı (İstanbul Milletvekili), I 
Nurullah Esat Sümer (İstanbul Senatörü), 
Vehbi Aksoy (Hatay Senatörü), 
Şükrü Koç (Aydın Milletvekili), 
İbrahim Sıtkı Hatipoğlu (Ankara Milletve- I 

kili), 
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Necmeddin Küçüker (Gümüşane Milletve

kili), 
Şevket Akyürek (İstanbul Senatörü), 
Sedat Çumralı (Konya Senatörü), 
Suphi Batur (Sinop Senatörü), 
Zihni Betil (Tokat Senatörü), 
Halit Sarıkaya (Çanakkale Senatörü). 
Muzaffer Canbolat (Gaziantep Milletvekili), 
İsmail Ertaıı (Denizli Milletvekili), 
Adnan Karaküeük (Maraş Milletvekili), 
Recai Iskendcroğlıı (Diyarbakır Milletve

kili), 

Vahap Kışoğlu (Tunceli Milletvekili), 
İsmet Kapısız (Yozgat Milletvekili), 
Reşat Arpacı oğlu (Amasya Milletvekili), 
Yusuf Uluso'y (Sakarya Milletvekili), 
Nadir Yavuzkan (Burdur Milletvekili), 
Veli Uyar (Yozgat Milletvekili), 
Sadrettin Ganga (Bursa Milletvekili). 
Nurefldin Özdemir (Gümüşane Milletvekili), 

'Mehmet Göker (Kayseri Milletvekili^ 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum, efen
dim. Kabul edenler... Kabul etnıiyenler... Kabul 
edilmemiştir. (Sol sıralardan «olmadı, olmadı» 
sesleri) 

Tekrar oylarınıza sunuyorum; edenler... Ka
bul etmiyorlar. Demek ki ; kanuna karşı geli
yorlar, bu arkadaşlar. Bu kanuna karşı geli
yorlar, böyle bir dostluk grupu istemiyorlar, 
demek. (Sağdan, listeyi kabul etmiyoruz, ses
leri) 

Bir tane daha var. 

4. — T. B. M. Meclisi Parlâmentolararası 
Türk - İngiliz Dostluk Grupuna dâhil üyelerin 
isim listelerinin sunulduğuna ve bu hususta ka
rar alınması gerektiğine dair adı geçen dostluk 
grupu başkanlığı tezkeresi 

BAŞKAN — Tezkereyi ve eki listeyi okuyo
rum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Üyelerinin isim listesi ilişikte takdim kılınan 

ve halen faaliyette bulunan T. B. M. M. Türk -
İngiliz Parlâmentolararası Dostluk Grupıı hak
kında, 24 Ocak 1964 tarih ve 378 sayılı Yasa
ma Meclisleri Dış Münasebetlerinin düzenlen
mesi hakkında Kanunun geçici maddesi delale
tiyle ve 4 ncü maddesi uyarınca Millet Meclisi 
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ve Cumhuriyet Senatosunca karar alınması ge
rekmektedir. 

Keyfiyeti yüksek tasviplerine arz ederim. 
Türk - İngiliz Dostluk Grupu 

Başkanı 
Adana Milletvekili 

Kasını Gülek 

Türk - İngiliz Parlâmento Dostluk Grupu 

Müteşebbis Heyet adına Kasım Gülek (Ada
na Milletvekili), 

ÜYELER 

Dr. Celâl Sungur (Yozgat Milletvekili), 
Turgut Göle (Kars Senatörü) 
Atıf Şohoğlu (Denizli Milletvekili). 
Kemal Okyay (Kars Milletvekili), 
Oğuz Oran (İstanbul Milletvekili), 
Halis Rayramoğlu (Gümüşane Milletvekili), 
Sabahattin Adalı (Hatay Senatörü) 
Esat Mahmut Karakurt (ITrfa Senatörü), 
Naim Tirali (Giresun Milletvekili), 
Fethi Ülkü (Tunceli Milletvekili). 
Sabri Yardarlı (İstanbul Milletvekili), 
Nurullah Esat Sümer (İstanbul SenatörüV 
Vehbi' Aksoy (Hatay Senatörü), 
Şükrü Koç (Aydın Milletvekili), 
İbrahim Sıtkı Hatipoğhı (Ankara Milletve

kili), 
Ncemeddin Küçiiker (Gümüşane Milletve

kili), 
Şevket Akyürek (İstanbul Senatörü), 
Sedat Çumralı (Konya Senatörü), 
Suphi Batur -(Sinop Senatörü), 
Zihni Beti I (Tokat Senatörü), 
Halit Sarıkaya (Çanakkale Senatörü), 
Muzaffer Oanbolat (Gaziantep Milletve

kili), 
İsmail Lrtan (Denizli Milletvekili), 
Adnan Karaküçük (Maraş Milletvekili), 
Reeai Iskenderoğlu (Diyarbakır Milletve

kili), 
Vahap Kışoğlu (Tunceli Milletvekili), 
İsmet Kapısız (Yozgat Milletvekili), 
Reşat Arpacıoğlu (Amasya Milletvekili), 
Yusuf Ulusoy (Sakarya Milletvekili), 
Nadir Yavuzkan (Burdur Milletvekili), 
Veli Uyar (Yozgat Milletvekili), 
Sadrettin Çanga (Bursa Milletvekili). 
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Nurettin Özdemir (Gümüşane Milletvekili), 
Mehmet Göker (Kayseri Milletvekili). 
BAŞKAN — Efendim; Türk - İngiliz Dost

luk Cemiyeti kuruluyor. Kanunla ilgili. Oyla
rınıza, arz edeceğim. Kabul edenler... (Sağdan 
neyi kabul edenler, anlaşılmadı, sesleri) İngi
liz - Türk Dostluğunu kabul edenler.., (Gülüş
meler, gürültüler), (Sağdan, yok, yok böyle şey 
olmaz, listeyi kabul etmiyoruz, sesleri) Dostluk 
cemiyeti kurulmasını kabul edenler... 

RİFAT ÖZDEŞ (Kocaeli) — Heyeti kabul 
etmiyoruz. 

BAŞKAN - - Türk - hıgiliz Dostluk Grupu 
kurulmasını tasvibinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... (Sağdan, gürültüler) Ne diyorsunuz 
efendim? (Listeyi tasvibetmiyoi'uz, sesleri) 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Söz is
tiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Sayın 

Başkanın meseleyi vaz'edişi bir' İngiliz - Türk 
dostluğu şeklinde tezahür etmektedir. Hâlbuki 
burada müstenkif oy vermenin sebebi, oranlar 
dâhilinde siyasi partilerin ve burada temsil edi
lenlerin bu teşekküllerde bulunmamasıdır. Ve
rilen müstenkif oy, Türk - İngiliz dostluğu için 
değil, İm dostluğu pardâmentoda temsil dola-
yısiyle okunan isimler içindir. Mâruzâtım bun
dan ibaretir. 

SIRRI ATALAV (Kars) — Söz isliyorum. 
BAŞKAN — Duyurun. 
SIRRI ATALAV (Kars) — Beyefendiler, 

bunun oranla ilgisi yoktur. Bu dostluk grupu-
dur, herkese açıktır. Bilûmum Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyesi bu dostluk gruplarına mu
ayyen bir aidatı ödemek şartiyle girebilir. Bun
da, oran yoktur, bunlar dileyene açıktır; müte
şebbis heyetler kurarlar ve üye olabilirler. Dun
lar için ayrıca Anayasanın şu maddesindeki şu 
oranı, bu oranı, diye bir şey yoktur. Hayır yok
tur. Bunlar tamamiyle dostluk gruplarıdır; bu 
dostluk grupları .'>78 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesine göre, ancak bu grupların, dostluk 
gruplarınip kurulması iki Meclisin kararma 
bağlıdır. Dostluk gruplarının müteşebbis heyeti 
şu da olabilir, bu da olabilir. Bir tek siyasi par
tinin mensupları da dostluk grupları kurup bu
raya gelebilirler. Onun bununla hiçbir ilgisi 
yoktur. Bu sebeple bunun siyasi partilerle hiç-
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bir ilgisi yoktur. Dileyen bütün parti grupları
na acıktır. Bu sebeple arkadaşların bu şekilde 
oy vermedik, şeklindeki kanaatleri yerinde de- ı 
ğildir. Bunun oranla hiçbir ilgisi yoktur. 

BAŞKAN — Usul hakkında iki kişiye söz 
veriyorum, efendim. 

İHSAN .SABRI ÇAĞLAYANGlL (Bursa) — 
Sayın Atalay'm mütalâasına aynen iştirak ede
rim. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) - -
Kimin ?. 

İHSAN SABRI CAĞLAYANG İL (Bursa) — 
Sayın Atalay'm, baJlıis mevzuu ettiği mesele bir 
mevzuat meselesi değil, bir mücamele meselesi
dir. Bir dostluk heyeti kurulurken her hangi 
bir siyasi partinin, her şeyi olduğu gibi, dost
luğu da inhisar altına almak (Sağdan, alkışlar) 
zihniyetinden vabeste kalarak kardeş partilere 
de kendi müteşebbis heyetlerinde mücamele ile 
lütfedip yer vermeleri imkânları varken turis- . 
tik seyahat şirketi kurar gibi (Sağdan, alkışlat') 
her dostluğu aynı insanlardan teşkil etmenin 
üzüntüsü içinde grupumuz menfi oy kullanmak
tadır, arz ederim. (Sağdan, bravo, sesleri, al
kışlar) 

BAŞKAN — Usul hakkında konuşmalar bit
miştir, reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenlpr... Kabul edilmemiştir. (Gülüş
meler) 

• Efendim, bir sunuş daha var, okutuyorum : 

5. — Üyelerden (-ahit Abı/ar, Yusuf T)emir-
dağ, Muallâ Akarca ve Yusuf Demirclağ, Turhan 
Kapantı re Orhan Siiersan'ın j/asama dokunul
mazlıklarının kaldırılması hususunda Başbrtkan
lık yazısı ve Anayasanın 79 ncu maddesi gere
ğince komisyonca yapılacak bir işlem bulunma
dığına dair Anayasa ve, Adalet Komisyonu Baş
kanlığı tezkeresi (3/109, 3/110, 3/164, 3/7 i,, 
3/13$) 

BAŞKAN — Tezkere okunacaktır. 

Yüksek Başkanlığa 
İlgi : 6 Mart 1964 tarihli ve 4.°>2 sayılı yazı

mız : 

Ekte sunulan tezkereler, yukarda, belirtilen 
yazımızla ilgili olup, 6 Mart 1964 tarihini mü-
taakıp peyderpey komisyonumuza intikal et
miştir. Haklarında, Başbakanlık yazıları bulu-

- - 9 
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nan bu üyelerin yasama dokunulmazlıklarına 
dair, sözü geçen Başbakanlık yazıları ve Ana
yasanın 79 ncu maddesi gereğince komisyonu
muzca bir muamele yapılmasına imkân görüle
mediği keyfiyetinin Genel Kurula arz olunması 
ricası ile Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Anayasa ve Adalet 
Komisyonu Başkanı 

Aydın 
Osman Saim Sarıgöllü 

Ek : Başbakanlık yazıları. 
1. Cahit Akyar Hk. (3/109) 
2. Yusuf Demirclağ- Hk. (3/110) 
3. Muallâ Akarca ve Yusuf Demirdağ Hk. 

(3/164) 
4. Turhan Kapantı Hk. (3/74) 
f>. Orhan. Süersan Hk. (3/138) 
BAŞKAN —; Bilgilerinize sunulmuştur. 

0. — 213 saydı Vergi Usul Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştiril meşine ve bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesine ve 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun bâzı madde ve fıkra tlavının de
ğiştirilmesine ve bn kanuna bâzı hükümler eklen
mesine dair kanun tasarılarını görüşmek üzere 
bir Geçici Komisyon seçilmesi hakkında Mcdiyc 
Bakanı Ferid Melen'in önergesi (M. Meclisi 1/025, • 
1/032: (\ Senatosu 1/100, 1/105) 

BAŞKAN — Bir tezkere daha vardır, oku
tuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Millet Meclisince, kabul edilerek Yüksek Se

natoya sunulmuş bulunan ve gelen kâğıtlarda 
yer alan : 

1. 213 sayılı Yergi Usul Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesine dair kanun tasarısı ile, 

2. 193 sayılı Gelir Yergisi Kanununun bâzı 
madde ve fıkralarının değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun 
tasarısının, 

1964 bütçesiyle ilgileri d olayı siyle bir an (in
ce kanunlaşması zaruri olduğundan, Mâlî ve 
İktisadi İşler; Tarım, İçişleri ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarından seçilecek 4 er üyeden müte
şekkil Geçici Komisyonda müzakere edilmesini 
saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Maliye Bakanı 
Ferid Melen 



d. Senatosu B : 63 16 . 4 .1964 O : 1 
IÖAŞKAN ->- Efendim, 'bir gemici komisyon 

teşkili talebedilmektedir. ıMalî ve iktisadi îş-
ler", Tarum, İçişleri ve Bütçe Plân komisyon
larından seçilecek dörder üyeden müteşekkil 

Geçici Komisyon kurulması için kararınla] al
mak lâzımigeliyor. Oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

6. _ GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Bâzı önergeler vardır, sırasiyle 'okutuyo

rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin ikinci görüşülmesi yapılacak iş

ler kısmında 'bulunan Kadir Ceylân «hakkın-
ki »ölüm cezasının yerine ıgetirilmesme dair ka
nun tasarısının igor'üşıme süresi 17 Nisan 1964 
tür. Bu itibarla öncelikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Anayasa Adalet Komisyonu Başkanı 
Aydın 

Osman Saim Sarıgöllü 

BAŞKAN — Efendim, 'belki yarın (birledik 
toplantı olacaktır. Onun için Ibu kanunun 
müddeti geçmiş (bulunacaktır. Bu »bakımdan 
evıvelâ bu maddeyi ele alıyoruz efendim. (Han
gisi sesleri) Bu idam maddesini efendim. 

(Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanı 
Osman Saim Sarıgöllü'nün önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Efendim, gündemin bu mad
desinin öncelikle •görüşülmesi isteniyor. Oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

1. — Kadir Ceylân hakkındaki ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 3/745; C. Senatosu 1/385) 
(S. Sayısı: 416) (1) 

BAŞKAN — Anayasa ve Adalet Komisyo
nu? Burada. Hükümet? Burada. Zaten ikinci 
müzakeresidir, maddeleri okutuyorum. 

Kadir Ceylân hakkındaki Ölüm cezasının yerine 
getirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Daire-

(1) 416 Si Sayılı basmayazı 2S . 3 . 1964 gün
lü 55 nci Birleşim tutanağının sonundadır. 

sinin 29 . 6 . 1963 tarîhli -ve esas 1963/1311, ka
rar 1963/1551 sayılı ilâmiyle kesinleşen Bolva
din Ağır Ceza Malhkemesinin 23 . '5 . 1963 tari-
'hinde esas 1963/30, karar 1963/32 sayılı 'hük
miyle Türk Ceza Kanununun 450/5 nci madde
si hükmünce ölüm cezasına mabkıım edilmiş 
bulunan, sicil nüfusta Afyon Karamsar ilinin 
Çay ilçesinin Geneli (Aydıoğmuş) köyü hane 
65, cilt 12 ve sayfa 107 de kayıtlı Abdurrab-
imanoğlu, Eliften doğma 21 . 4 . 1928 Eğirdir 
doğumlu Kadir Ceylân 'hakkındaki işbu ölüm 
cezasının yerine getirilmesine karar verilmiş
tir. 

BAŞKAN — Madde (hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 'Madde 'hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında »öz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının bütününü oyumuza sunuyorum Ka
lbul edenler... Etmiyenler... Tasarının kanunlaş
ması kabul edilmiştir. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi 
Macit Zer en ve A. P. Cumhuriyet Senatosu Gru-
pu Başkanlığının yazıları hakkında İçtüzüğün 
180 nci maddesi gereğince hazırlanan Anayasa 
ve Adalet Komisyonu mütalâası (C. Senatosu 
5/5) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum. 

(t) C. Senatosu 5/5 sayılı rapor 
sonundadır. 

tutanağın 
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Yüksek [Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Üyeleri seçimi Kanu
nunun değiştirilmesine dair kanun teklifi ba
sılıp sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 
Gelen kâğıtlardan gündeme alınmasını ve di
ğer bütün işlerden önce görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Âmil Artus 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutu
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu 'Sayın Başkanlığına 
Gelen evrakın 9 sayısına kayıtlı olup bası

larak 15 . 4 . 1964 günü 'üyelere dağıtılan 
86 N'o. lu (Cumihuriiyet (Senatosu Amasya Üye
si (Maeit Zeren ve A. lP. Cnmlhuriye't Senatosu 
Grup Başkanlığının yazıları hakkında îçtüzü-
ğ'ün 1'80 nei maddesi gereğince "(hazırlanan Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporunun) Nispî 
Seçim Kanununu tetkik eden Geçici, Kf/misyo-
nun 'hukuki mahiyeti <ve yetkisi ile alâkalı ol
duğundan .gündeme alınarak öncelik ve ivedi
lik kararı verilmiş işlere takdimen öncelik ka
rarı verilerek birinci sıra sayısına alınması ve 
müzakere edilmesini arz 've teklif ederim, 

O. Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Sözcüsü 

Kastamonu 
Ahmet Nusret Tuna 

BAŞKAN — Efendim, iki önergeden... 
NUSRET TUNA (Kastamonu) — Önergemi 

izah ed,eeeğim, efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Arkadaşlar, iki önerge gelmiştir. Bunları 

okuttum. Bu önergelerden birisi Senato üyeleri
nin seçimi hakkında, diğeri ise Anayasa Komis
yonunun raporu hakkında. Tekrar okutuyorum 
efendim. 

(Anayasa ve Adalet Komisyonu Sözcüsü Nus
ret Tuna'nm önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bir önerge gelmiştir, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
(Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Seçimi Ka

nununun değiştirilmesine dair kanun) teklifinin 
bir geçici komisyonda ineelenilmesine ait öner
ge Genel Kurulca 2 . 4 . 1964 tarihli Birleşim
de oylanmış ve bu suretle Geçici Komisyonun 
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teşkilinin kararlaştırılmış olduğu bü birleşimi 
idare eden Başkanlık Divanı tarafından tefhim 
edilmiştir. 

Sonradan bu karara vâki itiraz içtüzüğün 
6 ncı maddesine gör,e yetkili organ olan Baş
kanlık Divanı tarafından incelenilmiş ve Baş
kanlık Divanı üçe karşı dokuz oyla Geçici Ko
misyon teşkiline dair olan işlemin tam ve mute
ber olduğunu kararlaştırmıştır. 

Başkanlık Divanının bu kararı Genel Kurula 
da sunulmuş ve yapılan işarî oylama sonunda 
Genel Kurul, Başkanlık Divanının bu kararını 
kabul ve tasvîbetmiştir. 

Bu arada Başkanlık, sözü edilen Geçici Ko
misyonun teşkilinde gözetilecek oranı tesbit et
miş ve buna vâki itiraz da, yetkili organ olan 
ve Başkanlık Divanına bütün grup temsilcileri
nin katılmaları ile meydana gelen Danışma Ku
rulu tarafından reddedilmiştir. 

Bundan sonra, İçişleri Komisyonu, Başkanı 
im-zasiyle Geçici Komisyona yedi üye vermiştir. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu çoğunluğu ise 
yukarda izah edilen duruma rağmen 8 ve 9 Ni
san 1964 tarihli toplantıları ile 10 Nisan 1964 
Cuma günü saat 13,15 e kadar yaptığı toplan
tı da yetkisiz olarak, Genel Kurulun 2 ve 7 Ni
san tarihli kararlarının muteberliği konusunu 
görüşmüş, bu görüşmesine devam etmek üzere 
toplantıyı aynı gün saat 15,30 a bırakmış ve ge
çici Komisyona vereceği 7 üyeyi seçmemiştir. 

10 Nisan 1964 Cuma günü saat 15,00 te bu 
durumu Yüce Senato Genel Kuruluna arz eden 
ve Geçici Komisyonun Genel Kurulca teşkil edil
mesini istiyen önergenin okunması üzerinedir 
ki, Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkam imza-
siyle 7 üyeyi Geçici Komisyona vermiştir. 

Geçici Komisyonun teşkili kararma itiraz 
eden sayın arkadaşlarımız, Geçici Komisyon Baş
kanlık Divanı seçiminde oy kullanmakla kalma
yıp bu Komisyon Başkanlığına adaylıklarını da 
koymuşlardır. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu tarafından 
verilen mütalâa, Başkanın, Başkanlık Divanının, 
Danışma Kurulunun ve Senato Genel Kurulu
nun açık, kesin ve muteber kararları ortada du
rurken, sırf meselenin esası ve özü hakkında Yü
ce Senatonun müzakerede bulunmasını ve bir 
karara varmasını engellemek, hiç olmazsa gecik
tirmek için ve yetkisiz olarak verilmiştir. 
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Bu itibarla, gerçeğe tamamen aykırı olan ve 

hiçbir hukukî mesnedi ve değeri bulunmıyan 
Anayasa ve Adalet Komisyonu mütalâasının 
gündeme alınmasını istiyen önergenin reddolun-
masıuı arz ve teklif ediyoruz. 
Cumhurbaşkanınca. S. Ü. Urfa 

Nevzat Sengel Vasfi Gerger 

İHSAN SABRİ ÇAGLAYANGİL (Bursa) 
— Efendim, önerge aleyhinde konuşmak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Efendim, söz vereceğim, iki ki
şiye söz vereceğim usul gereğince. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Efendim, bendeniz önergemi izah .edeceğim. 

BAŞKAN — Söz vereceğim efendim, hakkı
nız baki. 

ZİHNÎ BETİL (Tokat) — Efendim, -öner
genin lehinde söz rica .edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, önerge 
aleyhinde Sayın Cağlayangil. 

İ USAN SABRİ ÇAGLAYANGİL (Bursa) 
— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, ma
ruzatım birisi usul, diğeri esas bakımından ol
mak üzere iki noktada temerküz edecektir. 

Usul bakımından mâruzâtım şudur: Geçici 
Komisyon Başkanı Sayın Artus bir kanunun mü
zakeresine öncelik verilmesini Komisyon Başka
nı sıfatiyle teklif ediyor. Anayasa Komisyonun
dan gelmiş bir raporun yine aynı Komisyon Baş
kanı tarafından öncelikle görüşülmesi için bir 
teklif yapılıyor ve bu tekliflerin oylanmasına 
geçiliyor. Bugüne kadar Senatomuzda oylanma
sına geçilmiş iki takririn bir tanesini reddü cerh 
(»den ve konuşulmasına imkân olmadığını iddia 
eden bir itiraz ve teklif yapılmış değildir. Bu 
iki teklif usulü dairesinde verilip, Yüksek He
yetinizin oylarına iktiran edeceği sırada vâki 
bir müdahalenin, Sayın Başkanlıkça dikkate da
hi alınmaması iktiza eder. 

Ayrıca, iddia, nedir'? İddia şudur: Deniyor ki 
aleyhinde konuştuğum önergede; «Bu meselede 
esasen Senato hâdiseyi tezekkür etti, oylariyle 
iradesini izhar etti, bunun üzerinde tekrar ko
nuşulmasına mesağ yoktur.» 

Senatonun tezekkür ettiği, karar verdiği hâ
dise nedir', Anayasa Komisyonunun tezekkür et
tiği, karar verdiği hâdise nedir?.. İkisi aynı mi
di i'?.. Yüce Heyetinize Başkanlık Divanının su
nuşları faslında arz (»dilen husus; Başkanlık Di 
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vanı üyelerinden Mac it Zercn arkadaşımızın, o 
gün Başkanlık Makamı Divan Kâtipliğini işgal 
eden arkadaşımızın oyların değerlendirilmesin
de tüzük dışına çıktığı idi. Yâni bir şahsın ta-

. sarrufıındaki hata bahis konusu idi. Yüce Heye-
| tinizin müzakere ve tezekkür ettiği ye verilen 
i izahata göre lehinde karar verdiği husus bu

dur. 
Anayasa Komisyonu nedir?.. Anayasa Komis

yonunun tezekkür ettiği husus da şudur : 
! Tüzüğümüz der ki; tüzüğün uygulanmasın

da, anlaşmazlık zuhur ederse keyfiyet Anayasa 
i Komisyonunca incelenir. Rapor Umumi Heyette 
ı görüşülür. 
j Şimdi, Yüce Heyetiniz 2 Nisan günü oylama-
| ya davet edildi ve oylama vâki oldu. Yüce He-
i yetiniz bir oylamaya iştirak et:'. Bize göre karar 
: vermedi. Oylamayı hatalı şekilde değerlendirerek 
' Bakanlık kararı haline inkılâbettiğini iddia eylc-
j di. Bu iddia Yüce Heyetinizde reddedildiği anda 
j Tüzüğün yanlış tatbik edilmesi hâdisesindeki an-
\ îasmazlık doğmuştur. 
i ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
! Oylama nedir?. (Gürültüler) 

! İHSAN SABRI CAĞLAYANGİL (Devam-
j la) — Efendim, müsaade ediyor musunuz cevap 
J vereyim, Sayın Karakurt arkadaşımız sual soru-
! varlar?. 

I BAŞKAN — Devam buyurun efendim. 
| İHSAN SABRI CAGI .AY ANG İ L (Devamla) 

Binaenaleyh. Anayasa Komisyonu, Tüzüğün 
ISO nci maddesi gereğince, Tüzük tatbikatının 
Yanlış olduğuna dair Macit Zeren'in ve grupumu-
:,un bir itirazını incelemiş, usulü dairesinde yet-

] kili organ olarak karara bağlamış ve mütalâasını 
ı bir raporla Yüce Heyetinize arz etmiştir. Bu öner

gede bahis buyurulan itirazlar, bu kararın müza
keresi sırasında daha büyük tafsilâtla, bütün edil-
Icsiyle huzurunuza arz olunabilir, iddia çürütü
lür, Anayasa Komisyonunun 'iirazı reddedilir... 
Buna hiçbir mâni yoktur. Esasen bu bapta açıla
cak müzakere, bu önergede iradedilen fikirlerin 
rahatça sarf edilmesine müsait bir zemin hazırlı
yor demektir. Arkadaşlarımızla bu muamelenin 
gayrimeşru veya gayrimuteber olduğuna dair ar
gümanları varsa yüce huzurunuza getirirler. Bu
nun lehinde olanlar da getirirler müzakere cere
yan eder. Evvelâ, bu cihet, iki grup arasındaki 
ihtilâfa nihayet verir şekilde : iiksek oylarınızla 



C. Senatosu B : 63 16 . 4 . 1964 O : 1 
halledilir. Ondan »sonra, da mevcudiyeti meşru bir 
hal kesbedeıl hukukiliği teyide lilmiş olan geçici 
komisyonun getirdiği müzakere ettiği kanım mü
zakere edilir. Beiı bu takriri \erelı arkadaşları
mın bu müzakerenin açılmasından niçin endişe 
duyduklarında mütehayyirinı. Oturulur, konuşu -
İur, biz fikirlerimizi söyleriz, onlar aleyhinde
ki fikirlerini »söylerler, karara, bağlanır, ondan 
»sonra kanunun müzakeresine geçilir. O itibarla 
bu önergenin bir kere oylama sırasında gelişinin 
nazarı itibara alınması usul bakımından, 2 neisi 
arz ettiğim sebepler dolayısiy'e reye vaz'ında 
esas bakımından cevaz olmıyan \*e mesnedi bulun-
mıyan bir mahiyet arz etmektedir. Mâruzâtım 
bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın. Betil. 
ZİHNİ BETÎL (Tokat) — Muhterem arka

daşlar, meselenin çözüm noktası, Anayasa ve Ada
let Komisyonunun bu konuda bir mütalâa verme
ye yetkili olııj) olmadığı noktamdan ibarettir. 
Mesele Anayasa ve Adalet Komisyonunda uzun 
uzun görüşüldü ve birçoğumuz bu mesele üze
rinde Anayasa ve Adalet Komisyonunun mütalâa 
vermeye yetkisi olduğunu tesblt etti ve bir mü
talâa tesbit ettik. 

Muhterem arkadaşlar; Cumhuriyet Senatosu 
Üyeleri Seçimi Kanununun değiştirilmesine dair 
kanun teklifinin görüşülmesi >?n bir Geçici Ko
misyon kurulması hakkındaki ınerge, Cumhuri
yet Senato.su Genel Kurulunu.ı 2 Nisan 1964 ta
rihli Birleşiminde oylanmıştır ve Birleşimi idare 
eden Başkanlık Divanı, Cumhuriyet Senatosu Ge
nel Kurulunca Geçici Komisyon teşkiline karar 
verildiğini tefhim eylemişti. Sayın Üye Macit Zc-
ren Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına verdiği 
bir yazı ile bu oylamanın muteberi iğine itiraz et
miş ve kanunun Cumhuriyet Senatosu Başkanlık 
Divanı tarafından incelenmesini istemiştir. Bizzat 
Macit Zeren bu yazısının netice kısmında İçtüzü
ğün 180 ne i maddesinden asla bahsetmemiş, konu
yu inceleme yetkisinin Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlık Divanına aidolduğunu kabul ve tasrih et
miş ve İçtüzüğün 6 neı maddesine istinaden bu 
konu hakkında, itirazı hakkında Cumhuriyet, Se
natosu Başkanlık Divanı tarafından karar ittihaz 
olunmasını istemiştir. C. Senatosu Başkanlık Di
vanı, Sayın Üye Macit Zeren'in Hirazmı incelemiş 
ve netice olarak 3 e karşı 9 oyla bu itirazın varid-
olmadığını, yersiz olduğunu kararlaştırmıştır. îş-
te Macit Zeren, bundan sonradır ki; İçtüzüğün 
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180 nci maddesine istinaden Anayasa ve Adalet 
Komisyonundan itirazı üzerine bir mütalâa iste
nilmesini dileyen bir yazıyı C. Senatosu Başkan
lığına takdim eylemişti]*. Muamelenin şu safhası 
açıkça göstermekledir ki; bizzai itiraz eden dahi 
itirazını tetkike yetkili organın, Anayasa ve Ada
let Komisyonu olmadığını bilmekte idi. Ve bu se
beple idi ki, itiraziıanıenin netice kısmını İçtüzü
ğün altıncı maddesine istinadeltirmiş ve itirazı 
hakkında karar ittihazını Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlık Divanından istemiştir. 

Muhterem arkadaşlar; gerçi İçtüzüğün 180 nci 
maddesinde, İçtüzük uygulamalarından doğan 
anlaşmazlıklar hakkında Anayasa ve Adalet Ko
misyonundan mütalâa alınacağı hakkında bir hü
küm mevcutsa da, İçtüzüğün 180 nci maddesi 
umumi bir hükümdür. İçtüzüğün bir meseleyi, 
bir mevzuu hal için hususi merci ve hususi şekil 
tâyin etmemiş olduğu ahvalde s ne ak 180 nci mad
deye müracaat olunabilir. İçtüzüğün 6 nci mad
desi bu kabil itirazların hal m •rciinin Cumhuri
yet Senatosu Başkanlık Divanı olduğunu açıkça 
tasrih etmiştir. Ve Başkanlık Divanı toplanmış 
demin de arz ettiğim veçhile İrı itirazı inceleme
nin yetkisi dâhilinde olduğu konusu üzerinde ih
tilâf etmemiş, itiraza, ittifakla el koymuştur. Fa
kat itirazın vâridolup olmadığı noktasında 3 e 
karşı 9 oyla Ikarara varmış ve itirazın vârid-
ol madiği şeklinde karara varmıştır. Cum
huriyet Senatosu Başkanlık Divanı dahi 
tıpkı Macit. Zeren gibi, bu itirazın ancak Cum
huriyet Senato.su Başkanlık Divanı tarafından 
halledileceği noktasında ittifak etmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasa ve Adalet Ko
misyonu diğer komisyonlar gibi C. Senatosunun 
bir organıdır. İçtüzüğe göre, kendisine havale 
edilen işleri inceler ve sonunda bir rapor tanzim 
eder. Anayasa ve Adalet Komisyonu, Başkanlık 
Divanı, C. Senatosu Genel Kurulu diğer komis
yonlar tarafından mütalâa isten ligi takdirde mü
talâa verir. Sayın Üye Macit Zeren'in itirazını 
incelerken, Başkanlık Dîvanı Anayasa ve Adalet 
Komisyonundan mütalâa istemeye lüzum görme
miş, mevzuu, bir mütalâa istemeye, bir mütalâa 
almaya, lüzum olmaksızın kabili hal görmüş ve 
kararını ittihaz etmiştir. Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlık Divanının, bu kararı, Genel Kurulun 
7 Nisan 1964 tarihli Birleşiminde Genel Kurula 
sunulmuştur, görüşme açılmıştır. Sonunda oylan-
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mış, işari oyla oylanmış ve Cumhuriyet Senato
su Genel Kurulu, Macit Zeren tarafından vâki 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı tarafın
dan reddedilen itirazı yerinde görmemiş, bilâkis 
bu itirazın reddine dair Başkanlık Divanı kararı
nı uygun görmüş ve tasvibetmiştir. Bundan son
radır ki, Cumhuriyet Senatosu Adalet Partisi 
Grupu Başkanlığı 7 Nisan 19G1 tarihli celsedeki 
oylama hakkında Anayasa ve Adalet Komisyo
nundan mütalâa, istenmesini Başkanlıktan istemiş 
ve Başkanlık da bu yazıyı o komisyona havale 
etmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Başkan, Başkanlık 
Divanı, Genel Kurul ve komisyonlar Anayasa 
ve Adalet Komisyonundan mütalâa istiyelbilir. 
bu takdirde Anayasa ve Adalet Komisyonu Ibu 
mütalâayı vermeye hem mecburdur, hem de yet
kilidir. Fakat, Başkan mütalâa istemeksizin iti
razı Başkanlık Divanına sevk ediyor, Başkan
lık Divanı mütalâa istemeksizin itirazı karara 
bağlayıp reddediyor. Bu karar Genel Kurula 
sunulduğu zaman Genel Kurul Anayasa ve Ada
let Komisyonundan mütalâaa istemeksizin, mü
talâa istemeye lüzum gömleksizin Başkanlık Di
vanı kararını tasvibediyor. Anayasa ve Adalet 
Komisyonu, üyelerden birinin talebi üzerine mü
talâa vermez, Anayasa ve Adalet Komisyonu an
cak Başkan, Başkanlık Divanı, Genel Kurul ve 
komisyonlar tarafından talebedildiği zaman mü
talâa verebilir. Binaenaleyh, yetkili organlar 
sırası ile Anayasa ve Adalet Komisyonundan bu 
konu üzerinde mütalâa almaya lüzum ve ihti
yaç görmeksizin kararını almış, Anayasa ve Ada
let Komisyonu bu karan her ne sebeple ise uy
gun görmediği kanısında veya şüphesinde olan 
üyenin itirazı üzerine, kendisini mütalâa verme
ye yetkili sayarak mütalâa vermek cihetine git
miştir. Tamamen yetkisizdir. 

Muhterem arkadaşlar; Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı, 14 kişilik Geçici Komisyona üye se
çiminde gözetilecek oranı tesbit etmiştir. Bu 
orana gerek içişleri Komisyonunda, gerekse 
Anayasa ve Adalet Komisyonunda Adalet Parti
li üyeler itiraz etmiş, bu itiraz üzerine Cumhu
riyet Senatosu Başkanlık Divanı, bu Divana bü
tün grupların temsilcilerinin katılın asiyle mey
dana gelen danışma kurulu itirazı incelemiş, 
vâridolmadığı kanısına vararak reddetmiştir. 
İçişleri Komisyonu bundan sonradır ki, Geçici 
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Komisyona Başkanın imzasiyle yedi üyeyi ver
miştir. Ya Anayasa ve Adalet Komisyonu ne 
yapmıştır? Anayasa ve Adalet Komisyonu 8 Ni
san 1964 tarihli toplantılariyle, 10 Nisan 1964 
Cuma günü sat 1 ;•},'!5 e kadar yaptığı toplantı
da hiçbir yetkisi olmadığı ve Cumhuriyet Sena
tosu Genel Kurulu kararlarının lâzımülinfaz ol
duğu ve hiçbir sebep ve mazeret göstermeksizin 
icrasının hükmünün tehiri ve taliki mümkün ol
madığı halde Macit Zeren ve C. Senatosu Adalet 
Partisi Grupu Başkanlığının yazıları üzerine 
mütalâa vermek konusu ile '2 Nisan-ve 7 Nisan 
1964 tarihli birleşim tutanaklarını tetkikle va
kit geçirmiştir. Bu durum üzerine 10 Nisan 
1964 Cuma günü saat 15,00 te Genel Kurulun 
kararı 1 âzı ınül infazdır, icrası tehir edilemez. 
Anayasa ve Adalet Komisyonu salâhiyetsiz, yet
kisiz olarak Geçici Komisyona 7 kişi verme hak
kındaki bu kararı yerine getirmemektedir. Salâ
hiyetsiz, yetkisiz olarak bir başka konuyu in
celemektedir. Komisyon, Yüce Senatonun Yüce 
Genel Kurulu teşkil etsin, şeklinde önerge veril
diği sırada, komisyon ancak Başkanın imzasiy
le 7 kişilik üyeyi seçtiğini bildirmiştir. Görülü
yor ki, Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Seçimi Ka
nununun değiştirilmesine dair olan kanun tekli
finin Yüce Senato tarafından görüşülmesi ve bir 
karara varılması konusu engellenmek, hiç olmaz
sa geciktirilmek istenilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, ittifakla alman ka
darla çoğunlukla alınan karar arasında hukukî 
muteberiyet bakımından hiçbir fark' yoktur. Eğer 
Anayasa ve Adalet Komisyonunun bu görüşü 
kabul edilirse hukukî muteberiyet bakımından 
çoğunlukla alınmış kararları ittifakla alınmış 
kararlardan ayırmak ve çoğunlukla alman ka
rarlarda, mutlaka aleyhinde oy veren en az bir 
kişi bulunduğuna göre o kişinin itirazı üzerine 
Genel Kurul kararlarının icrasını, sonu gelmez 
tehirlere ve taliklere götürebilmek fırsat ve im
kânını verir. Buna hiçbir kimsenin hiçbir ko
misyonun yetkisi yoktur. Cumhuriyet Senato
sunda en yetkili organ Genel Kuruldur. Komis
yonlar ve üyeler çalışmaları ile ancak Genel Ku
rulun kararlarını, Genel Kurulların görüşmele
rini ve karara varmalarını kolaylaştırıcı çalış
malar-yaparlar. Yoksa, bu mevzuun, bunun mü
zakeresine mevzu olmasına engel olmak, bunun 
müzakeresine mevzu olmasını geciktirmek ba
kımından hiçbir yetkileri yoktur. 
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Muhterem" arkadaşlar, netice itibariyle ne 

diyorsunuz 1 C. Senatosu Üyeleri Seçimi Kanu
nunda değişiklik yapılmasını teklif eden bir ka
nun teklifi var. Millet Meclisinde görüşülmüş 
ve kabul edilmiştir. Yüksek Heyetinizde de gö
rüşülsün. Millet adına, yasama yetkisini kul
lanmakla görevli olan sizlersiniz. Millet adına 
görüşün, iradenizi izhar edin... 

Muhterem "arkadaşlar, karşı taraf ne diyor? 
Geçici Komisyon teşkil edilmesin. Geçici Ko
misyon hakkındaki önergeye muhalefet ediyor
lar, önertge veriyorlar, konuşuyorlar, tanı oy
lamaya geçileceği sırada açık oy kullanılması 
için önerge veriyorlar ve oylamaya da katılmı
yorlar. 

Muhterem arkadaşlar, hatfa Çarşambadan 
başlamaz. Hafta, Pazartesinden başlar.. 

BAŞKAN — Sayın Betil, 10 dakikanız dol
mak üzere. 

ZİHNÎ BETÎL (Devamla) — Eğer, Geçici 
Komisyon teşkili hakkındaki önergenin müza
keresine katıldıkları gibi oylamasına da ka-
tılsalardı bu itirazlara kökünden mahal kalmı-
yacaktı. Geçici komisyon teşkili hakkındaki 
önergenin görüşülmesine katılma, oylamasına 
katılmama ondan sonra çeşitli seibeplerle ka
nun teklifinin komisyonca görüşülmüş olarak 
huzurunuza gelmesine mâni olmak ve
ya gelmesini geciktirmek bu olmaz muh
terem arkadaşlar. Yetkili organ sizsiniz, 
karar sizindir, teklifi kabul veya reddedebi
lirsiniz, değiştirerek kabul »edebilirsiniz. Ama, 
bu teklifin huzurunuza gelmesi lâzımdır, bu tek
lifin huzurunuza gelmesini hiçbir üye, hiçbir 
komisyon engelliycmez ve geciktiremez. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Söz istiyorum efendim; 

BAŞKAN — isimlerinizi yazdım efendim. 
Hepinizin isimlerini yazdım. Yalnız içtüzüğün 
bir maddesini okuyacağım. 5ı8 nci madde : Usul 
hakkındaki konuşma istekleri, asıl mesele hak
kındaki konuşma isteklerinden Öıeaye alı
nır. Usul hakkındaki konuşmalar, bir konu- ~ 
nuft görüşülmesine yer olmadığına, gündeme 
veya bu tüzük hükümlerine uyulması gerekti
ğine ilişkin olur. 

Bir üyenin usul hakkındaki teklifinin leh 
ve aleyhinde, ancak iki üye onar dakika söz 
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söyUyebilirler. Neticede oya başvurulmak ge
rekirse mesele işari oyla çözülür.» 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Takririmi izah edeceğim. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Nusret Tu
na. Lütfen bağırmadan konuşalım. 

MAClT ZEREN (Amasya) — Efendim, Sa
yın Zihni Betil benini itirazımı yanlış bir şe
kilde aksettirmiş, evvelâ buna cevap vermek 
isterim. Bu bir.. 

İkincisi Sayın Zihni Betil konuşması sıra
sında bize samimiyetsizlik isnadetmiştir, sataş
ma olmuştur, buna cevap vermek isterim, iki. 

BAŞKAN — Efendim, zatıâlinizin önergesi
ne daha sıra gelmedi. Size, önergenizini izah 
ederken söz vereceğim. Fakat diyorlar ki, 
deniyor ki, bu önerge İçtüzüğün 58 nci mad
desi gereğince oylanamaz. Olur, olmaz.. Bu
nu ancak Heyeti Umumiyenizdn reyleri halle
der. Binaenaleyh, eğer üyeler konuşur, usul 
hakkında konuşur diye ekseriyet kabul ederse 
zatıâliniz de buraya geleceksiniz, önergenizi 
izah edeceksiniz. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Efendim, ben izah etmeden evvel benim verdi
ğim önergenin reddini istiyorlar. Benim mü-
(lafaının alınması icabeder. 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Mevzııubahsolan komisyon raporudur. İzin 
verirseniz komisyon adına konuşacağım. 

BAŞKAN — Komisyonun raporu bize gel
medi. Bir dakika, 58 nci maddeyi okudum açık
tır. Bu açıklık karşısında reylerinize arz ede
ceğim. (Gürültüler, oya, oya sesleri.) 

İHSAN SABRI OAĞLAYANGİL (Bursa) — 
Sayın Başkanın, önergenin aleyhinde konuşan 
arkadaşımız hadiseyi bizim grupumuzun or
gan olarak müracaata olmasına rağmen başka 
türlü vazetmiş ve rey verecek arkadaşlara ha
kikatlerin dışında başka bir mecraya sürükle
miştir. 

ıSIRRI ATALAY (Kars) — Konuşmaya 
hakları yok ki, (Gürültüler.) 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGtfL (Devamla) 
— Efendim, söz vermiştiniz. Lütfediniz görü
şümüzü izah delim. Biz diyoruz ki, beyanları
na itiraz etmişiz. Veya gerçek bu değildir de
mişiz. 
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BAŞKAN — Bir dakika efendim. Hangi kı

sım beyanlar üzerinde konuşmak istiyorsunuz, 
onu lütfediniz. 

İHSAN SABRI OjAĞLAYANUİL (Bursa) 
— Buyurdular ki, tüzük tatbikatında ihtilâf 
şahsi itirazla olmaz, organ tarafından olur. Biz 
Adalet Partisi olarak bir organız. İtirazımızı 
yapmışız. Tüzük ihtilâfı doğmuştur... 

BAŞKAN — Şimdi efendim, rica ediyorum. 
Siz grupunuza sataşmayı nerede gördünüz? 

İHSAN SABRİ ÇAfiLAYANCHL (Bursa) 
— Sataşma değil, izleme var. 

BAŞKAN — Herkes izi ivebilir.. 
OSMAN SAİM SARKÎÖLLÜ (Aydın) — 

Müzakere edilmemesi istenilen husus, Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporudur. Binaenaleyh 
l)iı mevzu hakkında hem tüzük hükümlerine gö
re, hem komisyon adına görüşmek zorundayız. 
İtham ediliyoruz, cevap vermek zorundayız. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Efendim, daha gündeme alınmamıştır. Gündeme 
alındıktan sonra, konuşurlar. 

BAŞKAN — Efendim, raporlar dağıtılmış
tır. Raporlarda Komisyon bütün esbabı mucibe-
siyle kararını bildirmiştir. Buna karşı olan ar
kadaşlar da esbabı mucibesiylc neden müstenkif 
olduklarını veyahut neden istemediklerini tesbit 
etmişlerdir. Artık burada usulün 58 nci madde
si varken, daha öncelik, ivedilik meselesi kabul 
edilip rapor müzakereye mevzu olmadan bunu 
izaha lüzum yoktur. Bendeniz buna göre şimdi 
iki tarafa söz verdim. Bir taraf 58 nci madde 
gereğince önergenin aleyhinde konuştu, bir ta
raf lehinde konuştu. (Şiddetli gürültüler) Bir 
dakika .efendim, Sayın Nusret Tunaiım önergesi 
veçhile yani Anayasa Komisyonu raporunun ön
celikle konuşulmasına dair vermiş olduğu önerge 
karşısında diğer bir önerge geldi. Önergede de
niliyor ki: «Bu, Tüzüğün 58 nci maddesi gere
ğince konuşulamaz.» Konuşulup konuşulmıyaca-
ğıııı oylarınıza arz edeceğim. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Başkanın tutumu hakkında, usul hakkında söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Bir daki
kanızı rica ediyorum. Konuşulup konuşulmıya-
cağı hususunu oylarınıza, arz edeceğim. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Başkanın tutumu hakkında söz istiyorum efen
dim. Usul hakkında, söz istiyorum. 
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SİRRİ ATALAY (Kars) - S ö z isteyemezsi

niz efendim. 
MEETMKT NURİ Âl)EMO(İLU (Adana) —-

Siz misiniz başkan, yoksa o mu? 
BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz. Lütfen 

ka rışmayı niz efendim. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Başkanım, 

tutumunuz hakkında söz istedi, söz vermeye 
mecbursunuz. • 

SIRRr ATALAY (Kars) — Neden mecbur 

olsun 
.MUTLUET .VURİ ÂDLMOfiLU (Aklana.) 

— Sırrı At al ay, biraz tarafsız olun. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim.. 

ML1IMLT ÜNALDI (Adana) — Sırrı Ata-
lay yardımınıza gelsin... 

SİRRİ ATALAY (Kars) — Biraz nazik ko
nuşun. 

BAŞKAN — Sayın Üualdı, şimdiye kadar 
tüzüğümüzün cezai kısımlarını Yüksek Senatoda 
tatbik etmedik. Bağırdık, çağırdık, çıktık, kız
dık.. Rica ediyorum, benim kimsenin yardımına 
ihtiyacım yok. Burada elimizde tüzük var. 58 
nci maddedir.. Rica ediyorum. Binaenaleyh, böy
le şahsiyata girişmiyelim ve Yüksek Senatonun 
bu ulvi meziyetinden inhiraf etmiyeliıu. 

İiliSA\ SABRl UACiLAYANCÎL (Bursa) ---
Sayın Başkanım, zatıâlinizin davranışı aleyhin
de söz ist iyen bir arkadaşımıza sözü esirgemeniz 
usulün içinde midir?.. (Soldan, «Oylama sırasın
da olmaz», sesleri) (Şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Oağlayangil, ben onun 
için söz vermedim değil, «Yanma Sırrı At alay 
gelsin» dedi. Ben ona karşı söyledim. 

AHMET NUSRET' TUNA (Kastamonu) — 
Başkanlığın tutumu hakkında, usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN —• Buyurun efendim, buyurun ba
ğırmayın. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlarım, şu hararetli hareketle
rin mebdei Anayasa maddesinin şu kürsüden 
ifadesine mâni olmak içindir. '((Gülüşmeler) Si
ze Anayasanın dibacesinin son cümlesini okuya
cağım : 

'Türkiye Cumhuriyeti Kurucu Meclisi tara
fından hazırlanan bu Anayasayı kabul ve ilân 
ve onu, asıl teminatın vatandaşların gönüllcrin-
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do ve iradelerinde yer aldığı inancı ile, hürriye
te, adalete ve fazilete âşık evlâtlarının uyanık 
bekçiliğine emanet eder. 

Arkadaşlar sizin nâmınıza hizmet gören bir 
Anayasa Komisyonu, ayıkça, dağıttığı raporun
da bildirdiği veçhile Anayasa ihlâl edilmektedir, 
diyor. Anayasanın âmir hükümleri çiğnenmekte
dir diyor. Şunun konuşulması lâzımdır diyor. 
Fakat maalesef verilen taktikler, sözler şu Mec
lise verilen hava ile Anayasanın sözünün duyu
rulmasına imkân verilmemeye çalışılıyor. Şimdi. 

BAŞKAN -— Başkanlığın tutumu hakkında 
konuşun. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Başkanın tutumu hakkında. 

Arkadaşlar, bu şekilde faizlere varlık veren 
Anayasanın hepimize emanet edildiği bir za
manda sizin nâmınıza hizmet gören bir Komis
yon açıkça Anayasanın ihlâl olunduğunu belirt
tiği raporunda bunu bildirdiği halde, onun ko
nuşulmam asına matuf Başkanlığın tutumu 
mutlak ve muhakkak bu Anayasanın evvelce 
yaptığı nizamı temadi ettirmek gayesine matuf
tur. 

Şimdi arkadaşlar, bir önerge veriliyor ki, 
Yüksek Heyetiniz vaktiyle karar verdi, karar 
verdiği için bu mevzu konuşulamaz. Binaena
leyh Anayasa ve Adalet Komisyonunun iraporu 
konuşulmasın ihlâl keyfiyeti meydana çıkmasın, 
şu arzu ettiğimiz seçim kanunu çıksın. Doğru 
olabilir.. Seçim Kanunu nispî olsun, ekseriyet 
•sistemi ile olsun, bu millete hayırlı olan hangisi 
ise AH alı onu nasibetsin. Fakat ona girmeden 
evvel deniyor ki, geçici komisyon kurulmasına 
dair olan oylama Anayasayı ihlâldir. Bunun 
Yüksek Heyetinizde kabul edildiğine dair olan 
önerge Anayasayı ihlâldir. Bu bakımdan şuna 
bir meşruiyet verelim, bu anlaşılsın. Anayasa
nın .hükümleri yerine geldikten sonra diğer me
seleler halledilsin. 

Arkadaşlar, biz bunun için bir önerge veri
yor ve diyoruz ki Anayasa Komisyonu raporu
nun evvel konuşulması lâzımıdır. Bunu ifade ede
lim, halledelim. Başkan diyor ki, hayır katiyen 
vermem. Önerge var lehinde, aleyhinde konu
şuldu, iş bitti. Arkadaşlar Anayasanın ihlâli 
mevzuubahis olduğu bu sırada artık tüzük kal
maz. Tüzük, benim önergemi izah içindir. Ben 
Tüzük gereğince önergemi izah edeceğim, diyo
rum. Benim önergemin oya sunulmaması iste-
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niyör. Ben, sizin nâmınıza hizmet gören bir Ana
yasa Komisyonu sözcüsü olarak herşeyden evvel 
şu Anayasa ihlâlinin lıalli lâzımdır, diyorum. 
Fakat Başkan, «Karşılıklı konuşulamaz» diyor 
ve söz vermiyor. Yüksek Heyetinizin kararı var
dır, deniyor. Bu karar 7 Nisan tarihlidir. Yük
sek Heyetiniz karar vermedi, ancak oyunu kul
lanmıştır. Bugüne kadar bizim tatbikatımızda... 

BAŞKAN — Kâfi efendim, esasa girmeyin. 
Başkanın tutumu hakkında. 
AHMET NUİSRET TUNA (Devamla) — 

Onu arz edeceğim. 
BAŞKAN — Anladım efendim, başka şey 

var mı? 
AHMET NUıSRET TUNA (Devamla) — 

(Bugüne kadarki tatbikatta Başkanlığın tutumu 
hakkında bir şey dediğimiz yok. Fakat falan se
çim kanununun pürüzsüz şekilde çıksın arzusu, 
Anayasayı ihlâl derecesine varmıştır. İkaz edi
yorum, bizim önergemiz konuşulduğu zaman 
Yüksek Heyetiniz karşılıklı olarak leh ve aley
hinde konuşacaktır; şu ihlâl keyfiyeti açıkça te
bellür edecektir. Tekrar rica edeceğim, Anaya
sanın bekçiliği hepimize mevdu bir vazifedir. 
(Bu vaziıfede ihtisas komisyonu olan Anayasa 
Komisyonu Anayasa ihlâl edilmiştir diye açık
ça rapor vermiştir. Bu konuşulmadan başka şe
ye geçilemez. Hepinizi hürmetlerimle selâmla
rım. (Sağdan alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, 'bir dakikanızı rica 
ediyorum. Başkanlığa gelen önergeleri Yüksek 
Meclisinize -okuttum. Bu önergelerden sıra nu
marası,, alan ikinci önerge birinci önerge olarak 
kabul edildi. Eğer ikinci bir önerge verilseydi 
bunun öncelik ve ivedilikle konuşulması için 
Yüksek Heyetinizin reylerine arz edecektim. 
ikinci bir önerge geldi. Bu ikinci önergede 
Tüzüğün '57 nci maddesi gereğince «Bu önerge 
konuşulamaz.» dendi. Konuşulup konuşulamı-
yacağı, Anayasanın dibacesinde okuduğunuz bu 
'hususu vicdanlarınıza koyarak rey vermekle 
mümkün olur. IBinaenaley'h ben İçtüzüğün 58 nci 
'maddesini okudum. Tüzüğün 58 nci maddesi 
'gaye't vazı'h olarak oya konamaz, diyor. Bu şe
kilde gelen 'bir önergenin lehinde ve aleyhinde 
iki tarafa da söz verdim. Tüzük öyle emredi
yor. Binaenaleylh eğer IS ayın Nusret Tuna'nıu 
arz ettiği ıgibi Tüzük rafa konulacaksa... 

AHMET NUISRET TUNA (Kastamonu) — 
Tüzük değil Anayasa hakim olacaktır. 
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S A K İ P ÖNAL (Adana) — Tüzüğü zaten 

çiğnediniz. Ben burada usu] hakkında, söz is
tedim, şu kürsüden vermediniz. 

ıBAŞKAN — Şimdi arkadaş lar , Sayın Nus-
ret Tuna'ıı ın önergesinin kaimi edilip, edil
memesini oylarınıza arz edeceğim. 

A H M E T NDSKET TUNA (Kastamonu) — 
Efendim, bir tasrih yapaylığını. Nıısret Tuna?-
ııııı önergesi değil, a n a y a s a ve Adalet Komis
yonu sözcüsü, 

BAŞKAN — Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Sözcüsü. A'hme't Nıısret Tuna 'Beyin önerge
sinin kabul edilip cdilmiyeceği hususunu açık 
oyunuza arz edeceğim. ('Müzakeresini -sesleri) 

Kabul edilirse zaten müzakere edilecek. 
Bunun için, ikinci bir öneıige geldi, İni 

önergede deniyor ki, «Konulamaz.» Konulup 
konulnıaınasmı oylarınıza arz ediyorum. (Gü
rül tüler) Bir açık oy önergesi gelmiştir. ,(Gü-
rül tüler) Önergeyi okutuyorum. 

Başkanlığa 
Anayasa, Adalet Komisyonu raporunun oy

lanmasının açık oyla yapılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Kastamonu İtiz e İzmit-
A. N. Tuna X. Daııısoğlu G. Okıırer 

ve (7) arkadaşı 

DAŞKAN — Buyurun Sayın Okurer . 
CAHİT OKUKER (İzmir) — Bu t ak r i r son 

gelen t ak r i r değil. 

.BAŞKAN — Efendini, Anayasa Komisyonu 
Sözcüsü Sayın Nıısret Tuna'ııın önergesinde 
öncelik ve ivedilikle Anayasa Komisyonu ra
porunun g'örüşülnıesi hakk ındak i önergesinin 
konuşulması is tenmektedir . Bu önergeye karşı 
'bir önerge daha. gelmiştir. İçtüzüğün 58 nci 
maddesi gereğince konuşulamaz denmektedi r . 
•Bu önergenin konuşulup konuşıı lamıyacağını 
oylarınıza, sunuyorum. Kabul edenler... («Neyi» 
sesleri) 

Anayasa Koımisyonu rakoru konuşulamaz, 
deniyor efendim. Yani öncelik ve ivedilikle alı
namaz, deniyor. Nıısret Tuna-önergesinin önce
lik ve ivedilikle alınmasını istediği rapora di
ğer taraf tan deniyor ki, gündeme alınamaz. 
Gündeme alınıp alınmıyacağını oyunuza suna
cağım. ('Gürültüler, «neyi neyi» sesleri) Sa
yın Nusret Tuna'nıu önergesinin gündeme alı
nıp, alıı ıamıyacağını 'oylarınıza sunuyorum. Ka-

'bul edenler... (Gürül tüler , «neyi neyi» sesleri) 
Önergeyi okutuyorum. 

HÜSEYİN KADPAKLİOĞLD (İvayseri) — 
Sayın Başkan, ben sizden bir şey is t i rham edi
yorum. Bugüne kada r hiçbir komisyon raporu 
oya konulur, konulmaz diye münakaşa edildi 
mi? 'Benim 'bildiğimi; bu Par lâmentonun ken
di seçtiği komisyonun raporunun şimdiye ka
dar ova konulması görülmüş müdür? Şimdi
ye k a d a r .Kiyaset Divanınca bu usule gidildi 
mi? 

BAŞKAN — Keylerinizle izhar edersiniz 
efendim. Buyurun okuyun. 

(Nevzat Sengel ve VasPi Gerger ' in önergesi 
t ek ra r okundu.) 

İHSAN SABKf OAĞBAYANGİD (Bursa) 
— 'Bir sual soraeağını efendim. 

KİKRDT TURHANGİL (Aydın) — ' B u tak
rir hakkında konuşma 'hakkı var mıdır, yok 
mudur? 

İHSAN SAiBKİ ÇAĞLAYANGİL (Dui'sa) 
T>ir sual soracağını, müsaade» e<\c]- misiniz? 
BAŞKAN — Kimden ? 
İHSAN SABKİ ÇAĞDAYANGİL (Dursa) 

— Başkanlık "Divanından. 
BAŞKAN - - Buyurun, oradan konuşun. 
İHSAN SADRİ ÇAĞDAYANGİL («Bursa) 

—- Gelen kâğıt larda. . . (Sağdan duyulmuyor 
sesleri) Müsaade edvv misiniz, kürsüden ifade 
edeyim. 

I > AŞK A N --- Buy u run. 
İHSAN SADRİ ÇAĞLAYANGİL (Dursa* 

- - Muhterem arkadaşlarım.. . (Soldan, «olur 
mu 'b'öyle şey sesleri»' gürü l tü le r ) Sinirlenme
den dinlemenizi rica edeceğim. 

Gelen kâğı t la rda . bir sual rica edeceğim 
•'hepinizden... 

BAŞKAN Hepinizden değil. 'Başkanlık' 
tan. 

ESAT MATIMTT K ARAK T UT (Drfa) 
Sayın Başkan, bir senatörün Dimimi Heyetten 
sual s'orduğu ne vakit görü lmüş tür? 

İHSAN SABKİ < \ \ĞLAYAXGİL (Devam
la) --— Heyetten değil efendini, Başkandan. 

Gelen kâğı t la rda Anayasa Adalet Komisyo
nundan gelmiş !bir rapor var. Bu rapor gelen 
kâğı t la rdan olduğuna g'öre 'bugün değilse (x) 
tari'hinde gündeme girecektir . Nasıl olur ki 
(bir üye, gündeme girmesi 'bir emri zaruret ve 
tüzük ica'bı olan (bir (hâdiseyi önerge vererek 
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l>u konuşulamaz diye resmî 'organın raporunun 
günde in e alınmasını ve resmî mecrasını alınış 
olan 'bir 'hâdiseyi önler. IBuna bir an önce Yü
ce Heyetiniz tasvipkâr karar 'verdiği takdirde 
Sayın Başkan gelen kâğıtlarda yazılı bu mad
deyi muallâkta mı tutacaktır, ne 'olacaktır İm 
madde? 

BAŞKAN" — Efendim, komisyonlardan ge
len raporlar, tüzüğün 70 nci maddesi (gereğin
ce; iki tam gün geçtikten sonra gündeme alınır. 
Ama bâzı raporlar, 'bâzı kanunlar rmiistaceliye-
tiııe ibinaen İh er 'vakit istenebilir. Bunu ya ko
misyon 'başkanı ister, veyaihut sözcüsü veyaihut 
da Hükümet ister. Siz de, gündeme alınmıyan 
ıbir raporu, Sayın Nusret 'Tuna istemek suretiy
le gündeme alınmasını istemiştir. Binaenaleyh, 
Balkanın yaptığı şey tamamen (hukukî ibir yol
dur. (Gürültüler, «ı-eye ı-eye» sesleri) Rica edi
yorum arkadaşlar, 'bağırmayınız. İki 'taraf 
Ibiı'b itlerinize 'böyle yüksek sesle 'hitaibetmeyi
niz. Başkanlık da müşkül Ibir duruma düş
mesin. 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Komisyondan 'bahsediliyor, * faka t komisyona 
söz vermiyorsunuz. 

BAŞKAN — İzalh ettim anlamadınız, tek
rar ettim yine anlamadınız.. (Gürültüler) 

OSMAN SALM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Herkes dilediği gibi konuşacak biz susacak mı
yız? 

'BAŞKAN —- Oylarınıza arz edeceğim efen
dim, Sayın Nusret Tuna'nın (Gürültüler) 
('Sağ 'taraftan «reye reye» sesleri) Sayın Nus
ret Tuna tarafından verilen önergenin konu-
şulamıyacağı hakkındaki önergenin kalbul edi
lip edilmemesini oylarınıza arz ediyorum. 'Ka
bul edenler... Lütfen ayağa kalkınız efendim.. 
'Buyurunuz 've oturunuz. Kalbul etmiyerıler... 
(Adalet Partisi sıralarından «sayıyı ilân edi
niz» sesleri) Efendim, ittifakla Divanın 'var
dığı rakam. 79 a karşı 74 oyla 'bu önergenin ko
nuşulmaması, öncelikle gündeme alınmaması 
hakkında karar verilmiştir. Karar Ibudıır Ya
ni, son verilen önerge kabul edilmiştir. Hulâ-
seten... 

İkinci önergeyi okutuyorum, efendim. 

16 . 4 . 1964 0 : 1 
3. — Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Seçimi 

Kanununun değiştirilmesine dair kanun teklifi
nin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi 2/630; C. Senatosu 2/124) (S. Sa
yısı : 448) (1) 

Yüksek Başkanlığa 
Oumıhuriyet Senatosu Üyeleri 'Seçimi Kanu

nunun değiştirilmesine dair kanun teklifi 'bası
lıp sayın üyelere dağıtılmış (bulunmaktadır. 

Gelen kâğıtlardan 'gündeme alınmasını ve 
diğer 'bütün işlerden önce görüşülni'esini arz 
ve teklif ederim. 

Geçici (Komisyon (Başkanı 
Âmil Artus 

.(BAŞKAN — Bu önergenin leh ve aleyttıin-
r de iki arkadaşa söz veriyorum, efendim. Buyu

ran, Sayın Nusret 'Tuna. 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 

Lelhinde mi, aleyihinde mi? (Sağdan aley'hinde 
sesleri) 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Mulhterem arkadaşlar; Zihni 'Betil ve arkadaş
ları tarafından.. (Gürültüler ve konuşmalar) 

'BAŞKAN — Rica edrim dinliyelini efendim. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Mıı'hterem arkadaşlar, Senatonun se'çinı siste
minin nispî temsille mi, yoksa ekseriyet siste-* 
mi ile mi olması 'hakkındaki Zihni Betil ve ar
kadaşlarının vermiş olduğu kanun teklifinin 
öncelik ve ivedilikle konuşulması teklif edil
mektedir. Bundan evvel oylanan takrire gö
re ki; 'bu takrir İçtüzüğün 1'80 nci maddesine 
muhaliftir. Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
porunun gündeme alınmamasını yani, öncelik 
ve ivedilikle gündeme alınmaması keyfiyeti 
kaibııl edilmiş oluyor. Fakat Ibu Secim Kanu
nuyla ilgili teklif de gündeme aldırılmak iste
nilmektedir. Biz diyoruz ki, takririmizin gün
deme alınmaması şeklindeki takrir kaibul edil
diğine 'göre, bugün öncelik ve ivedilikle görü-
şülemiyecektir. Fakat önümüzdeki celse yani 
48 saat geçtikten sonra, Ibasımı ve yayımından 
48 saat geçtikten sonra Anayasa ve Adalet 
'Komisyonu raporu Yüksek Heyetinizde müııa-

(1) 448 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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kaşa ve mütalâa edilecektir. Deriz ki, eğer siz 
'buna öııedik ve ivedilik karar ı -verieseniz, bu
gün Anayasa Komisyonu diylor ki, Anayasayı 
iıhlâl •mevzuu var. Geçici Komisyon kurulması 
•hakkındaki ka ra r nıııalleldii'. \ re keza, !bu ka
rarın Riyaset "Divanınca le tkikıne dair ulan, 
karar ın ka'buli'me. dair ulan ka ra r mualleldir, 
şeklindeki .müzakereler konuşulur, anlaşılırsa. 
o zaman bu, o kanuna 'başka bir istikamet ve
recektir. 

telindi muhterem arkadaşlarımı, şu gösteri-
leıı ma.nzaranın hazinliği meydandadır . 'Sala
hiyetli bir organ olan (Anayasa Komisyonu) Ana
yasanın açıkça Hilâl edildiğini bi ldirmektedir . 
Hattâ oylamalara hile karışt ı r ı ldığını Anayasa. 
Komisyonu tes'bit el mistir. Dunu lbildim-ek.1 ir. 

'Binaenaleyh, böyle Anayasanın açıkça Hi
lâlinin iddia edildiği ibir zamanda bunun ko
nuşulması .»'eri 'bırakıldığına »'öre, o komisyon 
raporunda muallel olduğu kabul edilen 'bir ko
misyonun raporunun burada müzakere •edilme
si usule uygun olmaz ibir; ve çıkacak k a r a r 
memleket menfaatine uygun olmaz. iki. Bunu 
rica ediyorum. Bu da 'kabul edilmesin; der 
iki rapor normal gündemine girsin Normal 
gündemine »'irdikten sonra evvelâ Anayasa J 
ihtilâfı 'hallolsun; ondan sonra sıra ••buna »'el
sin. Maruzatım .budur, ist irinim im 'budur. 

'BAŞKAX -— 'Buyurun efendim, leihinde ko
nuşun. 

'MDIIMHT DAZ DR (Kars) • - M u h t e r e m ar
kadaş la r ; 'birçok muamelelerden geçmiş ve ta
mamlanmış 'olan bir usulün muamelesi, b i r usu
le mütaall ik çalışmaların Anayasaya mugayir 
olduğu iddiası tamamiyle arkadaşımızın şahsi 
ve mücerret iddiasına ist i nad etmektedir . 

•Bir maddenin, İbir muamelenin Anayasaya 
mugayir olduğu sadece 'mücerret iddialarla is
pat edilmez. Ona hang i veçhile, ne suretle ııııı-
ıhalif o lduğunu tâyin, tesbit ve izah e'tmek lâ
zımdır. Du nasıl Anayasaya aykırı , 'bu nasıl 
muallel bir komisyondur ki, ibu komisyon bu 
Meclisin, ibu Senatonun en yetkili ongauların
dan geçer, 'orada tasvip görür ve 'o yetkil i or
ganları burada temsil edilen g rup la r katıl ır . 
komisyona iştirak edeceklerin oranlar ı tesbit 
edilir, i t t ifakla tâyin ve ilân o lunur . Ondan 
sonra 'bu komisyona arkadaşlar ımız katılır, 
defaatle seK'imler yapılır , t u r l a r devam edeı-'ve 
(bu t u r l a r d a ; filân -zat başkan olsun filân zat 

'başkan olsun şeklinde günlerce, saatlerce uğ
raşılır bir neticeye va rd ık tan s'oııra -al ' 'bu
y u r s u n l a r - (biz mızıkçılıkla İbu tamamlanmış , 
.'bu mi.ike.IJel hale gelmiş olan muameleyi. . . 
(Adalet Partisi s ı ra lar ından gürül tü ler ) 

BAŞKAN —- 'Rica ederim, 'böyle (bir kelime 
kullanmayınız. (Orta s ı ra lardan «'hepimize 
izafe; etmeyiniz» sesleri ve gürü l tü ler ) 

MDDMDF (İNALDI (Adana) Kürsüyü 
seviyene indiremezsiu. (Gürül tü ler ve sağ sı
ra lardan anlaşılamıyan sesler) 

MKTIMKT IIAZKIÎ (Devamla) - - Arkadaş 
•'beni ditde.. \ e senin ahlâk dersine ihtiyacım 
var ve ne de senden ahlâk dersi almaya ihtiva 
cim var. ((Gürültüler) Bu kürsü benim sevi
yemde ve 'ben o kürsünün seviyesindeyim Sen 
bu kürsünün seviyesine yükselmek için usul ve 
nizama uygun olarak hareke t etmesini öğren. 

AIBHLUDT ÜN AUDI' (Adana) - - O kürsü
yü seviyene indiremezsiu. ((Sağdan tgiirüliü-
ler.) 

BAŞKAN — Rica ederim, Üııaldı. 
İHSAN SABRİ DAĞLAYANDI B ('Bursa) 

- - Sizin idareniz bu gürül tülere mesağ veri
yor. 

.MDHMDT İIAZKR (Devamla) — Bey
efendi. mızıkçılık tamamlanmış, 'bitmiş; tâbir i 
caizse dedim. 'Mızıkçılıkla tamamlanmış olan 
bir muameleyi yeniden ele almak usulü forma
liteleri1 takdim ederek esastan ayrı lmak de
mektir . Yani arkadaşlar ını şunu demek istiyo
rum. Yoğurt yapılmış, önümüze gelımiş ama 
ıbnnutı 'sütü ürdi (k'aıynanıaınılş arkadaş La r. Yoğurt. 
yapılimış itekrar (bunu süt Ih ali ne ıgdfirmıek müm
kün 'olmaz. Tamamlanmış, maya tu tmuş. Ar
kadaşlarımız işt irak etmiş. D afta Sayın Dağ-
layangil iyi 'ha t ı r la r la r ; kendileri bu seçimlere 
iştirak eltiler, «mailemi ki, 'Başkanlık seçimin
di1 i t t ifak edemiyorlar, aday gösterelim de 
'bunu bitirelim» dediler. (Bu k a d a r halisane 
yardım ettikleri bir muamelenin muallel ol
duğunu iddia, etmek 'hakikaten hem doğru ol
maz, hem mümkün değildir. 

İHSAN SABRİ D A G D A Y A N G D J (Dursa) 
--- Diz değil. Anayasa Komisyonu iddia ediyor. 

MD1IAIKT IfAZMR (Devamla) — Du hale 
gelmiş olan, derecat tan -geçmiş olan, tamamı-
lanmış olan bir muameleyi, satlece formalite
lerle şu veya bu noktada bir aksakl ık var 
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diyerek alıkoymak, bizim çalışma sistemimize 
ve vatandaşların bizden bekledikleri hizmet 
esaslarına uymaz. Bu kanunu bir an evvel 
bir neticeye bağlamak 'mecburiyetindeyiz. O 
da Yüksek Heyetinizin reyleriyle olacaktır. 
Ya öyle kabul edilir, ya 'böyle kabul edilir. 
Yüksek Heyetinizin reyleriyle kabul edile
cek bir neticenin Anayasaya aykırılığı müm
kün ünüdür arkadaşlar? (A. P. sıralarından 
«mümkündür, mümkündür» sesleri.) Bir heyet, 
Yüksek Heyet, 3 defa, 5 defa oylanmış, ka
rara 'bağlanmış olan bir muamelenin Anaya
saya aykırıdır, iddiasının mücerret bir Anaya
saya aykırıdır iddiasiyel elbette keenlemye-
kûn addedemez. (Soldan «Anayasa Komisyo
nunun kararı var» sesleri) Anayasa Komis
yonu kadar yetkili olan Başkanlık Divanı var
dır. Anayasada gösterilen, bu Meclisin bir 
organı olan Danışma Kurulu, Anayasa Komis
yonundan daha geniş bir yetkiye sahibolan 
Yüksek Heyet bunu defaatle tasvibetmiş, teyi-
d et mistir. Bu kadar tasvip ve teyit •gören bu 
muamelenin yeni baştan ele alınmam, işleri 
uzatmak ve nihai karar almak imkânını selbet-
nrek olur. Bu Meclisin nihai kara.rı alması k;in 
bütün arkadaşlarıımızi'iı hangi partiden olursa 
olsun . .yardim etmeleri lâzımıgelir. 

Millet bunu bekliyor, vatandaş bunu bek
liyor. (iSağdan gürültüler.) Hecini kurulları 
bunu bekliyor. Ya böyle çıksın veya 'böyle 
çıksın esasını konuşalım. Millet 'bekliyor bu 
kanunu. Ya bu kanun böyle çıkar, yani nispî 
it em sil ka'bııl edilir (sağdan gürültüler') veya ek
seriyet usulü kabul edilir. Bunu bekliyor ar
kadaşlar secim kurulları.. (Sağdan gürültü
ler.) Bunu bekliyorlar seçim kurulları. Vatan
daş bekliyor, aday bekliyor. (iSağdan gürültü
ler.) Partiler bekliyor. Binaenaleyh, bu kanun 
çıksın. Şöyle çıkar, böyle çıkar bu Yüksek He
yetinizin loylariyle halledilecektir. Gelmiş olan 
bu önergenin kabulü ve bir an evvel netieelen-
dirilmesi lâzımdır.. Yüksek Heyetinizden bu 
'hususta rey vermelerini istirham ediyorum, 
hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi tekrar oku
tuyorum, oylarınıza sunacağım. 

(Geçici Komisyon Başkanı Âmil Artus'ün 
önergesi 'tekrar okundu.) 

İHSAN SAîBRİ ÇAGLAYANGİL (Bursa) 
— İhtilafı muciboluyor, açık oylama ile yapıl

sın. (C. H. P. sıralarından «oya, oya» sesleri.) 
(B. AŞK AN — Oylamaya geçilmiştir. Konuş-

nı a olmaz. (Gürültüler ve «Oya, oya sesleri.) 
Sonra bunun için konuşmaya lüzum yok, 

bir talep vâki olur, bu talebi bendeniz oylarım. 
(O. H. P. sıralarından «oya oya» sesleri.) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
İHSAN SABRI OAĞLAYANGİL (Bursa) — 

Beş kişi ayağa kalkarak oylamanın açık oylama 
şeklinde yapılmasını talebediyoruz. 

STIRI ATALAY (Kars) — Beş kişi ayağa 
kalkmakla olur mu?., 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Başkan
lık Divanına bir A. P. li Divan Üyesi alın lüt
fen. 

BAŞKAN — Efendim, bir önerge geldi, oku
tuyorum. 

Başkanlığa 
Senato seçimleri hakkındaki kanun teklifi

nin öncelik ve ivedilikle konuşulması hakkında
ki önergenin acık oya sunulmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Muğla İzmir 
Haldun Menteşeoğlu Cahit. Okurer 

Manisa Adana 
Refik Ulusoy Sakıp Önal 

İzmir Manisa 
Nevzat Özerdendi Refik Ulusoy 

Trabzon Bursa 
Reşat Zaloğlu Cahit Ortaç 

Aydın Manisa 
O Saim Sarıgöllü Orhan Süersan 

K ast anı onu O ku n a m a d ı 
A. Nıısret Tuna 

BAŞKAN —• Oylamanın açık oylama şeklin
de yapılması talebedilmektedir. Sayın Oağlı-
yangil de talepte bulunuyor. Esasen açık oyla
manın yazı ile veya şifahi olarak yapılacağı 
hakkında bir kayıt yok. Bu acık oylamayı isini 
tesbiti suretiyle her ismi tek tek tesbit etmek 
suretiyle yapınız, diyorlar. Bendeniz de öyle 
yapacağım efendim. (Gürültüler) İsimleri oku
tacağım. Kabul, ret, çekinser olarak oylamaya 
koyacağını. (Gürültüler) 

SIRRI ATALAY (Kars) — Evvelâ açık oy 
Önergesini verenlerin isimlerini okuyunuz lüt
fen. (Sağdan gürültüler.) 

BAŞKAN - - Okudum efendim. 
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SIRRI ATALAY (Kars) — isim okuyunuz 

açık oylarını beyan etsinler, (Gürültüler) kabul, 
ret veya çekinser olarak. (Gürültüler') 

BAŞKAN — Okutuyorum efendim. (Gürül
tüler) 

Sayın arkadaşlarım, ufacık şeyden mesele çı
karmayın. 

Okunuyor efendim. (Gürültüler O. II. P. ve 
A. P. sıralarından biribirine sataşmalar.) 

Açık oylama yapacağım ve isimleri okutarak 
herkese soracağım. (A. P. sıralarından, açık 

oya, açık oy reyle yapılır sesleri.) 
Efendim bir defa açık oylamada oy puslala-

rı üzerinde üyelerin isimleri yazılı kâğıtlar ku
tulara atılmasiyle veya talep vukuunda isim 
okunmak suretiyle üyeler şifahen kabul, ret ve
ya çekinser kelimelerini söylemek suretiyle açık 
oylama yapılır. Ren burada isimlerini okumak 
suretiyle üyelere kullandıkları oyları soracağını. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Bizim Baş
kanlık Divanına itimadımız yoktur.- Onun için 
açık oy talebinde bulunduk. 

BAŞKAN —• Huzurunuzda okuyacağını ve 
her üyenin kullandığı reyleri işiteceksiniz. 

(Açık oylamaya geçildi.) 
(A. P. İller toplu olarak salonu terk ettiler.) 
(Ekrem Aeuner'den itibaren açık oylama ya

pıldı.) 

BAŞKAN — Tesbit edeceğiz efendim reyle
ri ; kâtipler tesbit etsin. 

(Oyların tesbiti yapıldı.) 
ZÎHNt BETÎL (Tokat) Sayın Başkan, yok

lamada bulunmıyanlardan gelmiş olanlar bulu
nabilir. Bulunmamış olanların isimlerini bir ke
re daha okuyun. (Gelenler var, sesleri.) 

BAŞKAN — Oylama bitmiştir efendim... 
Netice gelmiştir efendim. 
92 üye oylamaya katılmıştır. 85 kabul, 3 

çekinser, 4 ret. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Başkan ve 
Başkanvekilîeri oylamaya katılmış mıdır? 

BAŞKAN — Rica ederim, Başkanlığın vazi
fesine müdahale etmeyin... 

Seçim Kanununun diğer bütün kanunlardan 
ve konulardan evvel görüşülmesine Yüksek He
yetiniz karar vermiştir. 

Gündeme alınmıştır efendim. 
Efendim, tümü hakkında söz istiyenleri oku

yorum: Şeref Kayalar, Osman Saim Sarıgöllü, 

Fikret Turhangil, Nusret Tuna, Mehmet Nuri 
Âdemoğlu, Tarık Remzi Baltan, Zihni Betil, 
Mehmet Hazer, Ahmet Yıldız, Esat Mahmut Ka-
rakurt, Fehmi Alpaslan, Sabahattin Orhon, Mus
tafa Yılmaz tnceoğlu, Mehmet Ilkuçan. 

Raporun dağıtılmasından itibaren 48 saat 
geçmediği için raporu okutuyorum. 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerlerini al
sınlar. 

MEHMET HAZER (Kars) — Başkanlık Di
vanı oy kullandı mı efendim? Neticeyi tam ola
rak tefhim etmediniz? 

BAŞKAN — Bunu ikide birde niye söylü
yorsunuz. Oolv rica ederim arkadaşlar, oya katı
lan 92 sayın üye, Sayın Başkan burada 93, ben 
buradayım oy kullanmıyorum etti 94. Rica ede
rim arkadaşlar... (Gürültüler). 

ZİHNÎ BRTÎL (Tokat) — Sayın Başkan, 
bunu tam olarak tefhim etmediğiniz için işte 
bunu (iğrenmek istedik. 

BAŞKAN" — Tamam efendim, raporun okun
masına devam ediyoruz. 

Geçici Komisyon raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyonu 15 . 4 . 1964 
Esas No. 2/124 

Karar No. 2 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
MiTlelt Meclisinin 3 Mart 1964 tarihli 79 nen 

Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen «Cumhuriyet Senatosu 
Üyeleri Secimi Kanununun» değiştirilmesin^ 
dair kanım teklifi, Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulu tarafından 2 Nisan 1964 tarihli Birleşim
de alman karara tevfikan Cumlıuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu ile içişleri Ko
misyonundan seçilen yedişer kişiden müteşekkil 
14 kişilik Geçici Komisyonun 13 Nisan 1964 ta
rihinde yaptığı toplantıda, Hükümet adına Ada
let ve içişleri Bakanlıkları temsilcileri hazır ol
dukları halde, görüşülmüştür : 

Üyelerden bâzıları 14 kişilik Geçici Komis
yonun teşkili hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurulu tarafından 2 Nisan 1964 tarihli 
Birleşimde alınan karara ait oylamanın muteber 
olmadığı yolunda vukubulan itiraz üzerine Ana
yasa ve Adalet Komisyonu tarafından bu itira
zın haklı görüldüğünü mütalâa eden bir rapor 
hazırlandığını söylemiş ve Geçici Komisyon ça-
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lışmalarmm, bu rapor bir sonuca bağlandıktan 
sonra başlamasını teklif etmiş iseler de, diğer 
üyeler bu mütalâa ve teklife iştirak etmedikle
rinden oylamaya başvurulmuş ve çoğunlukla Oe-
eici Komisyonun çalışmalarına başlaması karar
laştırılmıştır. 

Türk seçmenleri eğiliminin, bütün seçimlerde 
şahsiyetleri seçmekten çok partileri seçmek yö
nünde olduğu açıktır. 15 Ekim 1961 Cumhuri
yet Senatosu üyeleri seçimi de bu hali teyidet-
miştir. Memleketimizde, seçmen vatandaş, aday
ların şahsiyetlerini, nazara alarak karma liste 
yapmaktan çok, tüm halinde parti listelerine oy 
vermeyi tercih ettiği için, çoğunluk sisteminin 
başlıca faydası olan parti listelerindeki değer
lerin seçilmesi mümkün olamamaktadır. Ayrıca 
bu sistemin seçmen oylarının âdil bir şekilde 
değerlendirilmesine imkân vermediği de bir ger-

. çektir. Böyle olunca, Cumhuriyet Senatosu üye
lerinin nispî çoğunluğa dayanan liste usulü ile 
seçilmelerini haklı gösteren sebep ortadan kalk
makta, buna karşılık bu seçimlerde partilerin 
aldıkları oy oranında temsil edilmemeleri önem
li bir mahsur olarak göze çarpmakta ve vatan
daşın. adali et duygusunu sarsmaktadır. İçinde bu
lunduğumuz siyasi şartlar bugün her zamandan 
daha fazla, seçtiği siyasi parti vasıtasiyle kamu 
işlerinde etkisini duyurmak ist iyen seçmen va
tandaşa bu etkisini adaletli bir şekilde hissettir
diği inancının verilmesini gerektir m ektedir. 

Diğer taraftan, Cumhuriyet Senatosunun 
fonksiyonlarından bir de iki yılda bir üyelerinin 
üçte birinin yenilenmesi suretiyle, kamu oyun
daki temayülleri yasama faaliyetlerine aksettir
mektedir. Bu aksettiriş keyfiyetinin, en sadık 
bir surette ancak nispî temsil sistemi ile müm
kün olabileceği ise şüphesizdir. 

Kaldı ki, bu suretle, Cumhuriyet Senatosu 
kısmi seçimleri sonucunda Cumhuriyet Senato
sunun siyasi teşekkül tarzında vukubulacak de
ğişikliklerin bir istikametten diğerine fazla sert 
ve kesin olarak vukubulnıası önlenmiş ve böyle
likle Anayasanın 92 nci maddesinin 5, 7, 8, 9, 
ve 11 nci fıkralarının tatbikatında çok daha faz
la kolaylık sağlanmış olacaktır. Nihayet, nispî 
temsil sisteminde de partilerin listelerine kıy
metli şahsiyetleri seçeceklerinden şüphe etme
mek gerekir. Kaldı ki, nispî temsil sistemi ile, 
bağımsızların parti listelerinde veya tek başları
na seçime katılmaları da önlenmiş değildir. 

Milletvekili seçimlerinde mevcudolan baraj 
da, her ilden seçilecek Cumhuriyet Senatosu 
üyesi sayısının sınırlı olması dolayısiyle, 
D'HONT sisteminin işliyebilmesi için, Cumhuri
yet Senatosu, seçimlerinde kaldırılmıştır. 

Komisyonumuz, İni mülâhazalarla, söz konu
su kanun teklifini ve maddelerini Millet Mecli
since kabul edilmiş şekli ile aynen benimsemiş
tir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek üz,ere Ce-
ııel Kurula sevkı ricası ile Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Sözcü 
Yozgat 

S. Artükma< 

Tabiî Üye 
E. Acııner 

Bursa 
Muhalifim 

efet şerhim eklidir 
hakkım saklıdır. 
Ş. Kayalar 

Tokat 
Z. Betil 

Başkan 
(Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

A. Art us 
f Kâtip 

Kastamonu 
Komisyonun yetkisine ve 
kanunun esasına muhali

fim 
A. Nusret Tuna 

Tabiî Üye 
O. Koksal 

Mnha 
Söz 

Aydın 
Muhalifim. 

Muhalefet şerhim eklidir, 
Söz hakkım saklıdır. 

0. Saim Sarıgöllü 
Sivas Muğla 

]\ ruh al i fi m. Muhal if im 
Z. Önder TT. Menteşeoğlu 

Ordu Sivas 
E. Ayhan Muhalifim 

Muhalefet şerhim eklidir. 
R. Öçten 

Uşak Maraş 
K. Coşkunoğlu Muhalifim 

Şerh bağlıdır 
N. Evliya 

BAŞKAN — Rapor okunmuştur, muhale
fet şerhleri var onları da okutuyorum. 

MUHALEFET ŞERHİ 

1. —• Bir memleket Anayasası ne kadar 
mükenumel tedvin -edilirse edilsin, tatbik olu
nan seçim sistemi millî 'bünyeye uygun olma-
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dığı takdirde bu memlekette demokratik re
jimde başarı sağlamak mümkün değildir. 

İBu sebepledir ki seçim kanunları üzerin
de, hislerden, heyecanlardan, ve bilhassa men
faatlerden ayrı olarak düşünmek zaruretinde-
yiz. 

îdeal kanun Türkiye'nin gerçeklerini göz 
önünde tutan, halkın ihtiyaç ve arzularını en 
liyi temin eden kanundur. 

0. Senatosunun sebebi teşekkülü, Anayasa 
(gereğince kendisine tanınan fonksiyonunu 
»millî menfaatlere uyigun bir surette ifa denil
mesi için, onun seçimlerinde çoğunluk siste
minin tatbik edilmesinin lüzumuna kaani bu
lunmaktayım. 

(Bir zaruret olmadan hukukî 'bir müessese
nin değiştirilmesi yerinde sayılmamak icabe-
der. Tteklif edilen kanunun gerekçesinde izah 
edilen sebepler ise, hiç bir zaman, halen tatbik 
edilen seçim sisteminin değiştirilmesini haklı 
gösterecek mahiyette değildir. Kaldı ki, daha 
iyisi şüpheli .görüldüğü takdirde mevcut iyi
liğe ilişilmeımelidir. 

12. — Tatbiki istenilen kanun Anayasa
mıza açıkça aykırıdır. (Bu 'hususa matuf olan 
düşünce ve kanaatlerimizi kanunun Umumi 
Heyette müzakeresi sırasında tafsilâtiyle arz 
edeceğiz. 

Yukarıda kısaca belirtilen ve Yüce Senato
nun Genel Kurulunda izah eyliyeceğim sebep
lerden ötürü, nispî temsil usulünü kabul eden 
kanuna muhalifim. 

Şeref Kayalar 
Bursa 

MUHALEFET ŞEREÎ 

(Teklif hakkında rapor tanzim eden Ge
çici Komisyon) 

1. — Seçim usulünün denet ve yönetim. 
usulü Yüksek Seçim Kuruluna dolayısiyle adlî 
mahkemelerin yetkisine girmekle yetkili Ko
misyon Cumhuriyet ıSenahosünda mevcut Ana
yasa ve Adalet Komisyonu iken Meclisteki 
Usûlün de hilâfına 'İçimleri Komisyonu ile Ge
çici bir [Komisyon talebi ve bunun İçtüzük 
ve Anayasa hükümlerine aykırı oylama tarzı 
ile kurulmuş fiilî bir Komisyon olup hukukî 
niteliğe sahip değildir. 

Bu hususta Anayasa ve Adalet Komisyonu-
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mun Genel Kurula sunulmak üzere hazırlanmış 
bir de raporu mevcuttur. 

2. — Geçici Komisyonu bir an için hukukî 
nitelikte teşekkül etmiş olarak kabul edersek, 
kararına, ve esbabı mucibesinc de muhalifim. 
Günkü; partilerin vasıf ve mahiyetleri itiba
riyle (sert) ve (yumuşak) partiler olarak iki 
kısımda mütalâa edildiği hususunda bütün 
dünya müellifleri mutabıktır]ar. 

'Sert Partilere nispî seçim sisteminin vü
cut verdiği de kabul olunmaktadır. 

Sert parti sisteminde idare etmek üzere 
seçilenlerin serbestisi, parti idarecilerini ti 
tahakkümü altına girmekte ve fikir ve ka
naatlerine m üessir o İm aıktadı r. 

Almanya ve İtalya'da olduğu gibi dikta
törlük rejimlerinin teessüsüne sebep teşkil 
etmiştir. 

'Bu sebepledir ki, Parlâmento üyelerine da
ha serbest düşünce imkânlarını bahşeden yu
muşak: parti sistemine elverişli bulunduğu sa
bit «lan çoğunluk sistemi O. Senatosu Seçim 
Kanununda ve Anayasamızın esbabı mucibe-
sinde belirtildiği gibi Millet .Meclisi seçim sis
teminden ayrı >olan ekseriyet sistemi ile kabul 
olunmuştur. 

Esbabı mucibede demokrasinin, temeli farz 
edildiği ileri sürülen nispî sistem hakkında 
•en yetkili ilim adamı M. Duvergeor; seçim
le gelen, idare edenlerin yerini panti idare he
yetlerinin aldığı veya idare edenlerin seçi
minin seçmenlerden partilere .geçtiği (Liste 
usulüne dayanan nispî temsil yolu ile) an 
demokratik prensipler ihlâl edilmiş olur, de
mekle O. 'Senatosu Seçim Kanununun değişme 
sebeplerini kökünden çürübınektedir. 

Yukarda mâruz ve Umumi Heyette beyan 
ve tafsil edeceğim sebeplerden dolayı kanuna 
ımuh alilim. 

Aydın 
O. !S. Sarıgöllü 

MUHAEfiFET ŞERHİ: 

Tokat Senatörü Sayılı 2ihni .Beti), ve ar* 
kadarlarının, Cumhuriyet Senatosu üyeleri
nin seçimi usulünün değiştirümesine dair ka
nun teklifinin; Anayasa Ve Adalet ve İçişleri 
'Komisyonlarından müteşekkil bir Geçici Ko
misyonda .görüşülmesine ımütedair takririn; 2 
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Nisan 1964 ve 7 Nisan 1964 günlerindeki oyla
malarında Anayasa ve İçtüzüğe açıkça muha
lefet edilerek nisap olmıyan oturumlarda oy
lanarak, nisabın olduğu iddiasiyle Geçici Ko
misyonun teşkiline karar verildiği cihetle; Ge
çici Komisyonun teşkili mualleldir. 

Bu sebeple böyle muallel bir komisyonda 
ittihaz edilen karara muhalifim. 

Sivas" ! 
Rifat öçten I 

MUHALEFET ŞFİMLÎ 

(19-61 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Se
natosu üye seçimlerinin çoğunluk sisteminden 
nispî sisteme ifrağı hakkımdaki kanun tasa
rısını incelemekle görevli Anayasaya, Adalet 
ve İçişleri Geçici Karma Komisyonunun 
13 . 4 . 1964 tarihli mazbatasına muhalefet şer-
himdir.) 

1. — Komisyonumuza, vazife ve vücut veren 
2 Nisan 1964 tarihli Genel Kurul kararının, 
nisap ve usul dâhilinde alınmış bir karar ol
madığı ve binnetice karar vasfını ihraz eylem e-
diği iddiası ile Divan Kâtiplerinden Amasya 
Senatörü Sayın Maeit Zeren tarafından yapı
lan itiraz İçtüzüğün 180 nei maddesine tev
fikan Anayasa ve Adalet Komisyonuna tevdi 
edilerek filhakika bu itirazı varit gören komis
yon raporunu Oenel Kurulumuza sunmuş bu
lunduğuna göre; Genel Kurulun bu raporu ka
bulü takdirinde, komisyonumuzun tasarrufları 
hükümsüz ve bizler de durumumuzu tâyin ve 
tosbit etmeden vazife görme gayretine düşmüş 
olacağımız ve esasen bu hususun Genel Ku
rulda müzakere ve neticeye bağlanması fazla 
bir zaman kaybını da mucibolmıyacağı cihetle; 

Mevzu mesele, Genel Kurulumuzda, bir ka
rara bağlanmadan ve komisyonumuzun hukukî 
durumu taayyün ve tebellür etmeden esas mü
zakereye geçilmesi usule uygun değildir. 

2. — Dibacesi, gerekçesi ve madde metin
leri bir kül olarak mütalâası zaruri olan Yeni 
Anayasamızın gerekçesinde : 

a) Meclislerin ayrı seçim sistemlerine tabi 
tutulması, tasrih edilmiş Ve yine, 

b) Anayasamızın geçici 10 nclı maddesi 
ile de Senato seçimlerini çoğunluk sistemine 
bağlıyaiı. mukaddem tarihU ve 304 sayılı Ka
nuna atıf yapılarak mâruz hususat bir kere | 
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daha tekit ve teyidedilmiş bulunmasına göre; 

Halen nispî sisteme tabi bulunan Milletvekili 
seçimleri gibi Senato üyeleri seçimlerinin de 
bu sisteme kalbi hakkındaki teklif ve tasarı 
Anayasamızın metin ve ruhuna aykırı bulun
maktadır. 

3. — Temsilciler Meclisinin çıkardığı Se
çimlerin temel hükümleri, Milletvekili seçim
leri ve Cumhuriyet Senatosu Üye Seçimi Ka
nununun esbabı mucibe lâyihasında (10 . 3 . 1961 
gün ve 8 sayılı Seçim Kanunu Komisyonu 
mazbatası) ve Meclis müzakere zabıtlarında : 

Bilhassa tarafsız ve saf bir anlayışla Yeni 
Anayasamızın metin ve ruhuna da atıflar yapı
larak Meclislerin ayrı seçim sistemlerine tabi 
tutulması ve Cumhuriyet Senatosu Üye Se
çimlerinin çoğunluk sistemine bağlanması hak
kındaki ; bir tek muhalif mütalâa dahi beyan 
edilmeden, tereddütsüz ve ittifakla kabul olu
nan mazbata ve o mazbatada ileri sürülen mu
cip sebeplerin hiçbirisi za'fa uğramamış, bilâ
kis geçen kısa zamanın tatbikatı cümlesini 
teyit ve kuvvetle takviye eylemiş, bulunduğu 
cihetle işbu tasarı kabule şayan, makbul ve 
mâkul bir sebebe dayanamamakta ve ancak; 
siyasi maksatlarla daha açık bir tâbirle Cum
huriyet Halk Partisinin mer'i çoğunluk sistemi 
ile 1964 Haziranında yapılacak seçimlerde Cum
huriyet Senatosundaki âza adedini muhafaza 
şöyle dursun sandalyesinin asgariye düşeceği 
endişesi ile bugünkü nisbeti muhafaza veya. 
azalmayı önlemek üzere alelacele bu tasarının 
getirildiği kanaati samimiye ve katiyesine var
mış bulunuyorum; 

Bu. itibarla Anayasamızın, metin ve ruhuna 
aykırı ve hukukî mesnetten âri olan işbu tasa
rının esasına da muhalif ve muarız bulunuyo
rum. • 

O. Senatosu Geçici 
Komisyon Üyesi 
Mara§ Senatörü 

Nedim Evliya 

BAŞKAN — Efendim, söz istiyenlerin-isim
lerini okuyorum. Arkadaşlar lütfen lehinde mi, 
aleyhinde mi, üzerinde mi konuşacaklarını tas
rih etsinler. 

Sayın Şeve? Kayalar?... Yoklar. Sayın Os
man Saim Sarıgöllü!.. Yoklar. Sayın Fikret 
Tıırlıangill. 
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F İ K R E T TCRHANfİ İL (Aydın) ----- Aley

hinde. 
BAŞKAN — Sayın .Vıısret Tuna?... 
AHMET NEŞRET TUNA (Kastamonu) 

Aleyhinde. 
BAŞKAN — Sayın Nuri Âdemoğlu?... 
MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 

Aleyhinde. 
BAŞKAN — Sayın Tank Remzi Baltan?... 

Voklar. Sayın Zihni Betil?... 
ZÎHNİ BETİL (Tokat) - - idilinde. 
BAŞKAN — Sayın Mehmet ITazer?... 
MEHMET ITAZER" (Kars) — Lehinde efen

dim. 
BAŞKAN — Sayın Ahmet Yıldız0... 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Lehinde 

efendim 
BAŞKAN —- Sayın Esat Mahmut Karakurt ?... 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) 

Konuşmıyacağını. 

BAŞKAN — Sayın Fehmi Alpaslan?... Yok 
mu efendim?. (Yok, sesleri) 

Sayın Sabahattin Orhon. 
SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Aley

hinde efendim. 

AHMET YİLDİZ (Tabiî Üye) - - Ben üze
rinde söz istedim, Sayın Başkanını. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz îııceoğlıı?... 

MUSTAFA YILMAZ İNCEOOLU (Afyon 
K YRAHİSAR) Lehinde efendim. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet îlkuçan ?... 
MEHMET ÎLKUCAN (Antalya) — Üzerin

de efendim. 
BAŞKAN — Sayın Alaeddin Çetin?... 
ALÂEDDÎN ÇETİN (Corum) — Üzerimle 

efendim. 
BAŞKAN — Niyazi Ağırnaslı ?... 
NİYAZ! AĞIRNASLI (Ankara) — Lehinde 

efendim. 
BAŞKAN - - Sayın Şeref Kayalar konuşa

cak mısınız efendim? Aleyhinde lehinde?.... 
ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Aleyhinde 

efendini. 
BAŞKAN —> Efendim, söz istiyen arkadaş

lardan dördü aleyhinde. Dördü lehinde. Üçü de 
üzerinde söz istemişlerdir. Efendim, arkadaşla
ra. sırası île bir aleyhinde, bir lehinde, biri de 
üzerinde olmak üzere söz vermek istiyorum. 
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Bu şekilde söz vermeyi kabul edenler... Ka

bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Buyurun Sayın ^ovoS. Kayalar. 
A. I\ (İRUIMJ ADINA ŞEREF KAYALAR 

(Bursa) •-- Sayın Başkan, muhterem senatör 
arkadaşlarım ; hakikaten .Mehmet Hazer arka
daşımın biraz evvel söylediği gibi, ve tamamen 
sözlerinden anladığını mânaya muvazi olarak 
bütün memleketin beklediği, ama ister şu şekil
de veya ister bu şekilde çıkmasını beklemekte 
bulunduğu kanunun görüşülmesine başlamış bu
lunmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarını, Cumhuriyet Sena
tosu üyelerinin seçiminde bugüne kadar çoğun
luk sistemi tatbik olunmakta idi. Ve bundan 
sonra nispî temsil usulüne göre seçimlerin ya
pılmasına mütedair olan Kanun redde uğradığı 
takdirde yine elbetteki çoğunluk sistemine itibar 
edilecektir. Ancak sözlerime başlamadan evvel 
şunu saıahatle ve izin verirseniz katiyetle ifade 
etlinde isterim ki, çoğunluk sistemi mi iyidir yok
sa nispî temsil usulüyle yapılan, seçim mi iyidir?. 
Bunun üzerinde halâ bütün dünya âlimleri çekiş
me halindedir ve maalesef ınü.-ıpet bir sonuca va
rılamamıştır. Şu halde burada her iki sistemin <le 
lehinde ve aleyhinde konuşacak olanlar mutlaka 
memleketimizdeki durumu ela nazara alarak. 
kendi noktai nazarlarını samimiyetle ifade ede
cekler ve bu ifadelerinin samimiyet ini berveçhı 
peşin kabul etmek lâzınıgelecektir. Nitekim ben, 
.getirilmiş olan nispî seçim kanunu teki isçilerin
den Zihni Betil arkadaşımın hakikaten bu teklifi
nin inanarak tarafından getirildiğine ve Yükseik 
Parlâmentonun da bu inancını teyit veya tekzip 
etmesi lüzumuna kaaııi bulunduğuna inanıyorum. 
En itibarla lütfederseniz, bendenizin de mâru
zâtımı aynı samimiyet içerisinde mütalâa etme
nizi istirham ederim. Ben de aynen bu kanunu 
getirmiş olanlar gibi kendi iieincımı müdafaa 
edeceğini. 

Muhterem arkadaşlarını: TTiç şüphe yoktur 
ki, ideal kanun. Aziz Tüfidyemizin. Aziz Türk 
milletimizin ihtiyaçlarına en uygun şekilde ted
vin edilmiş olan kanundur. İdeal kanun, halkın 
arzu ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde aksettirmiş 
olan kanundur. Şu halde biz. Yüksek Cumhuri
yet Senatosunda ideal kanunu yapmak mecburi
yetindeyiz. Fakat arkadaşlarım, şunu hemen ilâ-
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kukî bir müessesenin değiştirilmesi yerinde sa
yılmamak gerekir. Hattâ bu yola başvurmak 
tehlikelidir, demokrasimiz namına tehlikelidir. 
Daha iyisini yapabilmek, şüpheli görülüyorsa 
mevcut iyilikle iktifa etmek lâzımdır. Bir mem
lekette ne kadar mükemmel bir anayasa tedvin 
edilirse edilsin, bir memleketin Anayasası mua
sır anayasalara ne kadar tetabuk ederse etsin, 
millî bünyeye uygun bir seçin sistemi tedvin 
etmeksizin o anayasanın işlemesi gayrimümkün 
bir hale gelir. Şu halde meselenin üzerine ehem
miyetle eğilmek mecburiyetindeyiz. Anayasamızı 
işletecek bir seçim müessesesi tesis ve temin et
mek mecburiyetindeyiz. 

Arkadaşlarım, söz buraya f.olmişken izin ve
rirseniz, Anayasamızın ve Seçim Kanununun ted
vininde Kurucu Meclisin faaliyetlerinden de bir 
nebze bahsetmek elbette ki vazifem eümlesinden-
dir. 

Arkadaşlar! Türk Ordusuna dayanarak, 
onunla birlikte 27 Mayıs İhtilalini başaran. Mil
lî Birlik Komitesi, daha ilk anlardan itibaren 
millete karşı açık ve açık olduğu kadar da katî 
bir söz vermiştir. Atatürk ink.lâplarma müste
nit, tarafsız ve faziletli bir idare kurmak, demok
ratik Cumhuriyeti yeni bir Anayasaya göve dü
zenlemek. Millî Birlik Komitesinin iştirak etmiş 
olduğu ve hassaten bu katılma ile daha ziyade 
kuvvet bulan Kurucular Mec'isinin başta gelen 
vazifesi İm idi. 

Arkadaşlarım, -']1 Irkini '19^0 tarihinde, o za
manlar Millî Birlik Komitesi Başkanlığını ve 
Devlet Başkanlığını ve Başbakanlık vazifelerini 
uhdesinde cemmetmiş bulunan Sayın Cemal 
Gürsel, beş kişilik bir Bilim Komisyonu teşkili 
suretiyle yirmi gün içinde bir Kurucu Meclis ta
sarısı hazırlanmasını emretmişlerdi. Kurucu Mec
lisin kuruluş gayesini tetkik ettiğimiz zaman, o 
tasarıda ve Kurucu Meclisin teşkili hakkında ge
çici Anayasa ön tasarısında, Kurucu Meclisin en 
başta gelen vazifesinin Anayasayı hazırlamak 
gibi şerefli bir vazifenin yanında, en az onun ka
dar mühim olan - tasarıdan bir maddeyi okumak 
suretiyle arz ediyorum, - «Ada1.(-Ali bir temsile im
kân verecek ve seçmen kütüklerinin feci halini 
ıslah edecek yeni bir seçim kanunu yapmak» şek
linde izah edilmiş bulunmaktadır, 

Değerli arkadaşlarım, o zaman M. B Komi
tesinin yirmi iki üvesi ve bir Başkanı vardı, ade

di yirmi üçe varmakta idi. Yine 157 sayılı Kanlı
mın, yani Kurucu Meclisin teşkiline mütedair 
olan Kanunun 19 ve 21 nci maddelerine göre, 
kanunların yapılması işinde Kurucu Meclisi mey
dana getiren Temsilciler Meclisi ve Millî Birlik 
Komitesi zahiren eşit yetkilere sahi]) gibi görü
nüyorsa da, haddizatında üstünlük Millî Birlik 
Komitesine bırakılmıştı. Bunu ı teferruatına gi
recek değilim. Sadece sözlerimin sonunda kıy
metlendireceğim bir hususa ışık tutacağından 
dolayı bu noktaya bu suretle işaretle iktifa et
mekteyim. 

.Muhterem arkadaşlarım, Millî Birlik Komi
tesi aynen 19f)0 seçimlerine takaddüm eden gün
lerde, 1950 seçimlerinde tatbik edilen Seçim'Ka
nununda olduğu gibi, bir ilim heyeti teşkil etmiş 
idi, 1949 senesinde bütün müesseselerimizden, ba
rolarımızdan, üniversiteden. Devlet Şûrasından, 
Yüksek Temyiz Mahkemesinden alman üyeler
den müteşekkil 16 kişilik bir 'lim heyeti teşkil 
edilmişti. 1950 seçimlerine takaddüm eden gün
lerde, o zamanın iktidarını elinde tutanlar haki
katen çok yerinde ve çok iyi niyetli hislerle bu 
ilim h«-yetini teşkil etmişlerdi. O kadar ki, ilim 
heyeti o zamanın Başbakanına, müracaat etmek 
suretiyle tedvin edilmekte bulunan Seçim Ka
nunu hakkında, «bize bir direktifiniz var mı,» 
diye sordukları zaman aldıklai' cevap şu oldu : 
«Hayır, işi tamamen ilme tevdi ettik. İlim Heye
ti ne derse onu tatbik edeceğiz.» buyurmuşlardı. 
Bu, hakikaten çok ileri bir gö: üşün, çok iyi ni
yetli bir fförüsün, bu memlekete fayda temin 
etme azminin çok iyi tezahürl ı inden biri idi. 

Değerli arkadaşlarım ! O zaman bu İlim Heye
ti bir rapor vermişti. Sizlerin vaktinizi almamak 
için bu İlim Heyetinin raporundan tafsil âtiyi e 
bahsetmiyecek veya aynen okmmyacağım. Sade
ce bu İlim Heyeti, uzun tetkikatı sonunda bu 
memlekette gerek iktisadi, gerek kültürel bakım
dan ve hassaten kalkınma içinde bulunan bir 
memleket, - dikkat edin arkadaşlarını - kalkın
ma içinde bulunan bir memleket olmamız bakı
mından kalkınma plânlarını t -tbik zaruret ve 
mecburiyetinde olması gereken, bir memleket 
olmamız bakımından, bütün mnya âlimlerinin 
tarafsız olarak belirtmiş olduğu fikirlerden de 
istifade etmek suretiyle, sureti kafiyede bu mem
lekette nispî temsil usulünün kabule şayan bir 
Usul olmadığı, bir muhalife ka.şi, içlerinde Prof. 
Sıddık Sami Onar'm da bulunduğu mutabakat 

27 



C. Senatosu B : 63 
şerhi ib , yani lf> kişinin ittifakıyle karat- vermiş- j 
tir. Yani İm İlini l Teyel i, bir muhalife karşı 15 
ııin ittifakiyle memlekette çoğunluk sisteminin I 
kaimi edilmesi lâzmıgeldiği hususundaki rapo- I 
riîiııı tevdi etmiştir. İşte İm rapordan ışık alarak I 
ve o zamanki zabıtlara intikal , den beyanlardan I 
öğreniyoruz ki, hakikaten muhalefetle muvafa
kat ilk defa bir mutabakat haline gelmişler, I 
memleketimizin bünyesine uygun olduğu İlim 
Heyeti tarafından tescil edilmiş olan çoğunluk I 
sistemine mütedair olan bu Seçim Kanunu, T. B. 
M. .Meclisince kabul edilmiş ve 1050 seçimleri 
hakikaten mükemmel bir kanun olan o kanunla 
yapılmıştır. 

SUPHİ BATl'lJ (Sinop) - - Nispî temsil sis
temini Millet Partisi istemişti tasrih edin 

ŞBPEK KAYA LAP (Devamla) — Sizin han
gi zaman nerede olduğunuzu bilmediğim için tâ
yin edemiyorum. 

Değerli arkadaşlarını ; bu hâdiseyi anlatma- j 
nın bir sebebi var. Biliyorsunu; ki, takdir eder
siniz ki, nasıl ki, o zamanın iktidarı çok iyi ni- | 
yellerle çok iyi hislerle bir ilim heyeti teşkil I 
etmek suretiyle Seçim Kanununu tedvin etmişse, 
M. B. K. ve Kurucu Meclisimiz maalesef bu I 
memleketin bünyesine uygun bir Seçim Kanunu 
tedvin etmek üzere - nedendir bilemem, sebebini 
tahlil edemiyorum - ayni hassasiyeti göstermemiş 
ve seçim Kanununun tedvini için bir ilim heyeti 
teşkil etmemiştir. Eğer M. B. K. ve Kurucu 
Meclis, Anayasanın tedvini sırasında göstermiş 
olduğu hassasiyeti göstererek memleketin bün
yemle uygun bir Seçim Kanununu çıkarmak I 
üzere bir ilim heyeti teşkil etmiş olsaydı, bugün 
bu münakaşalar her halde burada daha suhulet
le hal edilecek vaziyete gelirdi. Fakat muhte
rem arkadaşlarını, demek istemiyorum ki, o za
manki Cumhuriyet Senatosu ve Milletvekili se
çimlerine mütedair olan Kanunu, hazırlıyan ko
misyon kifayetsiz bir komisyondur. Bunu söy
lemek benim için kadir şinaslık olmaz her halde. 
Oün'kü o komisyonu teşkil eden arkadaşlar için
de meslek bakımından beliden çok üstün olalı, 
kendilerinden feyiz aldığım çok değerli arkadaş
lar mevcuttu ve onlar çok müspet, hatta takat-
larinın üstünde çalışmak suretiyle Kurucular 
Meclisi Tüzüğünün vermiş olduğu müddetten 
daha. evvel bir müddette, 8 Martta, kanun tasa
rısını Kurucu Meclise tevdi etmiş bulunmakta J 
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idi. Fakat demek istiyorum ki, Millî Birlik 
Komitesi ve Kurucu Meclis Seçim Kanununun 
tedvininde, bir ilim heyeti teşkil etmemekle 
her halde, müsaade buyururlarsa hata etmişler 
ve bu suretle sonsuz münaikaşalara sebebol m us
lardır. 

Muhterem arkadaşlarını, bir Seçim Kanunu 
sistemi değişirken kati neticelere varmak' zil sis
temler arasında ani değişiklikler* yapmak gayel 
tehlikeli bir usuldür; kanaatimiz budur. Filha
kika. bugün ilim kitaplarından öğrendiğimize 
göre, - yine size şunu arz edeyim, M. B. K ııin 
zamanında seçim sistemleri diye tercüme edilmiş 
bir kitaptan gayri maalesef bir başka kitap eli
mizde yoktur. Bir memlekette bir seçim sosyo
lojisi olmadan, bir seçim coğrafyası bulunma
dan başka, memleketlerde olduğu gibi efkârı 
umum iyeyi sondaj müesseseleri bulunmadan, nis
pi seçimin yurdumuzda ne gibi neticeler vere
ceği henüz diğer meclisin tecrübelerinden anla
şılmadan Seçim kanunlarında bir tadilât yap
mak gayet tehlikeli bir usuldür. 

Arkadaşlarım, diyorum ki; memleketimizde 
bir seçim sosyolojisi yoktur. Memleketimizde bir 
seçim coğrafyası yoktur. Memleketimizde bir se
çim sondaj müessesesi yoktur. "Binaenaleyh, bu 
usuller ihdas ve tatbik edilmeden Seçim Kanu
numuzda bir tadilat yapmıyalını... Bunu (İeçiei 
Komisyonda, da beyan ettiğim zaman karşıma 
şöyle bir fikirle çıkıldı: «Madem ki, bizim mem
leketimizde bir seçim sosyolojisi yoktur, madem 
ki bizim memleketimizde bir seçim sondaj mü
essesesi yoktur veya şu yoktur, bu yoktur, o hal
de çoğunluk sisteminin bu memlekette, en fay
dalı bir sistem olduğu neticesine nerdeu varı
yorsunuz'?» Yolunda itiraz edildi. 

Arkadaşlarım, bir memlekette hangi sistemin 
o memleket bünyesine daha uygun olduğunu 
tâyin ve tesbit için bu usullere evvelâ müracaat 
edelim, fakat bu usullere müracaat etmeden o 
memlekette filhâl mer'i olan seçim sistemini de
ğiştirmeye matuf bir gayretin içine girmiyclim, 
meveudolalıla iktifa edelim; ancak o müessese
ler işledikten sonra ve icabederse seçim kanun
larım tadil edelim. Bu konuda düşüncem odur 
ki, bir sistemin mahzurlu olduğu düşünüldüğü 
zaman, onun zıddı usullerle ıslah çarelerine baş
vurmak asla. doğru yol değildir. Hattâ, mâru
zâtımın başında da beyan ettiğim gibi tehlike-
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lidir de. Bu sistemin Millet Meclisindeki tatbi
katını tetkik edelim, ouagüre hüküm verelim 
demek istiyorum. Yoksa, sureti katiyede nispî 
temsil usulünü bugün tatbik etmiyelim gibi bir 
iddianın içinde ben bulunamam. Çünkü bütün 
dünya uleması bulunamamıştır. 

Arkadaşlar, bu noktayı bu suretle izah ettik
ten sonra nispî temsil usulünün lehinde ve aley
hinde söylenmiş bulunan sözleri tasrih edip on
dan sonra mâruzâtıma kısaca, devanı edeceğim. 

Nispî temsil usulünün lehinde söylenenler 
şunlardır: 

Eşitliği, adaleti, tesirli bir muhalefeti sağ
lar. İktidarın - hasseten arkadaşlarım bu nokta 
üzerinde ehemmiyetle durmak lâzımdır - key
filiğine mâni olur. Nispî temsil usulü, çoğunlu
ğun tahakkümünü önler. Çeşitli partiler ve fi
kirler Parlâmentoya girebilir. İşte nispî temsil 
usulünün lehinde söylenen sözler bunlardan iba
rettir. Bir de nispî temsil usulünün aleyhinde 
söylenen sözleri gözden geçirelim : Partilerin çe
kişmesini ve kavgasını artırır, partilerin çoğal
masına sebebolur, seçmenin, geniş mânası ile, oy 
serbestisine mâni olur, seçimleri plebisit mahi
yetine sokar? 

Arkadaşlarım, seçimleri nispî temsil usulü
nün plebisit mahiyetine soktuğunu, birçok ki
tapları tetkik etmek suretiyle teshil etmiştik. 
Ama, Temsilciler Meclisinde nispî temsil usulü
nün sureti katiyede karşısında duran ; Sayın Sır
rı Atalay arkadaşımın beyanı olduğu için tas
rih etmek' isterim ; nispî seçim usulü, seçimleri 
plebisit, mahiyetine sokar. Müstakil ve ferdî 
adaylara imkân vermez. Seçimlerden sonra 
parti idarecilerinin çeşitli entrikalarına sebebo
lur. Çoğunlukta istikrar ve huzur bırakmaz, 
milletlerin psikolojilerine göre, çeşitli mahzur
lara sebebolur, seçim tekniği de karışıktır. Aley
hinde söylenen sözler bunlardan ibarettir. 

Muhterem arkadaşlarını, nispî temsil usulü, 
çoğunluğun tahakkümünü hakikaten önler. 

BAŞKAN Sayın Kayalar, üç dakikanız 
kaldı. 

ŞLREF KAYALAK (Devamla) — Okumu
yorum, efendim. 

BAŞKAN — Siz okumasanız da bunu tesbi-
detmişizdir. Peki siz buyurunuz. 

ŞEREF KAYALAR (Devamla) — Arkadaş
larım, esasen nispî temsil usulünün çoğunluğun 
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tahakkümünü öııliyeceği endişesidir ki, 1950 
senesine kadar sureti katiyede nispî temsil usu
lünün karşısında bulunan bugünkü teklif çiler, 
1950-1900 arasındaki iktidarın tahakkümünü na
zara almak suretiyle nispî temsil usulünü kabul 
etmiş bulunmaktaydılar. Yalnız arkadaşlarım; 
yine Temsilciler Meclisindeki müzakereler sıra
sında Sayın Sırrı Atalay arkadaşımın gayet ve
ciz bir suretle belirttiği gibi: «filhakika biz ana 
hedefler beyannamemizde nispî temsil usulünü 
kabul etmiş isek de, bir partinin mutlak surette 
bir beyannamede bunu kabulünden dolayı bir 
seçim sistemi üzerinde ısrar etmesinin mânası 
yoktur. Filhakika bizim nispî temsil usulü üze
rinde ısrar edişimizin bir sebebi de -diyor Sırrı 
Atalay- çoğunluk sisteminde 1950-1960 arasında. 
ki tatbikattan mütevellittir. Fakat bugün aynı 
tatbikatın devanı etmesi gayri mümkündür. Çün
kü Anayasamız, tedvin etmiş olduğu, yaratmış 
olduğu müesseselerle, yâni Anayasa Mahkemesi, 
«müstakil kaza organları ve diğer müesseselerle 
çoğunluğun tahakkümüne sebebolan, çoğunluk 
sistemini önleyici tedbirleri esasen ihdas etmiş
tir.» Yani ekseriyet sisteminden endişe edilerek 
çoğunluğun tahakkümünü sağlar düşüncesini ar
tık bertaraf etmek lâzımdır. 

Arkadaşlarım, filhakika nispî temsil.usulün
de çeşitli partiler ve fikirler Parlâmentoya ge
lir. Fakat, hepimiz biliyoruz ki, partilerin doğu
şu nisbeten yeni bir olaydır. Hattâ, sistemin ön
cüleri olan Angio-Sakson ülkelerinde dahi ha
kiki mânada partiler ancak, 19 ncıı asrın orta
larında meydana çıkmıştır. Halkı ve kendine 
inananları, çeşitli ferdî düşünceleri birkaç kuv
vetli esas fikir etrafında toplayıp (âmme efkârı) 
şekline getiren siyasi partiler, demokrasinin 
gelişmesine, ona bir temel teşkilât sağlıyarak 
çok yardım etmişlerdir. Fakat, son gelişmeler 
göz önüne alınırsa, partilerin rollerinin aşırı de
recede gelişmesinin, bir geri tepme şeklinde tem
sili rejimin bütünlüğünü tehdidetmekte olduğu 
görülür. Bu Morris Duverger'nin kitabında zik
redilmiş ve bütün dünya âlimleri tarafından bir 
hakikat olarak, bir vakıa olarak kabul edilmiş 
hakikattir. Arkadaşlarım, bunun neticesi olarak 
secimle gelen idare edenlerin yerini, parti idare 
(heyetlerinin aldığı veya idare edenlerin seçimi
nin seçmenlerden partilere geçtiği an, demokra
tik prensipler ihlâl edilmiş olur diyor, Morris 
Duverger. Aynı zamanda bunun, liste usulüne 
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dayanan nispî temsil yolu ile olduğunu, vukua 
•geldiğimde sarahaten beyan etmiştir. Arkadaş
larım; nispî temsil usulünün aleyhinde olan de-
1 illerden bir tanesi üzerinde durmama izin ver
menizi rica edeceğim. «'Partilerin çekişme ve 
kavgasını artırır» deniyor. Bu bir vakıadır. 

Muhterem arkadaşlar, hepiniz biliyorsunuz 
ki, bize 27 Mayıs günü sabahı Millî Birlik Ko
mitesi âzalarının ifade ettiği gibi, 27 Mayıs ih
tilâlinin hakiki sebebi; partiler arasında dinmek 
bil m iyen ve memleketi felâkete sürüklemesi mu
kadder olan bir hâdise idi. Ve bu hâdisenin önü
ne .geçmek için ihtilâlin yapıldığı beyan edildi. 

Arkadaşlarım, işte bütün dünya ulemasının 
üzerinde iştirak ettiği bir husus var. O da şu
dur ki, nispî temsil usulü partiler arasında kav
gayı körükler. Binaenaleyh, 27 Mayıs ihtilâlinin 
gelmesine sebebolan hâdisenin zuhuruna aynı 
zamanda sebebolur. Nispî temsil usulü aleyhin
de konuşulan sebeplerden bir tanesi de şudur: 
Yalnız mâruzâtımı şurada tasrih etmek isterim; 
hiçbir zaman İni mevzuda, hassaten bu mevzu
da katî konuşulamaz. Bu mevzunda katî konuş
mak demek, bir tarafı, tek tarafı müdafaa et
mek, tek taraflı hareket etmek şuuruna malik 
olmak demektir ki, bizde bu şuurun meveudol-
madığmı, yani tek taraflı konuşma şuurunun' 
mevcudolmadığını kabul etmenizi istirham edi
yorum. 

Arkadaşlarım, demin de beyan ettim; nispî \ 
temsil usulünün mahzurlarından birisi de; se
çim sonrası parti idarecilerinin çeşitli entrika
larına sebebolur. Tasavvur edin; partiler, mille
te sundukları programlariyle Parlâmentoya gel
miş bulunmaktadırlar. 'Seçmenler, partilere, «e-
çim beyannamelerindeki taahhütlerinin ifası için 
vekâletname verdiklerine göre, Parlâmentoda ek
seriyet teşkil edem iyen parti, diğer partilerle, biz-
zarure seçmenleriyle akdettikleri mukavelenin dı
şında bâzı anlaşmalar yaparlar ki, bu da seçim 
entrikalarını tevlideden sebeptir. Arkadaşlarım. 

Muîhterem arkadaşım Zihni Betil gerek Ko
misyonda gerek raporunda nispî çoğunluk diye , 
beyan, etmişlerdir. Her halde mutlak ve nispî i 
çoğunluğu yekdiğerinden tefrik etmek için bu 
suretle ifade etmiş olacaklar. Bendeniz sadece ; 
burada çoğunluk sistemi demekle iktifa etmek- i 
teyim. Çoğunluk sistemi ile nispî temsil sistemi- • 
nin müdafilerinin ve tarafsız dünya âlimlerinin 
birleştiği noktaları da size arz etmek isterim. i 
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NispL-temsil usulü ancak soğuk kanlı memle

ketlerde, heyecansız memleketlerde tatbik edilir. 
Bunlarda şimal memleketleridir. Muhtelif fikir
lerin, muhtelif bölgelerde kümelendiği memle
ketlerde nispî temsil usulü .tatbik edilemez, hat
tâ tehlikelidir. Bilhassa arkadaşlarım, yine dün
ya 'ulemasının üzerinde birleştiği nokta; iktisa-
den geri kalmış, kültür seviyesi itibariyle geri 
kalmış olan memleketlerde nispî temsil usulünün 
tafbikı gayrimümkündür. Bunlar, bütün dünya 
âl i m 1 erin i n biri eşt iği n oktal ardır. 

Arkadaşlarım, hepimizce malûmdurki, mem
leketimiz bir şimal memleketi değildir, heyecan
lıdır ve soğuk kanlı da değildir. Nitekim, şimal 
memleketlerinin dışında, Cenubî Avrupa mem
leketlerinde, Yunanistan'da nispî temsil usulü 
tamamen terk edilmiş, bunun yerine çoğunluk 
sisteminin kabul edilmesi mecburiyeti hâsıl ol
muştur. Yine İtalya'yı da aynı misal içine ithal 
et m ek m ü mkündür. 

Şimdi arkadaşlarım, muhtelif fikirlerin te-
• mevvüç halinde bulunduğu geniş arazili bir 

memlekette nispî temsil usulünün tatbiki tehli
kelidir, derken; tatbiki gayrlnıümkün derken ha
kikaten bütün dünya uleması esaslı bir noktada 
birleşmiş olmaktadırlar. Bendeniz Cumhuriyet 
Senatosunda evvelce cereyan etmiş olan müzake
releri bir tarafa bırakıyorum. Sadece, bizim 
memleketimizde bu esbabı muci'benin meveudol-
dıığunu, bu esbabı mucibe ile de nispî temsil 
usulünün bizim memleketimizde gayrikabili tat
bik olduğunu beyan etmekle iktifa edeceğim. 
Yalnız arkadaşlarım; billhassa iktisaden geri kal
mış ve plân tatbikatına mecbur olan bir mem
lekette nispî temsil usulünün gayrikabili tatbik 
olduğunda dallı i dünya uleması ittifak etmekte
dirler. Hangimiz inkâr edebiliriz ki; iktisaden 
geri kalmadık. Hangimiz inkâr edebiliriz ki; 
plân tatbikatı içinde değiliz. 

Arkadaşlarım, geçmiş zamanlarda maalesef 
bu aziz memleketimiz iktisaden geri bırakılmış
tır, bunun mesuliyeti de Millî Birlik Komitesi
nin ve Kurucu Meclisin yapmış olduğu Anayasa 
ile bugün bu çatı altında toplanmış olan Büyük 
Meclise terettübetmektedir. Memleketimizi ik
tisaden, içtimaını, her bakımdan yükseltmek 
mecburiyeti de bizim omuzlarımıza yüklenmiş 
bulunmaktadır. 

— 30 — 



O. Senatosu B : 63 16 . 4 . 1964 O : 1 
Bu itibarla nispî temsil usulü bizini memle

ketimizde ta tbik edilemez. 
Arkadaşlar ım, kü l tü r seviyesi olgunlaşma

mış memleketlerde de nispî temsil usulünün tat
bik edilnıiyeeeğine mütedair olan dünya ulema
sının i t t ifakına iş t i rak etmemek imkânı yok
tur. Bizim memleketimizde, hepiniz biliyorsu
nuz ki, maalesef - yüksek huzurunuzda ifade 
edemiyeceğinı. - okuma - yazma bilenlerin yüz-
de nisbeti çok azdır, (Çoğunluk okuma - yazma 
bilmiyenlerin teşkil et t iği eşhastan müteşekkil 
bir va tandaş kütlesidir . Bu it ibarla bu sistemin 
ta tbiki gayr imümkündür . 

Arkadaşlar ım, komisyonda beyan edi ldi ; 
nispî temsil usulü, bütün par lâmentolar ın , bü
tün fikirlerin Türkiye Büyük Millet Meclisi ça
tısı al t ında temsil edilmesi gibi müspet bir ne
tice vereceği kabul edildiğine göre, «iyi ya, bi
zim de sarılmamız lâzungelen bir sistemdir» di
ye beyan edildi. 

Arkadaşlar ım, bizim, sadece bir seçim siste
mi getirmekle değil, demokrasinin bütün pren
siplerine r iayet etmekle mükellef bir parlâmen
to olduğumuzu t a k d i r edersiniz. Demokraside 
sadece seçim prensibi değil, bir başka prensip 
daha vardır . Demokrasi daima çoğunluk idare
sidir. Kanaat ler ne k a d a r çok olursa olsun bu 
kanaa t le r b i rer noktada birleşecektir. F i lhaki 
ka arkadaşlar ım ; yine demokraside mut laka 
meclislerde temsil gibi bir usul, bir prensip 
mevzuubahis değildir. Yine Morris Duverger ' -
den almış olduğum bir pasajı size nakletmeme 
müsaadenizi rica edeceğim. «Filhakika» diyor, 
Morris Duverger «temsilî demokrasi lerde, de
mokrasi mutlaka her filerin par lâmentoda tem
sil edilmesi değil, ancak, fikirlerin par lâmento 
içinde veya dışında serbestçe ifade edilmesi re
jimidir.» Su halde mutlaka bir par lâmentoda 
bü tün fikirlerin temsil edilmesi gibi bir prensi
be dayanarak nispî temsil usulüne müracaat et
mekte bir haklı sebep görülemez. 

Muhterem arkadaşlar ını , nispî seçim usulü
nün ta tbikinin , şu neticeleri de doğuracağını 
size arz etmek isterim : Diliyorsunuz ki, nispî 
temsil usulünün karak te r i s t ik vasfı her fikrin 
par lâmentoda temsil edilmesini icabett i r i r . 

Şimdi arkadaş lar ım, her fikir derken, dün
yada sadece demokrasi fikri, demokrat ik cum
huriyet fikri mevcut değildir. Bugün dünyayı , 

bizatihi demokrasiyi tehdit al t ında bu lunduran , 
bir de, komünizan fikir mevcut tur . İşte nispî 
temsil usulü her f ikri par lâmentoya getireceğine 
göre, komünizan fikri dahi par lâmentoya getire
cek demektir . Yalnız arkadaşlar ını İnimin ya
nında. şunu da kat iyet le ve sureti vâzıhada ifa
de etmek isterim ki, bu memlekette demokra
siyi ba l tabyan sadece komünizan fikirler değil
dir. Bu memleket te belki demokrasiyi komüni
zan fikirlerden daha ziyade bal ta lama istida
dını gösteren bir de sağcı fikirler vardır . De
ğerli arkadaşlar ım, bizim par lamentomuz .ne 
solcu, ne de sağcı f ikirlerin par lâmentoda tem
sil edilmesine imkan veren bir sistemi değil, 
ancak, ne sağ, ne sol, sadece A ta tü rk ' e inanan, 
sadece A t a t ü r k rejimini bu memleket te t a tb ik 
etmekle mükellef olan, hat tâ A t a t ü r k ' e inanmı-
y a m u Türk lük vasfından dahi mahrum olduğu 
bir memlekette yaşadığımıza göre, sağ ve sol 
fikirleri bu par lâmentonun içinde temsile im
k â n veren bir nispî temsil sisteminin bu sebeple 
dahi biz pa r t i o larak karşısındayız. 

.Muhterem arkadaşlar; çoğunluk sistemi ile 
nispî temsil sistemi arasında bir de şu mukaye
seyi yapmak zorundayız : Nispî temsil sistemi 
bizzarure sert par t i le r rejimine imkân vermek
tedir. Bu sert part i ler rejimi demek; seçilenlerin 
parti (üryanlar ın ın tahakkümüne imkân veren 
rejim demektir. Sert part i rejbni demek; kabine 
âzalarının dâhi par t i d i r i j an l a rn ın tahakkümüne 
tabi kılan rejim demektir. 

Sert parti rejiminin ise nispî temsil usulü ile 
geldiğinde bütün dünya âlimleri yine ittifak et
miş bulunmaktadır . 

Bir de arkadaş lar ım, yumuşak part i re
jimi vardır . Bu yumuşak: part i rejimi, 
seçimde çoğunluk sisteminin tatbikiyle mümkün 
bir hale gelmektedir. Sabrınızı suiistimal etme
mek için bunun, üzerinde faz!a durmıyacağmı. 
Ancak, bir hususu daha Yüksek Huzurunuzda 
tahlil etmek mecburiyetindeyim. Anayasanın 56 
ncı maddesinde siyasi part i lerin, demokratik siya
si hayatın vazgeçilmez unsurlar : olduğu yazılıdır 
Yine Anayasamızın 4 ncü maddesinde, egemenli
ğin kayıtsız şartsız Türk Milletine ait bulunduğu 
ve bu hakkın belli bir kişiye, zümreye veya sını
fa bı ıakı lamıyacağı tasrih edilmiştir Anayasamı
zın 55 ne i maddesinin son fıkı asında, tek derece 
Yaz geçilmez bir unsur olarak zikredilmiş bulun
maktadır . 

— 31 



O. Senatosu B : 63 
Yukardaki izahatımdan anlaşılacağı üzere nis

pî, temsil. esası ise partileri, demokratik siyasi ha
yatın vazgeçilmez unsurları olmaktan çok daha üs
tün bir mertebeye çıkarıyor. Onları Türk Milleti
ne aidolan egemenliğin bir mültezim efendisi, bir 
mütevellisi haline getirmektedir. 

Yukarda zikrettiğimiz Anayasa maddeleri ile 
olan tearuzunu göstermek bakmandan söyliyelim 
ki, nispî temsil usulünün siyasi partilere verdiği 
kuvvet ve hürriyet, Türk Mil'eKno aidolan ege
menlik hakkını en azından parti idarecilerinden 
müteşekkil bir zümreye ve bâzı hallerde belirli bir 
kişiye bırakmaya müncer olur. Anayasa ile telif 
edilemiyeeek olan bu sistem, tek dereceli seçimi, 
yan yollardan olsa bile, iki dereceli bir seçim hali
ne getirmektedir. 

Yukarda da izah ettiğim g;bi, nispî temsilin 
bu neticeleri ilim sahasında tesbit edilmiştir. Biz, 
bu sonuçları Anayasa hükümleriyle karşılaştır
maktan başka bir şey yapmıyorum. 

Arkadaşlarım, sabrınızı suiistimal ettiğimden 
dolayı özür dilerim. Fakat çok önemli bir mesele 
üzerindeyiz. Bu itibarla müsaade ederseniz fikir
lerimi vuzuhla arz etmek isterhu. 

Bu sistemin aksaklıklarına icaani oldukları bi
linen ilim adamlarımız, profesörler, bugün sus
maktadırlar. Bu susmaların son mahallî seçimler
de tezahür eden millî iradenin istikametiyle kendi 
ilmî kanaatlerini teyidetmiş olduğu bir devreye 
ras!aması dikkate şayandır. 

Buna bu suretle temas et t ileten sonra, bütün 
ilim ve •siyaset âleminin mutab'K olduğu ve zaten 
gözle görülen realiteler halinde beliren bâzı nokr 

talanıı mevcudiyetini tebarüz ettirmekle iktifa 
edeceğim. Nispî temsil usulü milletle vekili ara
sındaki münasebeti keserek Parlâmento üyesini 
seçmenin, yani halkın ve binne:ice millî iradenin 
değil, mensubolduğu partinin a lamı haline getir
mektedir. Otoriteler liderli siyasi partilerde ise 
bu rabıta zümreden koparak bir tek şefe bağlılık 
haline gelmektedir. 

Nispî temsilin bir korkunç tarafı, Parlâmen
toya gidecek üyelerin birer pivon, birer kukla 
haline gelmesi, zahirde gerçek /işilerin sandıkla
ra gerçek kişileri seçmek .üzere oy attıkları 
halde, hakikatte seçen ile seçilen arasında hiçbir 
münasebet kalmamasıdır. 

Yine iki seçim sistemi arasındaki karşılaştır
malarda görülen güçlüklerden I iri şudur ki; nis-
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pî temsil küçük partileri eoğalu.n bir yoldur. Bu, 
dünyanın her yerinde böyledir. Türk kamu oyu 
son seçimlerde bu tarza karşı olduğunu, Amerika 
ve İngiltere demokrasilerine inanarak bu memle
ketler gibi, iki esaslı parti (drafında siyasi faali
yetlerini toplamak istediğini açıkça ortaya koy
muş bulunmaktadır. 

Beliren bu millî arzuya karşı Parlâmento
nun cevabı ne olacaktır? Bunu reyleriniz göste
recektir. Umumi olarak, yukarda mahzurlarını 
ve aykırılıklarını kısmen belirttiğimiz bu sistem 
Senato seçimlerinde bu mahzurları ve aykırılık
ları büsbütün bariz bir şekle getirmiş bulun
maktadır. 

Bu husustaki mâruzâtımı telhis ederek, bir
çok kısımlarını atlamak suretiyle mâruzâtımı 
ikmal ve itham etmeme -müsaadenizi rica ederim. 

Arkadaşlar, yine tekrar etmek mecburiye
tindeyim ; bu mevzuda kati konuşmak hiç. kim
senin şiarı değildir. Fakat bir mevzuda anla
yışla katı konuşmak, anladığı nisbette katî ko
nuşmak cihetteki herkesin vazifesidir. 

Muhterem arkadaşlarım, Cumhuriyet Sena
tosunda çoğunluk sistemini bizim Anayasamız 
ve aynı zamanda bu Anayasaya tebaan ted
vin edilmiş olan Cumhuriyet Senatosu seçim
lerine mütedair olan kanun dahi terviç, et
miş bulunmaktadır. Filhakika arkadaşlarım, 
Anayasanın gerekçesine istinadedeceğim. Fa
kat yine komisyonca bize bildirilmiş olduğu 
gibi, (Modern. Anayasa anlayışında gerekçelere 
ve zabıtlara ittıba edilmez. Münhasıran Anaya
sanın metni ile iktifa etmek lâzımgelir» düşün
cesi. gerçeğe aykırıdır. Arkadaşlarım, sadece 
yüksek huzurunuzda karara bağlanmış olan üç 
hâdiseden bahsetmek suretiyle bu noktai naza
rın yanlış olduğunu müdafaa etmeye çalışa
cağım. 

Anayasamızın 64 ncü maddesi, ölüm cezala
rının .yerine getirilmesine karar vermenin Tür
kiye Büyük Millet Meclisine aidolduğunu bir 
hüküm altına almıştır. 64 ncü maddede ölüm ce
zalarının tebdil ve. tahfif edileceğine mütedair 
bîr hüküm mevcut değildir. Fakat buna rağ
men. Cumhuriyet Senatosunun veya Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin ölüm cezalarının 
tatbikinde, ölüm cezalarının infazında otoma
tik bir makam olmadığını kabul eden Anayasa 
ve Adalet Komisyonu, bizzarure Anayasa ge-
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rekçesine b'aşvurmuş; Anayasamızın gerekçesin
de, 1924 tarihli Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 
ncı maddesi nasıl Parlâmentonun yani T. B. 
İM. M. nin cezaların tebdil veya tahfifine salâ
hiyet veriyorsa ve orada çıkarılan bir kaı*ar 
değil, şekli mânada bir kanun olduğu tedvin 
vo kabul edilmişse; 64 ncü maddenin de ayın 
şekilde anlaşılması lâzımgeldiği neticesine va
rılmaktadır. Yine gerekçeden şu neticeye va
rılmaktadır ki, filhakika, ölüm cezalanılın teb
dil edilmesine mütedair 64 ncü maddede bir 
hüküm mevcut değilse de, af salâhiyetine sahi-
bolan T. B. M. M. nin, ölüm cezalarını tebdile 
salahiyetli kalındığı derpiş edilmiştir, tşte 
bu Anayasanın gerekçesinden istiane etmek su
retiyle Anayasa ve Adalet Komisyonunun ver
miş olduğu bir karar Yüksek Meclisçe terviç 
ve kabul . edilmiştir. Yine arkadaşlarım, Ana
yasanın 127 nci maddesinin son fıkrasında; 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük 
Millet Meclisince denetlenmesine mütedair 
olan kanunun çıkarılması derpiş edilmektedir. 
Saraüıatan metinde. «Türkiye Büyük. Millet 
Meclisince denetleniri» dendiği halde. Yüksek 
Murakabe Heyeti Hükümete? Başbakanlığa bağ
lanmış ve bu bir münakaşa mevzuu olmuş, ancak 
zabıtlardan istiane etmek suretiyle bir neticeye 
varılmıştır. İkinci delilimiz de budur. 

Yine arkadaşlarım, yüksek huzurunuzda ay
lar ve aylarca Anayasanın 84 ncü maddesinin 
anlayışı üzerinde münakaşalar cereyan etmiş
tir. 84 ncü madde Kiyaset Divanlarında parti
lerin temsil edileceğini derpiş etmiş olduğu 
halde, Anayasanın Temsilciler Meclisindeki gö
rüşme zabıtlarından istiane edilmek suretiyle 
Yüksek Heyetiniz bir neticeye varmıştır. Şu 
halde görülüyor ki, Anayasanın maddelerinde 
bir müphemiyet mevcudolduğu takdirde gerek
çelere müracaat edilir. Esasen Anayasa, tüm 
olarak gerekçe ve Temsilciler Meclisindeki gö
rüşmeleriyle mütalâa edilmek lâzımgelir. 

Bu izahatımı verdikten sonra size Anayasa
mızın gerekçesinden bir, iki pasaj okumama mü
saadelerinizi. istirham ederim. 

Madde 69, 70, 71, 72; «Demokratik bir re
jimde, kanaatimizce, ikinci Meclise düşen va
zifeler şöylece sıralanabilir. Kamu oyunun isti
kametleri, muayyen zamanlarda ve siyasi parti 
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ler kanaliyle tecelli ettiğine göre, bizzarure 
gl'obal olmakta ve nüanslar kaybolmaktadır; 
Vatandaşlar, kendi kanaatlerine uyan partiye 
oy vermekten çok, kanaatlerine en yaklaşık 
partiye oy vermektedirler. Bu, bizzarure kamu 
oyunun istikametini basite irca etmekle müm
kün olur. Şüphe yok ki, Hükümet fonksiyo
nunun iyi işliyebilmesi bu 'basitleştimııeyi za
ruri kılmaktadır.» 

- Arkadaşlarım, bütün bu hususlar, demin si
ze arza çalıştığım, kudretim nisbetinde izaha 
çalıştığım çoğunluk sisteminin tarifinin ta 
kendisidir. Daha açık bir tâbirle, Anayasanın 
gerekçesinde nispî temsil usulünün Cumhuri
yet »Senatosunda tatbik edilemiyeceği derpiş 
edilmiş bulunmaktadır. Deniyor ki, Anayasa 
gerekçesinde : «Millet Meclisinden farklı bir 
serini siste-miyle seçilen ve kamu oyu istikame
tini daha belirli hale getiren Cumhuriyet Se
natosu, bu faydayı bağlıyacaktır.» 

tşte arkadaşlarım; Anayasanın gerekçesin
de Millet Meclisinden farklı bir seçim sistemi
nin Cumhuriyet Senatosunda, tatbiki derpiş 
edilmiştir. Millet Meclisindeki seçim sistemi 
nispî temsil 'olduğuna göre elbette ki farklı 
usul, bunun karşısındaki usul çoğunluk sistemi 
Cumhuriyet Senatosunda tatbik edilecektir. 
tşte gerekçenin açık hükmünden biz bu neti
ceye varmak zaruretinde kaldık. Arkadaşlarım, 
yine Anayasamızın muvakkat 10 ncu maddesin
de hu husus gayet açık olarak tasrih edilmiş 
bulunmaktadır. Anayasamızın muvakkat 10 ncu 
maddesinin s'on fıkrası, iki yılda bir yapıla
cak Cunrburiyct Senatosu seçimlerinin, filhal 
mer'î Senato seçimlerine mütedair olan kanunla 
yapılacağını âmir bir hüküm olarak vaz'etmiş 
bulunmaktadır. Bizini kanaatimizce, bu hüküm
ler, .getirilmiş olan bu kanunun Anayasaya ay
kırılığını sureti vâzıhada tedbit etmiş bulun
maktadır. 

Muhterem arkadaşlar, sabrınızı suiistimal 
ettiğimi biliyorum. Fakat kısaca bir hususu da
ha zikrettikten sonra yüksek huzurunuzdan 
ayrılacağım. 

Arkadaşlarım, Gül hane Hattı Hümayunu'nun 
ilânından bugüne kadar 80 küsur sene hulul 
etmiştir. Bu 80 küsur sene içinde demokratik 
rejimi, maalesef, memlekette hâlâ tatbik ede
memiş isek bu, tek taraflı olarak <ve maksatlı 
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kamıııların getirilmiş olmasından mütevellittir. 
Bizim Parlâmentomuz artık sureti kat iyede 
buna- mâni olmalıdır. 

Arkadaşlarını, sözlerimin başında Kurucu 
Meclisten bahsettim ve yine beyan ettim ki. Ku
rucu Meclise mevdu en önemli vazife, Kurucu 
.Meclis Anayasasına göre tevdi edilmiş olan en 
ehemmiyetli -vazife, Anayasayı ve .Secim Kanu
nunu tedvin etmekti. 

Muhteremi arkadaşlarım; Kurucu Mecliste 
Millî Birlik Komitesi âzalarının daha üstün 
bir vasfı 'olduğunu, hiç olmazsa Temsilciler 
Meclisinden gelmiş olan kanunları tetkik ve 
bir ekseriyetle karara bağlamış bulundukları
nı zikretmiş bulundum, i'5'71 sayılı Kanun bunu 
âmirdir. Takdir edersiniz ki, Millî Birlik Ko
mitesi o zaman 'Kurucular Meclisinin Anayasa
sında derpiş edilen ekseriyeti bulmuş olmalı
dır ki. Temsilciler Meclisinden 'gelmiş olan 'bu 
Seçim Kanununu kabul etmiştir. 

Arkadaşlarım, yine hepimiz biliyoruz ki, 
Millî Birlik Komitesi. İhtilâli yapan Şerefli 
Türk Ordusunun o ıgün, Parlâmentodaki mü
messilleri idi. Bugün bizim içimizde bir muva
zene unsurudur. Ben diyorum ki, Millî Birlik 
Komitesi Şerefli İhtifalini nasıl Türk Ordusu
na istinat ile yapmışsa, Millî Birlik 'Komitesi 
Türk Ordusuna istinat ile getirmiş olduğu 
inkılâp kanunlarını aynı hassasiyetle koruma
lıdır. Millî tBirlik Komitesi, bu memlekette 
tedvin edilmiş olan Anayasanın aynı hassasi
yetle tatbik edilmesinde öncü olmalıdır. 

Arkadaşlarım, sözlerime son vermeden şu
nu yüksek 'huzurunuzda arz edeyim : Konuş
tukla rımuzın Anayasaya mütaallik ola-'iı kısım
larını katî bir inanışla ifade etmiş bulun mak
tayım. Fakat nispî ve çoğunluk sistemi usulleri 
bütün dünyada fil hal münakaşa altında bulun
duğuna giöre bu sözlerimin bir katiyet ifade 
etmiyeceğini ben de takdir ediyorum. 

Aı-ka'dakŞİarnıı, yalnız katî olarak inandığını 
şudur k i ; demokratik rejimlerde e kal, eksere 
tabidir. Yüksek Parlamentomuzun Umumi He
yeti lıangi istikamet t e karar verirse, o elbette 
bu memleketin en faydalı kanunu olacaktır. 

Sizi işgal ettiğimden dolayı özür diler hür
metlerimle huzurunuzdan ayrılırım efendim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — İki öner'gc vardır efendim, oku
tuyorum. 

Yüksek 'Başkanlığa 
Konuşmaların; 
a) Urup adına olursa 30 ar dakika, 
b) Üyelerin ise 20 şer dakika olarak tah

didini saygı ile arz ve teklif ederiz. 

Mardin Ankara 
Abdülkerim Saraçoğlu Sabit Kocabeyoğlu 

Denizli 
Cahit Akyar 

\üksek Başkan 1 ığa 
önemi sebebiyle (görüşülmekte '-bulunan ka

nunun sonuçlanmasına kadar Birleşimin ara
lıksız devamını saygı ile arz ve teklif ederiz. 

Mardin Ankara 
Abdülkerim Saraçoğlu Sabit Kocabeyoğlu 

Denizli 
Cahit Akyar 

BAŞKAN — Efendim, iki tane önerge var
dır. Lehinde aleyhinde konuşmak isteyen arka
daşımız var mı? 

FİKRET TARHA NGÎL (Aydın) — Birinci 
önergenin aleyhinde konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyu ilin Sayın Turhan gil. 
FÎKRET TURHANdtL (Aydın) — Muhte

rem arkadaşlarım, ikinci takrir hakkında bir 
diyeceğim yoktur. Yalnız konuşmaları müddet
le takyideden teklif hakkında itirazım vardır. 
Böyle bir mühim kanun üzerinde Senatomuzda 
bulunan arkadaşların fikirlerini - neticeye nıü-
essiriyeti bir tarafa. - zabıtlara fikirlerin en ge
niş mahiyetle geçmesi, secim kanunlarının Dev
let ve Hükümet idaresi sisteminde esas olması 
hasebiyle konuşmaları müddetle takyideden 
takririn Yüksek Heyetinizce tasvip edilmemesi 
suretiyle her arkadaşımızın fikirlerini zabta geç
mesinin teminini arz ve istirham ederim. Maru
zatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, tüzü
ğün maddesi gereğince yazılı konuşmaların 20 
şer dakika, yazılı olmayan konuşmaların da ne 
kadar konuşulursa konuşulacağıdır. Bunu haber 
veriyorum. 

Şimdi takriri tekrar okutup oylarınıza suna
cağım. 

(Abdülkerim Saraçoğlu ve arkadaşlarının 
Birinci önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Efendim önergeyi oylarınıza 

-^-34 



C. Senatosu B : 63 
arz ediyorum... Kabul Edenler Kabul Etme
yenler 

Efendim Kabul Edenler....71, Kabul Etme
yenler.. 68 olarak tesbit edilmiştir. (A. P. sırala
rından «ayağa kalkarak sayılsın» seslen). 

BAŞKAN — Efendim itiraz vâki olursa aya
ğa kaldırırım, mesele değil efendim. (A. P. sıra
larından «itiraz vardır, lütfen tekrar ayağa kal
karak sayılsın» sesleri). 

Efendini, ayağa kalkarak sayılması teklif I 
ediliyor. İtiraz ediyorlar. Aralarda mesafe kısa I 
olduğu için ayağa kalkarak sayılmasını rica ede
rim. Kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar 
Buyurun efendim, oturunuz lütfen.... Kabul et-
miyenler.... Efendim, kabul edenler 82, kabul 
etmiyenler 68 olarak tesbit edilmiştir, (soldan 
gülüşmeler) Binaenaleyh önerge kabul edilmiş
tir. 

İkinci önergeyi okutuyorum efendim 
(Abdülkerim Saraçoğlu, Sabit Kocabeyoğ-

lu, Cahit Akyar'm ikinci önergeleri tekrar okun
du) 

BAŞKAN — Önerge hakkında lehte, aleyhte 
konuşmak isteyen arkadaşımız var mı? 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — ! 
Aleyhinizde söz istiyorum. I 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kalpaklıoğlu. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — ' 

Muhterem arkadaşlar, bu tasarıyı verenleri din- ; 
ledik. Ne kadar bnna ehemmiyet verdiklerini , 
ifade buyurdular, haklı idiler. Ye bfo de aynı de- t 
recede ehemmiyet veriyoruz ve görüyorsunuz ki, i 
fikrî mücadelenin içine şu anda girmiş bulunu- | 
yoruz. Peki neden normal çalışma süresi içerisinde 
mütalâa etmiyorlar? Arkadaşlarımdan özür dile
rim ; taktik taktik diyorlar mütemadiyen. Ken- I 
dilerine soruyorum; insaf etsinler bu, taktik de-
ğil midir, taktik ise?.. Şurada konuşmalar da tah
dit edildi. Yani her isti yen istediği kadar da ko-
nuşanuyacak. Bunun dışında bir de muayyen 
mesai günleri ve muayyen mesai saaftleri içinde 
(•alışan şu Parlâmentonun Senato kanalı bu ka
nuna verilen ehemmiyete binaen neticesini alın
caya kadar devam edecek ve tatil yapmayacak, 
birleşimi kapatmıyacaktır. İnsaf edin arkadaş
lar, bu takrire niçin sebep görülüyor? Mademki i 
tahdit edildi konuşmalar, bu kadar ehemmiyetli i 
bir kanun saatin altı buçuğundan sonra ki mesai 
saati bitimi yaklaşmış 'bulunmaktadır ve 'bu ka
dar kısa zaman içinde 'bu kadar öhemmi'yet yer- I 
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diklerini ifade eden arkadaşların ve C H P . Gru
bu yine kendileri bir takrir vermek suretiyle 
kısacık bir zaman içinde 'bir x>ldu ibittiye 'geti
rip bu kanunun kanunlaşmasını istiyorlar. E ; 
insaf edin; Niçin bu kadar acele ediyorlar?. 
Dalha Jbu kanunun 'tatbikatına aylar var, çıka
bilir. Eğer reyler bu kanunun çıkmasına kâfi 
gelirse, Yüksek reylerinizle (bunu tasVibederse
niz çıkar ve tatibik de edilir, önümüzdeki seçim 
devresine de girer. Arada bir hayli vakit var. 
Niçin bu kadar ısrar ederler? Kendileri başka 
zamanlarda bu kürsüye çıkar derler ki : muay
yen bir mesai şartımız vardır. Elimizde gün
dem vardır. Bu gündeme göre hareket edelim 
derler. Takdir buyurursunuz ki, bundan daha 
ehemmiyetli bir kanun vardı ve biz de bundan 
evvelki celsede bunun müzakeresini yap
tık. Şûrayı 'Devlet Kanununu bıraktık, 
yarıda kaldı o kanun, bu daha ehemmiyetli
dir dediler bunu getirdiler. Ona da peki dendi. 
Aldık gündeme ve müzakere ediyoruz. Fakat 
niçin illâ şu birleşimin içerisinde bir oldu bitli
ye gelsin? Bu kadar mühim telâkki ettikleri ka
nunu biz de mühim telâkki ediyoruz. Bir celse, 
yerine başka bir celse, yarın o'bürgün devam 
ederiz, bol bol vakit varken ve bütün Parlâmen
to üyelerinin sözlerini burada bu konu hakkında 
açıkça dermeyan etmeleri mümkün iken ve bu 
kadar istical edip de şu kısacık 5-10 dakikanın 
içerisine sığdırıp çıkarılacak olan bu kanunun 
çıkarılmasında memleket için bir fayda telâkki 
etmiyoruz. Onun için sizlerden istirham ediyo
rum ; bu kadar zırlamasınlar, dara getirmesin-
ler, normal prosedürü içinde kanun müzakere 
edilsin. Kabul edilecek, reddedilecek o Yüksek 
Heyetin bildiği bir husustur. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN '— Efendim lehinde konuşmak is
teyen var mı?.. Yok. önergeyi tekrar okutup oy
larınıza sunacağını. 

(Mardin Üyesi Abdülkerim Saraçoğlu ve ar
kadaşlarının ikinci önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Efendim, kamanın (Şiddetli gü
rültüler) Açık oya koyacağım efendim. 

ABDÜLKERİM SARAÇOĞLU (Mardin) — 
Teklifimi geri aldım efendim. 

BAŞKAN — Teklif geri dinmiş efemlim. 
Efendim bir dakika, yarın 10 la Türkiye Büyük 
Mîllet Meclisi toplantısı var. Müşterek toplantı. 
önümüzde Danıştay Kanunu mevcut. Yarın saat 
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10 da toplanılacak. Eğer bu kuıunlar, elimizde 
bulunan kanunlar şayet çıkmadığı takdirde bay
ramda toplanmak mecburiyetinde kalacağız. (Öy
le şey olmaz sesleri) Divanın bu teklifini oyları
nıza arz edeceğim. 

Yarın saat 10 da müşterek toplantı var, yarın 
saat 15 te toplanılmasını kabul edenler... Kabul ! 
etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

(Yarın sabah toplanalım sesleri.) 
BAŞKAN — Lehinde veya aleyhinde reyle- | 

rinizi.... 
(("else kapandı sesleri) 
BAŞKAN — Celse kapanmadı efendim. Yarın 

da ayrıca devam edeceğiz. 
SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — S ö z istiyo

rum efendim. 
BAŞKAN — Üzerinde mi efendim?. 
(Celse kapandı sesleri.) 
Efendim, celseyi kapatmadık. Sadece yarın 

saat 15 te toplanılması için karar aldık. 
Sayın Sarıgöllü, siz?. 
OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 

Üzerinde diyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Zihni Beti], buyurun. 
FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Efen

dim, müzakereden sonra bir daha «yarın saat 15 
te» diyecek misiniz?. 

- BAŞKAN — Yarın saat 15 için karar aldık. 
Birleşimi kapatırken yarın saat 15 e talik ediyo
ruz diyeceğiz. 

Başbakanlıktan aldığım bir tezkere ile yarın I 
saat 10 da birleşik toplantı vardır. Bu kanun
ların müzakeresi için do saat 15 te toplanmak için I 
bir karar almış bulunuyoruz. I 

Buyurun efendim. 
ZİHNİ BETİL (Tokat.) - - Muhterem arka

daşlar, Cumhuriyet Senatosu "iyelerinin nispî 
çoğunluk yerine nispî temsil usulüyle seçimleri 
Anayasaya aykırı değildir. I 

BAŞKAN — Sayın Betil, buıunu teklif eden 
sıfatiyle konuşuyorsunuz bunu hatırlatırını. [ 

ZİHNİ BETİL (Devamla) — Teşekkür ede
rim efendim. Sayın Şeref Kavalar bu sistemin 
Anayasaya aykırılığı üzerinde durdular. Muhte
rem arkadaşlarım, Anayasam iz \n 55 nci maddesi 
«vatandaşlar kanunda gösterilen şartlara uygun 
olarak seçme ve seçilme hakkına sahiptirler» de
dikten sonra «Seçimler, serbest, eşit, gizli, tek de
receli genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına gö
re yapılır.» diyor. I 
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Anayasamız seçimin esaslarını tesbit etmiş. Fa

kat sistemi hakkındaki sözü Seçuıı kanunlarına bı
rakmıştır. 

Anayasa metninin, gayet acık ve kesin ola
rak konuşulduğu ahvalde bun an gerekeesindeki 
bir cümlesinden veya sözcüsünün bir beyanından 
istidlal yolu ile mâna çıkarıp ni«pî temsil sistemi
nin Anayasaya aykırılığını idd'a etmek iltifata 
şayan bir iddia olamaz. 

Anayasanın geçici 10 ucu maddesinde : «Fil
hakika ilk Cumhuriyet Senato s u seçiminden 2 ve 
4 yıl sonra yapılacak seçimler hakkında da Cum
huriyet Senatosu seçimleriyle ilgili kanun hü
kümleri uygulanır.» denilmektedir. 

Bu konu üzerinde fazla izahatla vaktinizi al
mak istemiyorum. Cumhuriyet Senatosu üyele
rinden 50 sinin ilk kur'asının Ağustos 1963 te mi, 
yoksa Mart 1961 tarihinde mi yapılması lâzım-
geldiği hususunda tereddüde düşüldü, ve Cum
huriyet Senatosu üyelerinin seçimi hakkındaki 304 
sayılı Kanunda değişiklik yapıldı. Bu değişikli
ğin Anayasaya aykırılığı hakkında Adalet Par
tisi Anayasa Mahkemesine iptal dâvası açtı. Ana
yasa Mahkemesi hepinizin malûmu olduğu üzere 
bu iptal dâvasını reddetti. Eğer Cumhuriyet Se
natosu Üyeleri Seçimi Kanunu üzerinde bir de
şildik yapılması Anayasaya aykırı olsaydı, Ana
yasa Mahkemesinin dâvayı reddetmesi ve çıkarıl
mış bulunan kanunu iptal eylemesi iktiza ederdi. 
Zannediyorum ki, bu beyan ikna, edici ve kâfi bu
lunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, Muhterem- Şeref 
Kayalar, dediler ki, «Zihni Betil kanun teklifi 
gerekçesinde ve komisyonlardaki konuşmasında 
nispî temsilden nispî çoğunluktan bahsetti» ve 
yine dediler ki, «ben nispî temsil diye bir şey 
bilmiyorum. Onun için sadece çoğunluktan bah
sediyorum». 

Muhterem arkadaşlarım, 'çoğunluk Fransız
ca tâbiri majorite absolue, majorite relatiye 
olarak, mutlak çoğunluk ve nispî çoğunluk ola
rak iki sistem halinde mevcuttur. Bizim Seçim 
Kanunlarımızın tatbik ve kabul ettiği sistem, 
bu iki sistemden birisi, majorite relatiye yani 
nispî çoğunluktur. Binaenaleyh, ben kanun 
teklifinin gerekçesinde ve komisyonlarda sa
dece «çoğunluk» kelimesini söylemeyip, «nispî 
çoğunluk» sözünü bilerek, kanunumuzun kabul 
ve tatbik ettiği sistemin bu olduğunu bilerek 
arz ettim. 
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,Muhterem arkadaşlar, .Muhterem Şeref Ka
yalar konuşmalarında; umumî olarak nispî 
temsilin aleyhinde, nispî çoğunluğun lehinde 
olanları, lehinde olanların söylediklerini tek
rarla yetindiler. 

Muhterem arkadaşlar, bütün demokratik 
memleketler, seçimle idare edilen memleketler 
bu iki sistemden birisine taraftar olmuşlar, bu 
iki sistemden birisini tercih ve tatbik edegel-
mişlerdir. Nispî çoğunluktan nispî temsile ge
çilmesini teklif etmek ayıp değildir, günah iş
lemek değildir. Nispî çoğunluğu müdafaa et
mek de ayıp değildir, günah işlemek değildir. 
Yalnız bu iki sistemden birisinin aleyhtarı, ta
raftarının kesin olarak ve bu konu üzerinde 
söylenmiş bulunan gerekçeleri tekrarlamak su
retiyle ikna etmesi de mümkün değildir. O 
'halde bu iki sistemden birinin taraftarı diğeri
nin aleyhtarı olurken takdirini, tercihini kul
lanmış faydasının mahzurlarına galebe ettiği 
yolunda bir kanıya varmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, nispî temsilin mah
zura faydasına galebe eder. Nispî çoğunluğun 
faydası mahzuruna galebe eder dediler. Ve ıt
lak üzere konuştular. Halbuki sistemler ıtlak 
üzere konuşmazlar. Sistemler uygulanmak üze
re kabul edilirler. O halde sistemlerin leh ve 
aleyhinde konuşurken, leh ve "aleyhindeki, ge
rekçeler ele alınırken, tartışma yapılırken o 
sistemin uygulanacağı memleketin, milletin si
yasi, içtimai, iktisadi şartlarını, geleneklerini, 
mizacını, temayüllerini 'göz önünde bulundur
mak lâzımdır. Muhterem Şeref Kayalar Türki
ye'de, Türk Milletinin içtimai, siyasi ve iktisadi 
şartları, gelenekleri, mizacı ve temayülleri iti
bariyle neden uygun düşmediği konusu üze
rinde bir tek kelime söyleyemediler. 

Muhterem arkadaşlarım nispî temsil seçmen 
oylarının değerlendirilmesini mümkün kılar, 
tesirli bir muhalefet sağlar, iktidarın tahak
kümünü önler, çeşitli, fikirlerin parlâmentoya 
girme imkânını sağlar. Mahzurları, klâsik ola
rak ileri sürülen mahzurları; partilerin ade
dini çoğaltmasıdır, Fakat Seçim Kanununda 
şu kadar ilde seçimden şu kadar önce teşki
lâtını yapmamış, tamamlamamış, şu kadar ilde 
seçime katılmamış bulunanların bu sistemden 
faydalanamıyacakları hakkında konan hüküm
lerle bu mahzurun izalesi yoluna gidilmiştir. 

Ayrıca siyasi partilerin çoğalmasında yegâne 

— 37 

16 . 4 . 1964 O : 1 
âmil, nispî temsil sistemi değildir. Bu o memle
ketin içinde bulunduğu içtimai şartlar ve cemi
yetin sosyal yapısına da tabidir. Yine nispî 
temsilin aleyhinde olanlar oy vermede seçmene 
serbesti verilmediğini söylediler. Tercihli oyla, 
seçmene oy vermede geniş ölçüde serbesti 
sağlanma da ve bu mahzuru oldukça gidermekte
dir. Bizim Seçim Kanunumuz nispî temsili 
kabul, ederken, Milletvekili Seçim Kanunu 
nispî temsili kabul ederken tercihli oyu da 
kabul etmiştir. Derler ki, bu sistemde seçmen 
kendisinin arzuladığı adaya değil, partinin 
gösterdiği adaylara oy verir. Muhterem a r k a 
daşlarım, bu doğrudur. Fakat unutulmaması 
lâzımgelir ki, seçim zamanında sadece şahısla
rın. seçimi değil, aynı zamanda memleket iş
lerine muayyen bir istikamet vermeyi hedef 
alan fikirler arasında bir tercihtir. Bu fikir
leri gerçekleştirme mesuliyetini üz-erine alan
lara birtakım haklar tanımak lâzımdır. Kaldı 
ki, siyasi partiler, programları gerçekleştir
mek için seçilecek ekibi tâyinde partilerin, 
umumi seçmen kütlesinden daha fazla bir vu
kufa sahibolduğunu kabul etmek icabeder. 

Muhterem arkadaşlarım, memleketimiz için 
bir realite olarak kısaca temas etmek isterim 
ki, 1950 - 1954 - 1957 milletvekili seçimlerinde 
nispî çoğunluk usulü tatbik edildi. 15 Ekim 
1961 seçimlerinde Cumhuriyet Senatosu üye
leri nispî çoğunluk usulü ile seçildi. Fakat bir 
zamanlar altmış üç ilden, altmış üç seçim çev
resinden ibaret bulunan, şimdi altmışyedi il
den, altmışycdi seçim çevresinden ibaret bu
lunan memleketimizin hiçbir seçim çevresinden 
bağımsız bir adayın seçilmesi neticesini maale
sef müşahade etmedik. Demek ki, bizim şart
larımız ne kadar sevilirse sevilsin, ne kadar de
ğerli olursa olsun, bir şahsın bağımsız olarak 
adaylığını koyması suretiyle seçilmesine im
kân verecek seviyeye maalesef - üzülerek arz 
ediyorum - ulaşamamıştır. Bütün seçimlerin ne
ticeleri bunu apaçık bir hakikat olarak gös
termektedir. Seçmen vatandaşın temayülü; şah
siyetleri tercihten ziyade siyasi partileri tercih 
etmek yönünde v-a yolunda tecelli etmiştir. 
Son seçim do bu vakıayı teyidetmiştir. O iti
barla muhterem arkadaşlarım, ben siyasi par-
t'der listesinde bağımsız aday olarak seçimi 



C. Senatosu B : 63 
kazanmış oİanları bir istisna saymıyorum. 
Çünkü o siyasi parti listesinde bağımsız aday 
almakla kendi partisinden bir aday eksik gös
termiş bulunuyor. 

O itibarla ancak siyasi partilerin listele
rimi'.' bağımsız aday olarak yer alanların se
çilebilmesi mümkün, oluyor. Demek ki, muh
terem. arkadaşlarım, nispî çoğunluk sistemi
nin en hararetli taraftarlarının bir sistemde 
doğduğunu ileri sürdükleri en büyük fayda; 
seçmen vatandaşın parti çıdaykriyle bağlı kal
maksızın bağımsı/ olarak adaylığını koyan
lardan, değerini, şahsiyetini, hizmet kabiliyetini 
üstün gördüğünü seçebilmesi noktası maalesef 
bizim memleketimizde yapılan dört seçimde ta
hakkuk etmemiştir. Çok temenni ederim ki, 
ilerideki, seçimlerde bu hususu gerçekleştire
cek seviyeye en kısa. zamanda ulaşalım; bunu 
temenni ederim. 

O halde, bir sistemin, savunucusu, o siste
min. - n büyük faydasının tecelli etmediği ger
çeği. karşısında ve kısa zamanda tecelli ede
bileceği ümidini verecek sebepler de mevcut de
ğilken sırf o sebebe istinaden bu sistemi nasıl 
savunur, savunursa 'bu savunma, nasıl mâkul 
ve 'muteber •olur, takdirlerinize arz ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi bitirir-, 
ken Kasım 1963 tarihinde yapılan mahallî se
çimlere de kısa«a temas edeceğim. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kalmıştır efen
dim. 

ZİHNÎ IBETÎL (Devamla) — Biliyorsunuz 
ilk defa belediye meclisleriyle il 'genel meclis
leri üyeleri nispî temsil usuliyle seçildiler. Ade
di çok az belediyelerde başkan 'aylığının arttı
rıldığı haber ve havadisi hariç, hiçbir beledi
yemizde muhtelif siyasi partilere mensubola-
rak üye bulunan, keza; il idare meclislerinde 
muhtelif siyasi par tilere /mensubolarak üye 
bulunan insanlar el ele verip çalışmaktadırlar. 
•Muhterem arkadaşlarım, bizim ana hedefimiz, 
demokratik hukuk devleti rejimini sağlam te
mellere is-1 in ad ettirmek ve her nevi 'Sarsıntılar
dan korumaktır. Nispî temsil sistemi demok
ratik hukuk devleti rejimine, sağlam temele 
istinadetmesi ve her çeşit sarsıntıdan korun-
ıması için bizim, 'memleketimizin (şartlarına göre 
uygulamaklığımız lâzııngelen bir sistemdir. Arz 
ederim. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — (Sayın Saim (Sarıgöllü, üzerinde. 
OSMAN &ÂÎM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 

Muhterem Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
muhterem üyeleri; müzakereye alınmış olan 
Cumhuriyet 'Senatosu seçimlerinin nispî sistemle 
yapılm'asına dair olan bu kanunun müzakeresi 
muhtelif safhalar geçirdi. O itibarla üzeriaıde 
isöz aldım. 

Komisyonun §u mazbatasını tetkik ettiğim 
zaman evvelâ nazarı dikkatimi, komisyonda 
seçilmiş 'olan (sözcüsünün bilâhara değişmiş ol
ması çekiyor. Bu hususu belirtmekle sözlerime 
başlıyorum. Komisyonda sözcülüğe seçilmiş 
olan ıSaym Ahmet Nusret Tuna komisyonun 
bütün çalınmalarında sonuma kadar, söz<cii ola
rak, kalmış ve neticede oy çoğunluğu ile mad
denin üzerinde görüşülmeden bu çalışmaya son 
verilmişti. Halbuki burada sözcü, Sadık Ar-
tukmaç olarak gösterilmektedir. Komisyonda 
evvelâ bir usul müzakeresi yapıldı. Bu usul 
müzakeresi sonunda varılan karar, komisyo
nun, usulü dairesinde yapılan ve karar mahi
yetindeki bir 'oylama ile teşekkül etmediği hu
susunda idi. Bu da oy çoğunluğu ile halledildi. 
İşte komisyonumuzun, müzakeresini istemedi
ğiniz, raporu bu mevzua dairdir. Yani Heyeti
nizin izhar ettiği bu irade beyanı, karar ni
sabını tamamlamadığı içindir ki, 'geçici ko
misyon teşekkül edemedi. Bizim Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporunda diyor ki ; bize 
İçtüzüğün 1(80 nci maddesine .göre havale edi
len mevzu, Cumhuriyet 'Senatosu Başkanı ta
rafından havale edilmiştir. Yoksa lâalettâyin 
bir Cumhuriyet Senatosu üyesi tarafından de
ğil. Binaenaleyh komisyonumuz kendisine ilk 
havale edilen Matcit Zeren'in itirazı 6 tarihinde 
bize havale edilmiştir. Halbuki kendi seçimine 
itiraz edilen Başkanlık Divanını bu itiraz hak
kında komisyonumuzun, vermekle İçtüzüğün 
•mükellef tuttuğu, raporunu beklemeden 7 tari
hinde karar vermiş ve kendi kararına itirazı 
kendisi halletmiş ve diyor ki ; «Size şimdi su
nuş halinde getiriyorum, eğer bir görüşme 
açarsanız arz ederim Umumi Heyete, kabul edi
lirse ıkesinleşir. Ama bir müzakere- açmazsanız 
•mesele yok.» İşte bu cebri mânevi altında hâdise 
burada bu yolda cereyan etmiştir. 

Bizim komisyonumuz Anayasanın 8b ncı mad
desindeki toplanma ve karar nisabını nazarı iti
bara alarak, irade beyanlarımızın böyle bir ko-
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misyon kurulmasına kâfi gelmediği hususunu ka
rar altına almış ve maalesef burada müzakere 
imkânı da bulunmamıştır. Biraz sonra belki arz 
edecekler. Zabıtlara geçen burada bir husus 
var. Ne diyorlar? 76 oy kabul, 2 çekinser, 2 ret. 
Halbuki Meclis tutanağını o gün tetkik ettir
diğimizde gördük ve görüyoruz ki, bu dahi ha
talıdır; 76 oy değil 78 oydur. Üç. oy mükerrer
dir. 

CAHÎT AKYAR (Denizli) — Sadede gele
lim. 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Devamla) — 
Sadede geliyorum Sayın Akyar. Bu zabıtlarda 
mevcut bir husus. Şimdi biz diyoruz ki, bu oy
lama hatalıdır. Yani bu oylamayı değerlendir
mek hatalıdır. Binaenaleyh, böyle bir komisyon 
teşekkül etmemiştir. Teşekkül etmediği için de 
vâki itirazlar komisyonumuza havale edilmiş, 
hepimizin bağlı kalması iktiza eden, içtüzüğün 
180 nci maddesine göre de, bu 2 • 4 ve 7 - 4 ta
rihli oylamaların Anayasa ve İçtüzüğe muhalif 
olduğu cihetle bunların bu şekilde malûm oldu
ğu ve aynı zamanda böyle bir Heyetin seçilme
diği yolunda idi. Maalesef bunu tetkike imkân 
bulamadınız. 

Şimdi nispî sistemin gelişi, yani ekseriyet 
yerine nispî sistemin gelişi üzerinde kısaca dur
mak istiyorum. Niçin Cumhuriyet Senatosu Se
çim Kanunu ekseriyet sistemini kabul etmiş, ni
çin Millet Meclisi nispî sistemi kabul etmiş, 
bütün mesele burada. Bu ilk defa tatbik edil- I 
miş, hiçbir mahzur görülmemiştir. Hattâ Ku
rucu Meclis zabıtlarında Sırrı Atalay diyor ki, 
«Aman bu yollara sakın gitmiyelim, ekseriyet 
sisteminin kabul edelim.» Olsa olsa dar bölge 
sistemine gidebiliriz. Fakat, nispî sistem bir de
virde tatbik edilmiş ve yanlış tatbik edilmişse, 
bunu sistem olarak yanlış, diye kabule imkân 
yoktur. Anayasa vâzıı diyor k i ; biz bir ikinci 
Meclis kuruyoruz, bu ikinci kuracağımız Mec
lis, birtakım hususiyetlere sahip kişilerden te-
rekkübedecektir. Yaşı 40 olacak, sonra, yüksek 
tahsilli olacak, Hükümete itimat oyu vermek 
gibi hususlarla meşgul olmıyaeak ve adedi 150 
olacak.. Böyle olacak ama diyor, bunun diğerin
den bir farkı var : 

Bu fark da kendisinin bünyesindeki hususi
yetine göre seçim sisteminde de ayrı bir husu
siyeti olacak. Binaenaleyh; Millet Meclisindeki 
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seçim sisteminden gayri bir sistemle seçiminin 
yapılmasıda zaruridir, diyor. Bunu Anayasa 
vazı'ı söylüyor. Anayasa vazı'ının bu söyledi
ğine binaen nazari ve ilmî kısımlarını arkada
şım Şeref Kayalar biraz evvel tafsilen beyan 
etti. Bu Meclisin, Yüksek Heyetinizin seçimi 
hakkında hazırlanan kanun ila «Anayasa vazı'ı 
bu Meclisin seçim sistemini, Millet Meclisinin 
seçim sisteminden gayri 'bir sistemle işaret et
tiği için biz, 'Cumhuriyet Senatosu Seçim Kanu
nunun ekseriyet sistemine göre hazırlıyoruz.» 
diyor. Bunların hepsi Anayasa vazı'ının kendi 
esbaibı miKÛbesmde mündemiç hususa t. Sonra 
ne oluyor? Bir gün birden bire Anayasayı ve 
Anayasa mevzuunu korumakla mükellef olan 
heyetinizde - gerek bu Meclis de gerek diğer 
Mecliste - diyorlar ki, Ibunıı değiştirelim. Niye? 
E... canım şimdi burada ekseriyet sistemi tat
bik edildiği takdirde rakamlar şu, adetler bu 
ınahaPi seçimler Ibir istikamet göstermiş, bundan 
naşı! istifade edilir? Ancak bir seçim .sistemin
deki değişiklikle. Ve ilâve ediyorlar; naten na
sıl olsa biz bu sistemde bir değişiklik yaptık. 
Hayır beyler, biz Cumhuriyet Senatosu Seçim 
Kanununun vaz'ettiği esaslardan hiçbirini de
ğiştirmedik. Sayın Âmil Artus efendim bir gün 
dedi; Yüksek Seçim Kurulu Teşrinde seçime 
girecektir. Halbuki, Anayasanın ışığı altında 
hazırlanan bu kanunla «Haziran ayında seçime 
gitmek lâzımdır. İki seneden sonra» deyince, 
bıı iki seneyi Teşrinde yani Ekimde anlıyorlar. 
A... öyle mi, nasıl olur? Biz hem Anayasaya 
bağlı kalacağız ve hem de Anayasanın atıl' yap
tığı 10 ncu maddeye, muvakkat 10 ncu madde 
ile benimsediği maddeye rağmen, Ibunıı muhafa
za edeceğiz ve onu ihlâl en Ekimde seçim ya
pacağız. Olmaz... Ne yapalım? İntibakı teminen 
Anayasanın muvakkat 10 ncu madde ile be
nimsediği Cumhuriyet Senatosu Seçim Kanunu
nun müddetini tasrih edelim. Yani dedik ki, 
bu bir intikal devresidir. 10 ncu maddenin 
vazı'ı sdbebi zaten kendisinde mündemiç, bu 
intikali sağlamaya matuftur, öyle ise ilk secini 
bitzzarur bu Secim Kanununun 4 ncü madde de 
tâyin-ettiği Haziran ayının ilk Pazar günüdür, 
dedik. Yoksa Seçim Kanununda biz 'her hangi 
bir tâdile gitmedik. Seçim Kanununun getirdi
ği prensiplerden birine dokunmadık. Ne yap
tık? Yalnız bunu tâyin ve tasrih ettik. Bina
enaleyh, «Secim Kanununu zaten'biz tadil ettik» 
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deneme/ . H a y ı r ; biz Secini Kanununu tâdil et
medik. Bilâkis Seçim Kanununun âmir hükmü 
olan Haz i randa yapılması lâzımgelon seçimleri 
bir i l t ibasa mahal verilmemesi için, Haziranın 
ilk Paza r günüdür , şeklimle düzenledik. Şimdi 
b u kanun Anayasaya aykır ı değildir diyor, ar
kadaşını. Evet , Anayasa Mahkemesine iptal 
dâvası açmak için şa r t la r beyan edilirken mad
de tas r ih in i de koymuş. Burada diyor k i ; ma
dem ki Seçim K a n u n u n u n bu k a d a r ehemmiyeti 
vardı r , öyleyse niçin nispî sistem veya ekseri
yet sistemi demedi do bunu bir kanuna bırakt ı? 
Anayasamız bü tün maddeler inde aynı ha taya 
düşmüştür . Hiçbir şeyi kat iyet le tâyin etmemiş 
gayet geniş ölçüde her mevzua el atmış, anaya
salar ın vasfında, mündemiç kesinlik ve katiyeti 
maalesef lbir ÇOK yerlerde bırakmış ve «kanun
la, düzenlenir» demiştir . İşte bu mevzuda da 
kanunla, düzenlenir demiş ve kendisinden evvel 
çıkmış olan kanunun da esbabı •mueibesinde, 
ekseriyet sistemiyle yapıl ı r demiş. Niye? Cün-
kü üyelerin vasfı, şahsiyeti Meclisin hususiyeti , 
devamlılık vasfı vo adedini nazarı i t ibara al
mış ve o ta r ih te iki Meclisten ibir tanesinin bu 
da, nispî olsun iddiasına rağmen, hayır bu ek
seriyetle olacak demiş ve bunu ekseriyet siste
mi üzerine Ibina, edip getirmiş. Bizim Anayasa
mızın hazır lanışını hat ı r l ıyan, Kurucu Mecliste
ki a rkadaş lar ımız ve o ta r ih tek i Millî Birl ik 
Komitesindeki arkadaşlar ımız 27 Mayısı hatır
lad ık lar ı zaman bu •memleketteki bütün, ihti
lâf ve gü rü l tünün p a r m a k çokluğuyla hallol
mas ından ileri geldiği, binaenaleyh, bir Anaya
sa yapar la r sa , bu Anayasan ın siyasi pa r t i l e r 
anayasası olması hususunda, gerek İs tanbul Üni
versitesinin hazırladığı Anayasa tasarıs ı , ge
rek Siyasal Bilgiler Fakül tes inin hazırladığı 
Anayasa tasarısı , h e r ikisinin i t t i fak ettiği ve 
yine bir t a r ih te Anayasa Komisyonunıuzdaki 
bir müzakerede vermiş olduklar ı ilmî mütalâa
larla, siyasi par t i ler anayasası olarak ka'bul et
tikleri sarahatle ortadadır . 

Binaenaleyh, bunun o k a d a r ileri delilleri 
va rd ı r ki, ha t t â Reis icumhur kontenjanında da
hi beş üyenin siyasi par t i lerden alınabilmesi 
d u r u m u dahi, kendisini temsil etti re m iyen si
yasi par t i le re tavizdir , diye kayıt l ıdır . Bunu 
ben söylemiyorum, raporu verenler söylüyor. 
Şimdi, siyasi par t i l e r esas olarak bu Anayasa
da, al ındığına göre, değişen zamanla ne yap t ık 

biz? 84 ncii madde şimdi bizini işimize gelmi
yor. Çünkü, gerekli ekseriyeti temin edemiyo
ruz. Öyle ise 84 'ncii maddeyi şöyle anhyal ım ; 
binaenaleyh, tarafs ız lar da grup kur sun la r gi
bi, ilk gedik açıldı. Sonra, bununla bir l ikte bu 
açılan gediklerden işte en sonuncusu da, huzu
runuza gelen bu ekseriyet sisteminin, nispî tem
sile tahvili kanunudur . Bu kanun esbabı muei-
bedeki vazıh beyana, nispî sistemi kaimi etme
miş olan, hâlâ nıer'i oları Cumhur iye t Senatosu 
Seçim Kanununun bu esbabı nmeibeve atıf ya
pan ve yine esbabı mucibesine bunlar ı muvak
kat 10 nen maddi1 kendi çevresi içine alır. Di
yor ki, bu ve bundan sonra yapı lacak seçim
ler, Cumhuriyet Senatosu Seçim Kanununa ^'6-
re, yapılır . Bu kanun mevcut. Kendisi çıktığı 
zaman mevcut olan bir kanuna bu kanunla ya
pılacak diyor. Biz şimdi diyoruz ki, hayır , işi
mizi1 gelmiyor; değiştirelim. 

.Muhterem Cumhur iye t Senatosu Üyele r i ; 
biz ne k a d a r mantığımızın! zekâmızı zorlarsak 
zorlıyalım Anayasa- tad i l edilmedikçe, Anaya
saya. muhalif b i r takım mevzuat gelmektedir ve 
işte en son delili de budur . Bununla hiç bir şey 
kazanmayız. Yalnız bir tek şey kazanı r ız ; Ana-
vasanuı ihlâline devam ettiğimizin delilini ve
ririz veya part i lerden b i r tanesi üç veya beş 
tane fazla üye getir ir . Yoksa bunun değişmesi 
için başka, hiçbir zaruret yoktur. (Soldan bravo 
sesi) Bakın arkadaşlarım takdir ediyorlar. Şim
di İMI > k a d a r enteresan bir mevzu ki, insanlar 
işlerine geldiği zaman, bir şey kendi lehlerinde 
tecelli ett iği zaman gayet memnun, mesrur 
olurlar. Çünkü d iyor lar ki, biz bu kanunu çı
kartacağız. Ha t t â bayramda da size tatil de 
vermeyiz, gidemezsiniz diyorlar . Şimdi arka
daşlar-. bu hava içinde kendi oy çoğunlukla
rına.... 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı Sayın 
Sarıgöllü. 

O S M A N S A Î M SARTOÖBBÜ (Devamla) - -
Teşekkür ederim. Oy çoğunluklar ına dayana
rak; ne d iyor l a rd ı ; «oya, oya» diyorlardı . Biraz 
evvel. Hemen oya gelsin. Aynı 1959 senesinde
ki gibi oyla her işi halledelim. Olacak olacak 
amma bu oy, maalesef Anayasa'yı ihlâl edecek 
beyler. Bizim kanaat imiz bu. (Soldan, «Anaya
sa. Mahkemesine gidin» sesleri) ümideder iz ; 
Anayasa Mahkemesine de gideceğiz. Kanunun 
bize tanıdığı bütün vollara müracaat edeceğiz. 
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Yalnız bir şeye iştirak etmiyeeeğiz. O da; 

kanaatimiz dâhilinde olan bu Anayasa ihlâline 
iştirak etmiyeeeğiz, bu ihlâlin devamlarına da 
iştirak etmiyeeeğiz. Hürmetlerimle, hepinizi 
saygıyla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyo
rum : 

Yüksek Başkanlığa 
Kanun teklifinin, görüşmesinin sonuçlanma

sına kadar birleşimin aralıksız devamını saygı 
ile arz ve talebederiz. 

Denizli Muş 
Cahit Akyar İhsan Akpolat 

Kütahya 
A. Bahattin Özbek 

(A. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Çağlayangil. 
İHSAN SABRİ OAĞLAYANGİL (Bursa) 

—Muhterem arkadaşlarım, nispî temsil sistemi 
yeni ieadedilmedi. Madem ki, bu kanun üzerin
de âdeta tazyik halini alan bir arzusu vardı 
muhterem Halk Partisi Grupunun, lûtfetselerdi 
şu tasarıyı bir sene evvel getirselerdi de enine 
boyuna görüşseydik, herkes fikirlerini söyle
seydi. Çünkü, seçimlerin yapılacağı muayyen
di, usulün nispî mi, ekseriyet mi olduğu evvel
ce malûm idi. Bu tasarıyı 12 ye çeyrek kala 
getirip, her türlü usul ve kavaidi ihlâl ederek, 
âdeta zevkli bir tazyik halinde oy faikiyetini 
elde tutarak bu kadar, kelimeyi şimdi söylemek 
istesem, belki rencide ederim, diye korkuyo
rum, ama hepimiz durumu vicdanımızda hisse
diyoruz. Ne lüzum var, ne icap var buna? 

Bu memleketin siyasi konjonktürü buna mü
sait mi? Halledilecek bu kadar dâva mevcut 
iken illâ şu meseleyi behemahal halledeceğiz. 
Olur arkadaşlar. Bektaşi hesabı; abclestsiz na
maz olur mu? Diyene, ama ben kıldım, oldu, de
miş. Bir yerde tesadüfi veya terkibi bir oy ek
seriyeti ihraz etmenin adama her hakkı verece
ğini, kanun çıkarmak kabil olacağını bu Mec
lise ispat etmek istiyorlarsa buna da razıyız. 
Eğer bu memlekette bir siyasi parti ekseriyetle 
gelirse o zaman nasıl hareket edileceğinin hem 
örneğini, hem cesaretini bu siyasi partiden al
mış olacaktır. Hürmetlerimle. 

ZİHNÎ BETİL (Tokat) — Önergenin lehin
de grup adına söz istiyorum. (A. P. sıralarında 
konuşamaz, sesleri) 
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MEHMET ÜNALDI (Adana) — Orada ka

nun sözcüsü, burada grup adına söz veriyorsu
nuz. Nasıl olur bu ? 

BAŞKAN — Leh ve aleyhinde birer kişiye 
söz vereceğim. Konuşsun. Buyurun Sayın Zihni 
Betil. 

C. H. P. GRUPU ADINA ZİHNİ BETİL 
(Tokat) — Muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Mehmet Ünaldı arkadaşımın endişesini izale 
için arz ediyorum; bendeniz komisyon sözcüsü 
değilim, -komisyon adına da söz almadım. Ka
nun teklif çişiyim, C. H. P. Cumhuriyet Sena
tosu Grupunun iki başkanvekilinden de birisi
yim. 

Muhterem arkadaşlarım, nispî temsil siste
minin fayda ve mahzurlariyle, nispî çoğunluk 
sisteminin fayda ve mahzurları hakkında ve 
memleketimizde bu iki sistemden hangisinin uy
gulanmasının daha doğru olacağı hakkında he
pimiz isabetle oy kullanacak kadar bilgi sahi
biyiz. Literatürde nispî temsil ve nispî çoğun
luk hakkında en geniş araştırmaları yapabil
mek imkânlarını bulan arkadaşlarımız kadar 
isabetle oy kullanacak kadar fikir ve bilgi sa
hibiyiz. Binaenaleyh, bir tazyikle müzakeresiz 
yahut yeteri kadar müzakereye fırsat vermek
sizin bu kanunun görüşülmesini arzu ediyor de
ğiliz. Millet Meclisi bu kanun teklifini 80 Mart
ta kabul etti ve 31 Mart tarihinde Cumhuriyet 
Senatosuna intikal etti. Eğer Anayasa ve Ada
let Komisyonu, 30 Martta kur'a çekileceğini, 
7 Haziranda seçim yapılacağı için - kabul edi
lir veya edilmez, nispî temsil teklifi kabul edi
lir veya edilmez - Yüce Senatonun iradesini 
seçimlerden önce izhar etmesi uygundur, kanı
sındayım. Geçici Komisyon teşkili hakkındaki 
teklifi görüşme mevzuu yaparken, konuşmada, 
görüşmede bulunup, fakat oylamaya gelince 
A. P. Grupu salonu terk etmeseydi.. (A. P. den 
gürültüler, nizamsız, usulsüz olduğu için, ses
leri) Nasıl olur arkadaşlar? Bu hepimizin önün
de komisyonun gözü önünde cereyan etti, Türk 
Milletinin gözü önünde cereyan etti, bütün ga
zetecilerin önünde cereyan etti. (A. P. sırala
rından gürültüler) İki Nisan günü oylamaya 
kadar salondaydılar oylama sırasında salonu 
terk ettiler. (A. P. den gürültüler) 

Muhterem arkadaşlar, herkesin gözü önünde 
cereyan etti 12 Nisan tarihinde... (A. P. sırala-
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tında gürültüler ve önergenin lehinde konuşsun, 
sesleri) Biz lüzumsuz tacil mi ediyoruz yoksa 
her türlü imkânlardan haksız olarak faydalan
mak suretiyle müzakerelere engel olmak mı isti
yoruz, bunu belirtmek istiyorum. (A. P. sırala
rından gürültüler ve «önerge üzerinde konuş
sun» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Betü, önergenin lehinde 
konuşunuz. 

ZİHNİ BETİL (Devamla) — Önergenin le
hinde konuşuyorum. 

Müsaade buyurun arkadaşlar, 13 Nisan tarih
li Cumhuriyet Gazetesinden okuyorum... (A. P. 
sıralarından gürültüler) «Daha sonra Cumhuri
yet Senatosu seçimlerinin nispî temsil esasına gö
re yapılması için hazırlanan kanunun çıkarılma
sı için Senatoda obstüriiksüyona devam edecek
lerini ve bütün meşru haklarını kullanacakları
nı bildiren, A. P. Genel Başkanı Dr. Faruk Sü-
kan «obstüriiksüyona devam edeceğiz» diyor. 

.Muhterem arkadaşlarım, çok muhterem A. P. 
li Senatör arkadaşlarımdan istirham ediyorum.. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Betil önergenin 
lehinde konuşun. 

ZİHNİ BETİL (Devamla) — Faruk Sükan'-
mı Senatoyu temsil edecek, yoksa Senatoyu se
natörler mi temsil edecektir? 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Bursa) 
— Sayın Başkanım, Grupıımuza tariz vâkidir, 
müsaade derseniz arzı cevap edeceğim. 

BAŞKAN — Divan olarak sataşma olduğu
na kaani değiliz. (A. P. sıralarından şiddetli gü
rültüler) Efendim, Riyaset Divanı sataşma oldu
ğu kanaatinde değildir. Eğer ısrar ederseniz rey
lerinize arz edeceğim. 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Bursa) 
— Israr ediyoruz. 

BAŞKAN — Sataşma olup olmadığı hususu
nu reylerinize arz ediyorum. Sataşma olduğunu 
kahul edenler... Etmiyenler... Efendim, 71 sayın 
üye sataşma yoktur, diyor, 61 sayın üye sataşma 
vardır diyor. 

Binaenaleyh sataşma olmadığı kararlaştırıl
mış oldu. 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Bursa) 
— Sayın Başkan; grupumuza sataşamadığı için 
muhterem hatibe teşekkür ederiz. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Efendim, önerge için bir açık 
oylama teklifi var. 

Okutuyorum. 
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Sayın Başkanlığa 

Teklifin açık oya sunulmasını arz ederiz: 
Antalya 

Mehmet llkuçan 
İstanbul 

Rifat öztürkçine 
Muğla 

Haldun Menteşoğlu 
Adana 

Sakıp öııal 
Riz,e 

Necip Danışoğlıı 

Kayseri 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

Manisa 
Refik Ulusoy 

İzmir 
Nevzat özerdendi 

Aydın 
O. Saim Sarıgöllü 

Balıkesir 
Hasan Ali Türker 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan, 
açık oy önergesi verenlerin adlarının okunması 
suretiyle yoklama yapılmasını istirham ediyo
rum. Ve açık oylamanın ayağa kalkmak, kabul, 
ret, çekinser demek suretiyle yapılmasını teklif 
ediyorum. 

RİFAT ÖZTÜRKÇÎNE (İstanbul) — Baskı 
yapıyor efendim. 

BAŞKAN — Ne baskısı rica ederim efendim? 
Efendim, açık oylamaya başlıyoruz, isim oku

mak suretiyle açık oylamayı yapacağız. 
(Vasfi Gerger'den oylamaya başlandı.) 
Vasfı Gerger... Kabul. (Gürültüler) 

MEHMET ÜN ALDI (Adana) — Usulüne 
göre olmuyor; siz soracaksınız, kabul mü, ret mi, 
çekinser mi diye. (A. P. den gürültüler) 

BAŞKAN —• Efendim, tesbit ediliyor. («Aya
ğa kalkarak» sesleri) 

Takip edemiyoruz efendim, tekrar ediyoruz. 
(İsimler okunarak ve «kabul», «ret», «çekin

ser» şeklinde beyanlarla oylamaya devam edil
di.) 

SIRRI ATALAY (Kars) — İsmim okundu
ğu zaman yoktum. Kaıbul... (Sağdan gürültüler.. 
«Geçti artık» sesleri) 

Geçmez efendim, geçmez... Hiç merak etme
yin. 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Buma) 
— Oylamanın usulü dairesinde yapılmadığı ko
nusunda söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yeniden yapayım efendim... 

İHSAN SABRI ÇALAYANGİL (Davamla) 
Ben itiraz ediyorum, söz istiyorum efendim... 

(Soldan itiraz makamında gürültüler.) 
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İHSAN SABRI ÇAĞLAYANCÎÎL (Bursa) 

— Bu şekilde yapılacak oylan ı al arda üye ayağa 
kalkarak reyinin hangi tarafta olduğunu söyler, 
Başkan tekrar eder, anlaşıldığı tahakkuk eder. 
Başkanın sözü zabıtlara geçer ve Başkan işaret 
eder, kâtipler bu işi yapmazlar. Binaenaleyh 
benim reyimin ancak oradan rot mi olduğu anla
şılamadı, kabul mü, çekinser mi bu belli olmadı. 
(Sayın Başkanımı usulî bir ihmalde bulundular. 
İlk defa tatbik ettik bunu Sen;>tada, her halde 
bundan dolayı olsa gerektir. Netice muallel ola
bilir. Bendeniz neticenin tahakkukunun nereye 
teveccüh edeceğini bilmiyorum. Her zaman bu oy
lama böyle yapılacaktır. Kötü bir itiyada başlan
gıç olmasın. Bu usulü yapalım diye arz ettim. Ka
rar Heyeti Aliyenindir. 

BAŞKAN — Efendim 2 nci defa yapıyoruz. 
Bütün arkadaşlar Tüzüğü okuduk, Tüzüğün ah
kâmına riayet ettiler. Bir defa daha okumaya lü
zum görmedim. Çünkü arkadaşlar bunu bilirler. 
«Açık oy, üzerinde üyelerin ad'arı yazılı kâğıtla
rın kutuya atılması veya talep vukuunda kabul, 
ret, çekinser kelimelerinden biiinin söylenmesin
le olur» Başkan tekrar edecek veya bunu yapa
cak diye bir şey yok. (A. P. sı t'il arından devamı
nı okuyunuz sesleri. (Uirültülcr). 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Söz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Efendim 

vaktinizi almıyacağım, yalnız oir şey arz etmek 
istiyorum. Lütfen Başkanlık Senatoda acemi eği
timi yaptırmasın. Saygılarımla. (Alkışlar) 

MEHMET ÜNALDT (Adana) — Usul hak
kında efendim.... 

BAŞKAN — Buyurun... (Soldan itirazlar) 
Efendim, tesbit edinciye kadar konuşalım... 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhterem 
arkadaşlarım, evvelâ usul meselesi halledilmeden 
bir iş yapılırsa salim bir yola varmamız mümkün 
değildir. Sayın ihsan Sabri Çağlayangil arkada
şım bir hususu arz ettiler, gayet mâkul bir husus... 
Diğer bir hususu da bendeniz, zapta geçsin diye 
arz ediyorum... Divan, bir reis, iki kâtipten te
şekkül eder. Kâtiplerin vazifesi oylamayı tesbit-
tir. Burada kâtipler yapmıyor oylamayı, tesbiti... 
Memurlar yapıyor. Binaenaleyh oylamanın tam 
olması için kâtip arkadaşların oylamanın teshili
ni bizzat yapmaları lâzımdır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
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BAŞKAN — Efendim, oylamada kâtiplerden 

bir tanesi okuyor, bir arkadaşın da yalnız başına 
leh veya aleyhte bir şey yani, nezaret etmesini Di
van muvafık bulmamıştır. Mesele buradadır.' 

K fendim, neticeyi arz edeceğim, eğer netice 
menfi ise tatil edeceğim. 

Efendim, oylama üıç kâtip üye tarafından ayrı 
ayrı sayılmıştır. Birisinin oylamasında 143 üye 
iştirak etmiş. Birinin oylamasında 75 ka
bul, 67 ret, 1 çekinser. Diğer birinin teshi
linde 76 kabul, 65 ret, 1 çekinser. Binaenaleyh ka
bul ile çekinser arasında bir oy fark vardır. Ret-
ler arasında ise 2 oy farkı vardır, neticeye mü
essir olmadığı için kabul edilmiştir Müzakereye 
devam ediyoruz. 

Söz Sayın Turhangil'indir. 
FİKRET TURHANUıL (Aydın) — Muhte

rem Başkan, sayın senatörler, bundan evvelki bir 
konuşmamda, meselenin nedenini izah etmiştim. 
Sözlerime bağlıyabilmek için salondaki nisabın 
düşmesini beklemekteyim. OÜIIKÜ bu kanun o de
rece ehemmiyetsiz ve o derece maalesef peşinen ka
rar verilmiş bir kanundur ki, Senatoyu maalesef 
bu hale işte bu kanun düşürmüştür Biraz evvel 
gecenin geç vakitlerine kadar, hattâ sabaha kadar 
çalışmayı tensibeden arkadaşlarımızın maalesef 
bu kanun karşısında muhalefetini beyan edecek 
arkadaşları dinlemek tahammülünden de mahrum 
görüyoruz. Şu halde meselenin... («Çıkıyorlar» 
sesleri) Evet evet sözlerimin arasında arz ettim. 
Mesele peşinen... (Çıkıyorlar, sesleri) 

Evet beyefendi, arz ettim, cnıı da arz ettim. 
Ama arkadaşlarım çıkmak zorundadırlar, onun 
için çıktılar. 

Daha evvelki konuşmamda arz etmişim, bir ta
raf, Halk Partisi kanadı; mahallî seçimlerde al
dığı oyla, millet iradesinin tecelli istikametini 
görmesi, bu nispî sistemi çıkarmak zaruretini ken
disine bir vazife edindirmiştir. Adalet Partisi de 
bu kanunun çıkmaması için elinden gelen bütün 
kuvvetini kullanmayı bir vazife kabul etmiştir. 
Hakikat fondur. Bu hakikati ortaya koyduk
tan sonra mucip sebeplerini de hukukî bâzı te
mellere dayandırmak zorundayız. 

Muhterem arkadaşlarım, sayın kanım tek
liflisi, 'bir Hükümet ve Devlet nizamımın işle
yişine müessir bulunan Dİr seçim sistemi üze
rinde bir değişiklik yaptığının mutlaka farkın
dadır. Çünkü böyle bir şeyin farkında olmaıdı-
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ğını iddia edenıiyeceğim. Bize, Sayın Şeref- Ka-
yalar'ın bir konuşmasına cevaben, Senatonun 
iSeeim Kanunu -olan :>04 sayılı Kanunun 4 ITCÜ 
maddesini tadil etmek suretiyle bir tasarrufun 
kullanıldığım ve bu tasarruftan mütevellit Ana
yasa Mankeniesine gidildiğini <ve Anayasa Mah
kemesinin de Cum'huriyet Senatosu Seçim Ka
nunu üzerinde .ya.pılan bu-tasarrufun bir ih-
7A1 mahiyetinde olmadığı neticesine vardığını 
beyan 'buyurdular. Kendilerinin benden da'ha 
iyi hatırlıyacaklarım tahmin ederim. Cumhu
riyet ^Senatosunun :!04 saydı kanunu tadil me
selesi, Anayasanın muva.kkat 10 nen maddesi
nin âmir hükmüne mutabakatını teminen ya
pılmıştır. Bu hiçbir zaman bir sistem değişik
liği. değil, bilâkis Anayasanın emrettiği, iki yıl
dan skmra yapılacak Cumhuriyet Senatosu Se
çim Kanunu ile, demesi hasebiyle biz bilmee-
buriye mademki Anayasa Sındın Kanunu 'em
retmiştir, Seçim Kanununu açtığımızda ora
da gördük ki, TTaiziranın yedisinde seçim yapı
lır ve Anayasanın âmir hükmüne «•öre bu ka
nunu getirmek mecburiyetinde kaldık. Halbuki 
şimdi Cumhuriyet Senatosu Seçim Kanunu
nun sistemini değiştirmekteyiz. 'Bu sistemin de
ğiştirilmesinin nir zaruret midir, değil midir? 
Zaruret ise zamanı gelmiş midir, gelmemiş 'mi
dir? "Bu husustaki naçiz fikirlerimi arz etmek 
isterim. 

'Muhterem Senato üyesinin ve Sayın Zihni 
Betit'in kürsüde beyan ettiği gibi lunkikaten 
bütün Türkiye içindeki vatandaşlar ve bütün 
Parlâmento içindeki üyeler bunu taki'bediyor-
lar ama, Sayın Zihni Betil Beyin dediği gibi. 
4 kişiyi fazla, 10 kişiyi eksik getiren bii' siste
min nedenini çözmek' istiyorlar. Bu nedeni 
ben tekrar edeyim : Bu nedeni Halk Partisinin 
millet iradesi 'önünde vey alamamaktan müte
vellit kanunlar üzerinde tasarrufunun hu şe
kildeki oyun oynamanın hiçbir zaman müspet 
netice hâsıl edemiyeceği kanaatindeyiz. Ksas 
mesele Halk Partisinin bugün iktidarda bu
lunmasından bilistifade milletin oyunu kendi
sine tevdi ettirecek faaliyet ve 'hizmetini gös
teremez. Bu gibi nizamı b-ozucu, millî irade
yi parçalayıcı ve kendisini fazla 'bir rakamla 
getirici bir sistemden feragat etmesinin zama
nının 'geldiğini hatırlatmak isterim. Bendeniz 
nispî seçim mi iyidir, mutlak seçim .mi iyidir, 
nazariyesine girmiyeceğim. Hepsinin fayda Ve 

mahzurları vardır. Fakat şuna inanıyorum ki, 
bundan evvel yapılan mahallî idareler secimi, 
Halk Partisinin, oy kaybına müncer olmasaydı 
Sayın Zihni Betil ve arkadaşla.rı hiçbir suretle 
bu şekilde bir sistem .getiren bir kanunu ne 
teklif edecekler, ne de teklifini düşüneceklerdi. 
Hakikat budur. Elinizi Ibütün senatörler olarak 
kalbinize 'koyunuz, Ibu neticeye hepinizin vicdan
ları n.nzla. gideceğin'e inanıyorum. Şu halde hakika
ten Halik PaırHtsiniın ımelmleikdtlte IkuvveJtM, kudret
ti birpıabf'i olarak kaılıroaisı dıemldkraltlfc .nizamın 
temel şartıdır arkadaşlar. Biz onun zayıflama
sını, onun İni şekildeki taktiklerle Parlâmento 
içi oyunlarla bir sistemi değiştirmesinin karşı
sındayız. Hizmet etmesini ve vatandaşın kal
binde yov ederek oylarını kazanmasını can ve 
gönülden arzu ederiz. 

Muhterem arkadaşlarım, Mayın Zihni Be'til'i, 
kanun teklifçisi olarak, komisyonda ve burada 
çok dinledik. «Arkadaşlarım, böyle bir kanun 
teklif etmek günah mı, böyle bir kanun teklif 
etmek, hatamı? Böyle 'bir kanun teklif etmek, 
suç mudur?» demek suretiyle daima kendisi
nin bir meşru müdafaaya geçtiğini tekrar ve 
tekrar etmek suretiyle bir hata ettiğinin, bir 
günah işlediğinin mânevi sıkıntısı altında ol
duğunu 'hissetmekteyim. Ve eğer böyle bir sı
kıntı olmasaydı bu kürsüden ve komisyonlar
da günah mıdır, hata mıdır demek suretiyle 
kendisini ibra ettirmek ihtiyacını hissetmezdi. 
Demek 'böyle bir 'günah işlemek endişesi, hata 
etmek endişesi var ki bunun hata ve günah iş
lemediğini mütaaddit defalar - 'özür dilerim 
kendilerinden - ifade etmek mecburiyetinde kal
dılar. 

ZİHNİ BETÎL (Tokat) — Siz, kelime bul
makta güçlük çekmezsiniz. Daha münasip ke
limeler bulun. 

SCPHİ BATUR (Sinop) — tbra et de kur
tulalım. 

FİKRET TTTRTTANdİL (Devamla) — Muh
terem a ricada şiarı m, ben biliyorum ki, bu sis
tem Halk Partisinin içinde bulunan bâzı ar
kadaşları, da. üzmektedir. 

ZİHN! BETİL (Tokat) — Biz memleketi 
düşünüyoruz. 

FİKRET TURHANGİL (Devamla) — Evet, 
şimdi hakikaten Zihni Betil'in şu anda, beni 
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ikaz eder mahiyet, «memleketi düşünüyoruz,» 
şeklindeki kanaat vo fikirlerine bir an iştirak 
edebilseydim, hiçbir zaman bu fikrinin ve bu 
kanaatinin karşısında olmazdım. Ben nispî sis
temin hangi maksat, hangi gaye ve hangi 
zaruretler altında gelmekte olduğunu biliyorum. 

Arkadaşlar, bugün Halk Partisi 50 kişide 
14 kişi kaybetmiştir. Taş çatlasa bu sistemle 
getireceği 20 dir. Bu kıyamet 6 veya -t kişi
nin kafasında patlamaktadır. Ama Halk Par
tisi der ki, eğer bu sistem devam ederse ben 
6 kişi dahi getiremiyeceğim. Çünkü mahallî 
seçimler bu riyazi rakamı bana verdi. Bu da 
bizim fikrimiz. Belki aklanıyoruz, özür dile
riz. Şimdi benim en çok kabul edemediğim 
nokta şu : Bu kanun yaşını ikmal etmiş ke
male ermiş midir? Hayır arkadaşlar. Bu kanu
nun, yarın gelecek arkadaşlar, karşısında biz
ler ve Sayın Batur 100 kişi miyiz bir mutlak 
sistemin getirdiği insanlar olarak bulunaca
ğız. Bu tadille gelecek elli kişi nispî sistem 
içinde gelmiş bizden ayrı bir nizamın Sena
toya kanun yoliyle getirdiği insanlar olarak 
gelecektir. Ve ileride Senatomuzun kanunlar 
üzerindeki müessiriyetini de işaret etmek .sure
tiyle Millet Meclisi kanadındaki, bir tehavvül 
neticesinde bu Senatonun karma olması dolayı 
siyle yarısının nispî, yarısının da mutlak olması 
dolayısiyle tekrar mutlak sisteme dönülmesinin 
mümkün olmadığı şu tartışmalardan şu zabıtlar
dan şu fikirlerden sonra karşısında durulamaz. 
Sayın Zihni BetiPi ilk devrede yanımızda mutlak 
seçim sislemiyle gelmiş gördük. İnşallah 2 nci 
seçimde rengini değiştirmiş, nispî temsille gel
miş bir arkadaş olarak görme saadetine erece
ğiz. 

Şu hakle henüz 6 yılını bir devreyi tamını, 
Anayasanın 73 ııcü maddesinde yazılı 6 yıllık 
müddeti ikmal etmemiş bir kanunun fayda ve 
mahzurları, o Meclisin tümü itibariyle yani 
150 .kişisi itibariyle henüz denen meksizin ve 
neticeler görülmeksizin, arada değiştirilmesinin 
hiçbir zaman mucip bir S'dbebi, mucip bir id

diası olamaz. Buruda mutlak seçim sistemiyle 
gelen 150 arkadaşın değiştiği anda, denebi
lir ki, bundan sonra gelecek arkadaşlar bun
dan böyle nispî seçimle gelsinler, ama biz fay
dalarını, mahzurlarını mütalâa edemeyiz... Kaldı 
ki, arkadaşlar, Senatomuz 2,6 yıllık parlöman-
ter hizmette gerek ağırlık tarafı, gerek 
partiler arasındaki muvazenesizlikler hiçbir 
zaman olumlu bir neticeden bizi alıkoyanra-
m iş t ıi". 

•BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı Sayın Tur
ba ıi'gil. 

FİKRET TURİIANGİL (Devamla) — Şim
di bendeniz Halk Partisinin Nispî Temsil Ka
nununu getirmesi dolayisiyle şikâyetlerimi arz 
edeceğim. Halk .Partisi Meclis içi oyunlarla ne 
yaparsa yapsın, demokratik nizamı ve niza
mın temel kanunları bulunan hüküm kanunla
rını tadil eden bu oyunların önünde vatandaş
lar direnme haklarını kullanmak sureti ile 
oyları ile meselenin kailine gideceklerini ve 
Adalet Partisi için bu seçim kampanyasında bu 
kanunun büyük rol oynıyacagına işaret etmek 
isterim. Hepinizi hürnretle selâmlarım. (A. P. 
sıralarından alkışlar.) 

'BAŞKAN — Ahmet Yıldız buyurunuz. Üze
rinde (A. P. sıralarından O'aJhit Okurer, Ömer 
Lûti'i Bozcalı, Fethi Tevetoğlu, Osman Saim 
Sarugöllü, Nusret Tuna ayağa kalkarak 
ekseriyet olmadığını ve yoklama yapılmasını 
istediler.) 

BAŞKAN — Yoklama yaptırtacağını efendim. 
(Soldan gürültüler, 'evvelâ hatip konuşsun, 
ona söz verdiniz, sesleri.) Rica ederim, müda
hale etmeyin, herkes hakkını kullanıyor. Hatip 
konuşmadan, 5 arkadaş ayağa kalkarak oylama 
istediler. 

ZİHNÎ BETİL (Tokat) — Evvelâ bu 5 kişi
nin isimlerini tesbit edin. Şimdi bırakır gider
ici'. 

BAŞKAN — Rica ederim, kimsenin gittiği 
Yok. Hepsi oturuyorlar. 

3. YOKLAMA 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN —• Efendim, salonda 85 üyenin 
bulunduğu anlaşılmıştır. Bu vaziyette toplantı 

nisabı yoktur. 17 Nisan 1904 Cuma günü saat 
15 te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20; 10 
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7. — SORULAR VE CEVAPLAR 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. i— {Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kad
ri Kaplam'ın, Kara Harb Çkulundan ilişiği 'kesi
len 1 459 öğrenciye dair sorusu ve Millî Savun
ma Bakam \ [İlhamı Sancarhn | yazılı cevabı 
(7/136) 36 . 10 . 1963 

Cumhuriyet Senatosu [Başkanlığına 
Kara Harb Okulundan ilişiği kesilen 1459 

öğrenci hakkında aşağıdaki hususların Millî Sa
vunma Bakanlığınca sözlü olarak cevaplandırıl
masını arz ederim. 

Kadri Kaplan 
1. Alman kararın, idare ve ceza hukuku 

ve bu kararı alan makamların yetkisi bakımın
dan dayanağı nedir? 

2. Bu karar yalnız askerî makamlarca mı 
alınmıştır, yoksa ordunun subay ihtiyacı, harlb 
gücü <ve Harb Okulunun şahsiyeti ve bir Hükü
met siyaseti bakımından Millî Savunma Bakan
lığınca ve Silâhlı Kuvvetler Kumandanlığının 
bağlı bulunduğu en üst siyasi makam olarak 
Başbakanlıkça istişarede bulunulmuş mudur? Mil
lî Savunma Bakanı, Hükümet ve nihayet Silâhlı 
Kuvvetler Kumandanlığının doğrudan doğruya 
bağlı bulunduğu Başbakanlık bu kararı tasvi-
befcmektemidirler? 

3. iki devre muvazzaf subay kaynağını ku
rutacak olan bu kadar ordunun genç subay ih
tiyacı ile harlb gücüne ne derece tesir etmekte
dir? Bu aksaklığın giderilmesi için ne gibi ted
birler düşünülmektedir? 

4. Askeri Liseden bu yana ağır masraflarla 
yetiştirilen bu öğrenciler için şimdiye kadar 'har
canan para kaç milyondur? 

5. Bu öğrencilerin bir kısmı subay çıkmak 
üezere, bir kısmı ise bir yıllık Harb Okulu eği
timini gördüklerine göre askerlik durumları hak
kında ne düşünülmektedir?. 

T. €. 
Millî Savunma Bakanlığı 15 . 5 . 1964 

(Müsteşarlığı 
Kanun : 909-63 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Cumhuriyet iSenatosu Başkanlığına 
ilgi : 26 . 2 . 1964 tarih ve 2939/4498 sayılı 

yazıları. 

•Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri 
Kaplan'm Kara Harb Okulundan ilişiği kesilen 
öğrencilere dair Bakanlığıma yönelttikleri yazılı 
soru önergesi cevaplan ilişik olarak sunulmuş
tur. 

Bilgilerini arz ederim. 
Millî Savunma Bakanı 

Ilhami Sancar 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kadri Kaıplan'ın 
yazılı soru cevapları 

Soru : J. Alınan kararın idare ve ceza hu
kuku ve bu kararı alan makamların yetkisi ba
kımından dayanağı nedir? 

Cevap : 1. 5401 sayılı Kanuna göre hazır
lanmış bulunan «Kara Harb Okulu Disiplin Ta
limatıdır.» 

Bu talimarın 97 nci maddesi idareye böyle 
bir tasarruf için yetki vermiştir. 

Soru : 2. Bu karar yalnız askerî makamlarca 
mı alınmıştır, yoksa ordunun subay ihtiyacı, 
harb gücü ve Harb Okulunun şahsiyeti ve bir 
Hükümet siyaseti bakımından M. S. Bakanlı
ğınca ve Silâhlı Kuvvetler Komutanlığının bağlı 
bulunduğu en üst siyasi makam olarak Başba
kanlıkça istişarede bulunulmuş mudur? M. S. 
Bakanlığını Hükümet ve nihayet Silâhlı Kuv
vetler Komutanlığının doğrudan doğruya bağlı 
bulunduğu Başbakanlık bu kararı tasvibetmekte-
midirler? 

Oovap : 2. Karar Harb Okulu Yüksek Disip
lin Kurulu tarafından alınmıştır. Mezkûr tali
matın 148 nci maddesi gereğince hüküm kesin
dir. 

Soru : 3. İki devre muvazzaf subay kaynağı
nı kurutacak olan bu karar ordunun genç su
bay ihtiyacı ile harb gücüne ne derece tesir et
mektedir? Bu aksaklığın giderilmesi için ne gi
bi tedbirler düşünülmektedir1?. 

Cevap : 3. 1963 ve 1964 senelerinde Harb 
Okulundan muvazzaf subay çıkaamyacaktır. Bu 
subay noksanlığının giderilmesi için aşağıdaki 
tedbirler alınmıştır. 

a) Noksanlık telâfi edilinceye kadar Harb 
Okuluna her yıl muayyen miktarda fazla öğren-
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ci alınacaktır. (1963-1964) ders yılında 950 öğ
renci alındı. 

1)) Yeni hazırlanan Harb Okulları Kanun 
tasarısına göre, Harb Okulları öğretim ve eği
timi 4 yıl olacaktır. Kanun bu yıl içinde yürür
lüğe girse dahi, Kara Harb Okulu iki sene müd
detle eski statüsüne göre 1965-1966 ders yılma 
kadar subay yetiştirmeye devanı edecektir. 

e) 1963 senesinden itibaren okullara fazla 
yedek subay alınmak suretiyle takım komutanı 
İhtiyacının karşılanması yoluna gidilmiştir. 

Bu tedbirlerle küçük rütbeli subay ihtiyacı
nın telâfisi cihetine gidilmektedir. 

Soru : 4. Askerî Liseden bu yana ağır mas
raflarla yetiştirilen bu öğrenciler için şimdiye 
kadar harcanan para kaç milyondur? 

£evap : 4. Askerî Liseler ve Harb Okulunda 
öğrencilerin yıllık masrafı şöyledir: 

a) Askerî Liselerde 2 740 TL. 
b) Harb Okulu 1 nci sınıfında 4 322 TL. 
c). Harb Okulu 2 nci sınıfında 4 436 TL. 
Buna göre bu güne kadar harcanan para 

miktarı : 
Askerî Liselerde ve Harb Okulunda : 
Öğrenci adedi X yıllık masraf X süre 

• 1389 X 2 740 X 3 — 10 628 460 TL. As
kerî Lisede 

806 X 4 322 X 1. = 3 483 532 TL. Harb 
Okulu 1 nci sınıf için. 

6811 X 4 322 X 1 = 2 744 470 TL. Harb 
Okulu 1 nci sınıf için 

6311 X 4 435 X 1 = 2 'Sİ 6 225 TL. Harb 
Okulu 2 nci sınıfı için 

Oenel toplam : 19 672 >687 TL. dır. 
Harb Okulu ile ilişiği kesilen bu öğrencile

rin hepsinin kabiliyetlerine uygun olarak Fakül
te ve Yüksek Okullara yerleştirilmeleri için Üni
versite ve Yüksek Okullarca işleme başlanmıştır. 
'Binaenaleyh M. S. Bakanlığının yaptığı bu mas
raf boşuna harcanmamıştır. Bu öğrencilerin hep
si branşlarında yetişecekler, sivil sektörde çalı
şacaklardır. 

Soru : 5. Bu öğrencilerin bir kısmı subay çık
mak üzere, bir kısmı ise bir yıllık Harb Okulu 
eğitimini gördüklerine ıgföre askerlik durumları 
(hakkında ne düşünülmektedir? 

Cevap : 5. Harb Okuluna, Harb Okulu tali
matına güre muvazzaf subay yetiştirilmek üzere 
öğrenci alınmaktadır. 
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Bu okuldan başarı gösteremediklerinden veya 

d'iğer sebeplerle çıkarılanlar hakkında 5401 sa
yılı Kanun hükümleri uygulanır. Yüksek Okul 
statüsüne tabi bulunan Harb Okulundan mezun 
olan öğrenciler subay olurlar. 

Muhtelif sebeplerle okuldan ilişiği kesilenler 
Lise mezunu sa3rıldıklarından bunlar bir yüksek 
okul veya fakülteye girdikleri ve öğrenimlerini 
başarı ile bitirdikleri takdirde 1076 sayılı Ka
nun, bitirmedikleri takdirde 1111 sayılı Kanun 
hükümlerine tabidirler. 

Mezkûr öğrencilerin 1'964 yılı sonuna kadar 
askerlik tecilleri yapılmıştır. Fakülte ve yüksek 
okullar imtihanlarına girecekler için bu tecil 
1965 sonuna kadar uzatılacaktır. Buna göre öğ
rencilere bu seneden gayrı iki defa daha imti
han hakkı verilmiş bulunmaktadır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi (Se-
lâhattin özgür'ün, Deniz Kuvvetlerine yeni 
harb gemilerinin alınıp alınmıyacağına dair .so
rusu ve Millî Savunma Bakanı llhami Sancar'tn 
yazılı cevabı (7/104) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilişikte sorulan soruların Millî Savunma Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
na delâletinizi rica ederim. 

Saygılarımla.. 
0. Senatosu Tabiî Üyesi 

Selâhattin özgür 

Sayın Bakan, 
28 Aralık 1962 günü T. B. M. M. Karma Ko

misyonunda yapmış olduğunuz konuşmanızdaki 
Deniz Kuvvetlerimizle ilgili kısmında Türk De
niz Kuvvetlerinin hali hazır durumunda Türki
ye'nin müdafaası için asgari kuvvet hedeflerin
den çoğunlukla mahrum bulunduğunu ve 1967 
yılında ise mevcut vurucu kuvvetin tamamının 
görevlerini yapamıyacak bir duruma geleceğini 
belirterek, bu kritik durumu dikkat nazarına 
alan hükümetin yeni harb gemileri temini mev
zuunda ehemmiyetle aldığı ve alacağı tedbirleri 
zikretmiştiniz. 

Hükümetin, Türk Deniz Kuvvetlerinin çok 
evvelden bilinen ve fakat bir türlü çaresi bulun-
mıyan memleket savunmasına mâruz kaldığı bu
günkü kifayetsiz durumuna önemle eğilmesini ev
velâ memnuniyetle karşıladığımızı ifade etmek 
isterim. 



C. Senatosu B : 63 
Ancak, Deniz Kuvvetlerimizin gelişmesini bü- i 

yük bir heyecan ve ananevi bağlılığı ile izliyen 
Türk Milletine, Hükümetin bu konuda aldığı 
tedbirleri daha açık ve gerçek olarak bildirmek 
amacı ile aşağıdaki soruların yazılı olarak cevap
landırılmasını rica ederim. 

1. Hükümetin yeni harb gemileri temini 
mevzuunda Amerika ve Almanya nezdinde yap
mış olduğu teşebbüslerden ne netice alınmış
tır!. 

2. 1964 yılı bütçesinde Deniz Kuvvetlerine 
yeni harb gemileri satınalmak üzere çalışmalar 
yapılmış mıdır? 

3. Deniz Kuvvetlerinin başlamış bulunduğu 
5 yıllık gemi inşa programı plân gereğince yü
rümektedir ve devam edecek midir? 

4. 1 ne i soruda belirtilen yardımlar temin 
edilmemiş ise, mil î imkânlar ile Deniz Kuvvet
lerinin zaruri mütalâa ettiğiniz takviyesi iein 
Hükümetçe düşünülen tedbirler nelerdir? I 

T. C. . 
. Millî Savunma Bakanlığı 15 . 4 . 1964 

Müsteşarlığı I 
Ankara 

Kanun : 735 - 63 
Konu: Yazılı soru önergesi. I 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi: 3 . 9 . 1963 tarih ve G,enel Sekreterlik 

2683/3225 sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Selâhattin 
özgür'ün Deniz Kuvvetlerine yeni harb gemileri I 
alınıp alınmıyacağma dair, Bakanlığıma yönelt- I 
tikleri yazılı soru önergesi cevapları ilişik olarak I 
sunulmuştur. I 

({ereğini arz ederim. 

llhami Sancar 
Millî Savunma Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Selâhattin 
özgür'ün yazılı soru önergesi cevapları I 

1. Hükümet Deniz Kuvvetlerimizi, NATO I 
makamlarınca tespit olunan hedeflerine ulaştır
mak amacıyla Amerika ve Almanya hükümetle- I 
ri nezdinde gerekli teşebbüslerde bulunmuş ve 
bulunmaktadır. Ancak, Amerikan Askeri.Yar- j 
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dini Kurulu, askeri yardımının her yıl planlan
makta olmasından bu talebimize olumlu bir ce
vap verememiştir. 

A.) Amerikan hükümetince; 

1 mayın gemisi, 

6 karakol gemisi, 

2 arama - tarama gemisinin, 

İnşaatı biter bitmez 1965 yılının ilk yarısın
da Deniz Kuvvetlerimize katılması plânlanmış
tır. 

B.) Alman yardımının mahiyet, şekil ve di
ğer hususları üzerinde Bakanlığım ile Alman Sa
vunma Bakanlığı arasında görüşmeler devam 
etmektedir. Sağlanacak bu yardımdan Deniz 
Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarının da dikkate alı
nacağı tabiîdir. 

2. 1964 malî yılı Millî Savunma Bakanlığı 
bütçesinden (27 milyon) liralık ödenek gemi 
yapım ve onarımına ayrılmıştır. Bu ödeneklerle 
bir taraftan mevcut harp gemilerimizin onarıl
ması yapılırken, diğer taraftan tersanelerimizin 
imkân ve gücümüzün elverdiği nisbette yeni 
tekneler inşasına, bir kısmının da yenileştirilme
sine gayret olunmaktadır. 

3. Deniz Kuvvetlerimizin geliştirilmesi için, 
diğer Kuvvetlerimizde olduğu gibi Devletin beş 
yıllık kalkınma plânına paralel bir plân yapıl
mıştır. Bu plân T. I). M. M. den tahsis edilen 
ödeneklerin vüs'ati nisbetinde gerçekleştirilmek
tedir. 

4. Birinci maddede ifade ettiğim gibi, yar
dımların sağlanmasına büyük gayret sarfedil-
mektedir. Bütün. İm gayretlerimize rağmen ye
ni har]) gemileri ve araçlar sağlanamadığı tak
dirde bu ihtiyaç;!arımızdan vazgeçmek gibi bir 
fikre de sahi]) değiliz. Yurdumuzun savunması 
her şeyden üstündür. 

Amerikan ve Alman hükümetlerinden böyle 
bir yardım sağlanamazsa bu yardımları NATO 
çerçevesinde gerçekleştirmek için bazı teşebbüs
lere geçilecektir. Ancak konunun önemini ve 
malî portesini göstermek için mukayeseli bir 
liste ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Cinsi 

Kravazör (Baltimor) 
Muhrip açık Deniz 
Muhrip güdümlü 
Muhrip hafif 
Hücum botu 
LST Çıkarma Gemisi 
LCT Çıkarma aracı 
Denizaltı 
Arama, tarama Gemisi 

1 Adedin tutarı 

30 Milyon dolar 
6 » 

34 » 
6 » 
1,5 » 
2,8 » 
1/2 » 

10 » 
2 » 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

4 Adedin tutarı 

120 Milyon Dolar 
24 

136 
24 
6 

11,2 
2 

40 
8 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

• « • ^ 



O. Senatosu B : 63 16 . 4 . 1964 O : 1 
Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Seçimi Kanununun öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hakkındaki 

önergeye söylemek suretiyle verilen oyların sonucu 

Kabul (85) Çekinser (3) Ret (4) 
Genel Kurul toplantısında bulunup Riyasette bulunan Sayın Hazım Dağlı ile O. Senatosu 

Başkanı Sayın Enver Aka oya iştirak etmemişlerdir. 

Kâtip Kâtip 
Kırklareli Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Ahmet Naci An Âdil Ünlü 

(Önenge kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran Özkaya 
Haydar Tunckanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yudakuler 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz înee-
oğlu 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Salbit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 92 

Kabul edenler : 85 
Reddedenler : 4 

Çekinserler : 3 

iptal edilen oylar : 0 
Oya katılmıyanlar : 88 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Kadri Öztaş 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GAZİANTEP 
Zeki îslâm 
Nizamettin Özgül 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

- m 
İSTANBUL 

Celil Cevlıerioğlu 
Nurullah Esat Sümer 

İZMİR 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 

MARDİN 
Kemal Oral 

Abdülkerim Saraçoğlu 
MUŞ 

İhsan Akpolat 
NİĞDE 

Kudret Bayhan 
izzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SİNOP 
Suphi Batur 

TOKAT 
Zihni Betil 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 
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YOZGAT 

Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

C, Senatosu B : 63 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkahn 
Âmil Artus 

16 . 4 . 1964 
Hasan Atakan 
Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 

O : 1 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Ragıp Üner 
Nevzat Sengel 
Âdil Ünlü 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

[Reddedenler] 
GİRESUN 

Sabahattin Orhon 
SİİRT 

Lâtif Aykut 

GİRESUN 
Mehmet Izmen 

[Çekinserler] 
I MUĞLA 

Muallâ Akarca 

[Oya kattlmıyanlar] 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Kadri Kaplan 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Huncıoğlu 
Celâl Tevfi'k Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı (î.) 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnasl? 
Osman Alişiroğlu 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

Hamdı Oğuzbeyoğlu 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabrı Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-

Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı (1.) 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat Öztürkçine 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berg Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (1. Ü.) 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

RİZE 
Necip Danış oğlu 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söyleunezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 
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TOKAT 

Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

O. Senatosu B : 63 16 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 

Mehmet Ali Demir 

4 . 1964 O : 1 
YOZGAT 

Neşet Çetintaş (t.) 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Tevfik înci 

Çorum 
Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 

[Açık üyelikler] 
Samsun 

Yekûn 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEK 
Enver Kök 
Kâzım Örbay (I.) 
Necati özdeniz 
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Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Seçimi Kanununun değiştirilmesine dair kanun teklifinin görüşülme
sinin sonuçlandırılmasına kadar Birleşime aralıksız devam edilmesi hakkındaki önergeye söylemek 

suretiyle verilen oyların sonucu 

Yapılan açıik yoklama neticesinde (75) Kalbnl, (67) Ret, ve (1) Çekinser oy tesbit edilmiştir. 
Kâtip Kâtip 

Kırklareli Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Ahmet Naci Art Âdil Ünlü 

(önerge kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fahri Özdiiek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
Mehmeit Şükran özka-
ya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

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

ARTVÎN 
Fehmi Alpaslan 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 143 

Kabul edenler : 75 
Reddedenler : 67 

Çekinserler : 1 

iptal edilen oylar : 0 
Oya katılmıyanlar : 37 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 
ÇANAKKALE 

Âli Aksov 
Halit Sarıkaya 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğhı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA XKJX XXXV X X X 

Suat Seren 

İSTANBUL 
Nurullah Esat Sümer 

İZMİR 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeiki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SİNOP 
Suphi Batur 

TOKAT 
Zihni Betii 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

G. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Aeıikalm 
Âmil Artus 
Hidayet Aydın er 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Saıhir Kurutluoğlu 
Ragıp Üner 
Nevzat Sen gel 
Âdil Ünlü 
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ADANA 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp Önal 
AFYON KARAHlSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 

Cevdet Geboloğlu 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

TABÎÎ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHİSAR 
lı asini Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı (î.) 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayangil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Caihit Ortaç 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 

GTavsi Uçagök 

GİRESUN 

Sabahattin Orhon 
İÇEL 

Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 

Ethem Menemeneioğlu 
Rifa't öztürkçine 
Özel Şahingiray 
Sabahattâin Tanıman 
Berç Tu fan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Nevzat özerdemli 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Uhısman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (t. Ü.) 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğhı 

Şevket Akyürek 
Fethi Başak 

[Çekinser] 
TEKİRDAĞ 

Oeanal Tarlan 

[Oya katılmıyanlar] 
ANKARA 

Hıfzı Oğuz Bekata 
Mansur Ulusoy 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

DİYARBAKIR 
Azım i Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
iîahmi Sanalan 

GİRESUN 
Mehmet İzmeıı (B.) 

GÜMÜŞANE 
Hali t Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı (î.) 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 

İZMİR 
Enis Kan su 
Hilmi Onat 

KASTAMONU 
Mehmet Çaaılıca. 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
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NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağun 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâmı Üren 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladıoğru 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

VAN 
K^ruk İşık 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik tnei 

MUĞLA 
Muallâ Akarca, 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
• 'ahit Tolctröz 

SÎVAS 
Ziya Önder 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş (î.) 
C. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 
Hasan Atakan 
Enver Kök 
Kâzım Or*bay (î.) 
Necati özdeniz 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

ALTMIŞÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM 

16 . 4 . 1964 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Anayasa Mahkemesi asıl üye seçimi. 
2. — Cumhuriyet Senatosu üyelerinden bâzı

larının yasama dokunulmazlıkları hakkında 
Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanlığı tez
keresi. 

B İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL BÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

X I . — Danıştay kanunu tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Mec
lisi : 1/474, C. Senatosu 1/375) (S. Sayısı: 435) 
[Dağıtma tarihi : 3 . 4 . 1964] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLEN İLER 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Aralık 1963; Ocak, Şubat 1964 aylarına 
ait hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/4) 
(S. Sayısı : 439) [Dağıtma tarihi: 11 . 4 . 1964] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

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

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

2. — Kadir Ceylan hakkındaki Ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo

nu raporu (M. Meclisi 3/745, C. Senatosu 1/385) 
(S. Sayısı : 416) [Dağıtma tarihi : 6 . 3 . 1964] 
(Birinci görüşme tarihi: 26 . 3 . 1964; B. : 55) 

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

I 4. — Hasan Şeker hakkındaki ölüm cezası-
I nm yerine getirilmesine dair kanun tasarısının 
I Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum-
I huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko-
I misyonu raporu (M. Meclisi 3/542, C. Sena-
I tosu 1/354) (S. Sayısı 418) [Dağıtma tarihi : 
î 6 . 3 . 1964] (Birinci görüşme tarihi : 26 . 3 . 
İ 1964; B. : 55) 

5. — Bayram Albayrak hakkındaki ölüm 
I cezasının yerine getirilmesine dair kanun tasa-
| rısmın Millet Meclisince ıkabul olunan metni ve 

Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko-
j misyonu raporu (M. Meclisi 3/438, C. Sena-
I tosu 1/384) (S. Sayısı : 419) [Dağıtma tarihi : 

5 . 3 . 1964] (Birinci görüşme tarihi : 26 . 3 . 
I 1964; B. : 55) 
I 6 . — Recep Güngör Tanış hakkındaki ölüm 
| cezasının yerine getirilmesine dair kanun tasa

rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
I Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko-
| misyonu raporu (M. Meclisi 3/671; C. Senatosu 
I 1/386) (S. Sayısı : 420) [Dağıtma tarihi : 

(Devamı arkada) 



5 . 3 .1964] (Birinci görüşme tarihi : 26 . 3 . 
1964; B. : 55) 

7. — Be din Kılıç hakkındaki Ölüm cezasının 
yerine getirilmesinee dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu ra -
poru. (M. Meclisi 3/205; C. Senatosu: 1/351) 
(S. Sayısı : 432) [Dağıtma tarihi : 18.3.1964] 
(Birinci görüşme tarihi : 26 . 3 . 1964; B. • 55) 

X 8. — Evlilik dışı çocukların tanınmaları 
nı kabule yetkili makamların yetkilerinin ge
nişletilmesi hakkındaki Sözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Ta
nıtma, içişleri ve Anayasa ve Adalet komisyon
ları raporları (M. Meclisi 1/233; C. Sena
tosu 1/367) (S. Sayısı : 423) [Dağıtma tari
hi : 11 . 3 . 1964] (Birinci görüşme tarihi : 
31 . 3 . 1964; B. : 56) 

X 9. — 1938 - 1939 yıllarında İngiltere ve 
Fransa hükümetlerinden temin edilen teslihat 
kredilerinin mahsup şekli hakkındaki kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma. Dış
işleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plân ko
misyonları raporları (M. Meclisi 1/214; C Se
natosu 1/363) (S. Sayısı : 426) [Dağıtıma tari
hi : 16 . 3 . 1964] (Birinci görüşme tarihi: 
31 . 3 . 1964; B. 56) 

10. — Millî Savunma Bakanlığı orta sanat 
okulları öğrencileri hakkındaki kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (M. Meclisi 
1/263; C. Senatosu 1/350) (S. Sayısı: 427) [Da
ğıtma tarihi : 16 . 3 . 1964] (Birinci görüşme 
tarihi : 31 . 3 .1964; B. 56) 

X 11. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
28.08 pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün 
değiştirilmesine dair olan Balkanlar Kurulu ka
rarnamelerinin onaylanması hakkındaki kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve iktisadi İş
ler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları | 

(M. Meclisi 1/225; C. Senatosu 1/366) (S. Sa
yısı : 430) [Dağıtma tarihi : 17 . 3 . 1964] (Bi
rinci görüşme tarihi : 31 . 3 . 1964; B. 56) 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 3242 ve 5254 sayılı kanunlarla veri
len yemeklik ve tohumluk bedellerinin tecili 
hakkındaki 310 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cumhu
riyet Senatosu Malî ve iktisadi işler, Tarım ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (M. Mec
lisi 1/491, 2/491; C. Senatosu 1/365) (S. Sayı
sı : 434) [Dağıtma tarihi : 30 . 3 .1964] 

X 2. — Başbakanlık Basımevi Döner Serma
ye İşletmesi kuruluşu hakkındaki kanun tasarı 
sının Millet Meclisince kaJbul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (M. Mec
lisi 1/316; C. Senatosu 1/368) (S. Sayısı : 436) 
[Dağıtma tarihi : 3 . 4 .1964] 

X 3. — Harçlar kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
1/305, 2/321; C. Senatosu 1/376) (S. Sayısı : 
438) [Dağıtma tarihi : 13 . 4 . 1964] 

X 4. — Kan gruplarının tâyinine yarıyan re-
aktiflerin mübadelesi hakkında Avrupa Andlaş-
ması ve Ek Protokolün onaylanmasının uygnn 
bulunduğuna dair kanun tasarısının, Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Sosyal İşler ve Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma komisyonları raporları (M. Meclisi 
1/349; C. Senatosu 1/371) (S. Sayısı : 440) 
[Dağıtma tarihi : 13 . 4 . 1964] 

X 5. — Özel tıbbî tedavi ve Terma - Klimatik 
Kaynaklar Alanında Karşılıklı Yardımlaşmaya 
dair Avrupa Andlaşmasmm onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Sosyal İşler ve Dışişleri, Tu
rizm ve Tanıtma komisyonları raporları (M. 
Meclisi 1/351; C. Senatosu 1/364) (S. Sayı-

| sı : 441) [Dağıtma tarihi : 13 . 4 . 1964] 



D. : 1 Toplantı : 3 No. : 86 

Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit Zeren ve A. P. Cumhuri
yet Senatosu Grupu Başkanlığının yazıları hakkında İçtüzüğün 180 
nci maddesi gereğince hazırlanan Anayasa ve Adalet Komisyonu 

mütalâası (C. Senatosu 5 /5 ) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 14 . 4 . 1964 

Esas No. : 453 
Karar No. : 

Yüksek Başkanlığa 

2 ve 7 Nisan 1964 tarihli Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu bileşimlerinde yapılan açık 
oylama •sonuçları hakkında, bu birleşimlerdeki Başkanlık'Divanının yanlış değerlendirme yaptığına 
dair olup Yüksek Başkanlıkça Komisyonumuza Jıavale olunan, Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
Üyesi Macit Zeren ve A. P. Cumhuriyet Senatosu Grupu Başkanlığının yazıları hakkında İçtüzü
ğün 180 nci maddesi gereğince Komisyonumuzca tanzim olunan mütalâa ilişikte sunulmuştur. 

Konunun önemine binaen, Komisyonumuzca tanzim olunan bu mütalâanın öncelik ve ivedili'klç 
Genel Kurulda görüşülmesine delâletleri saygıyle rica olunur. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkanı 

Osman Saim Sarıgöllü 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 13 . 4 . 1964 

Esas No. : 453 
Karar No. : 100 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün uygulanmasından doğan anlaşmazlık dolayısiyle, Cumhuriyet 
Senatosu Amasya Üyesi Macit Zeren ve A. P. Cumhuriyet Senatosu Grupu Başkanlığın yazıları 
hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonunun raporu : 

Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit Zeren ve Cumhuriyet Senatosu A. P. Grupu Başkanı 
İhsan Sabri Çağlayangil tarafından 2 ve 7 Nisan tarihlerindeki Genel Kurul birleşimlerinde değer
lendirilen açık oylama sonuçlarının Anayasaya, İçtüzüğe ve bugüne kadarki tatbikata uymadığın
dan bahsile tüzüğün 180 nci maddesi gereğince doğan ihtilâfın halli için, Yüksek Başkanlığa vu'ku-
bulan müracaat üzerine gerekli evraklar, 6 Nisan 1964 ve 8 Nisan 1964 tarihlerinde komisyonumu
za tevdi olunmakla 8 ve 10 Nisan tarihlerindeki birleşimlerde müzakere edilerek aşağıdaki rapo
run yazılmasına karar verilmiştir. 



— 2 — 
• Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün uygulanmasından doğan anlaşmazlık var mıdır? 

1. 2 Nisan 11)64 tarihli 57 nci Birleşimde Zihni Betil ve arkadaşları bir takrir vererek, Cumhu
riyet Senatosu üyeleri seçiminin nispi temsile göre yapılması ile alâkalı teklifin Anayasa ve Ada
let Komisyonu ile İçişleri Komisyonundan müteşekkil bir Geçici Komisyona havale edilmesini is
temişler, bu konuda müzakere cereyan etmiş, Selâm i Üren ve 16 arkadaşı takririn açık oya konması 
için yazılı talepte bulunmuş, açık oya konmuş, tasnif Ibittikten sonra Başkan aynen «Muhterem ar
kadaşlar, Seçim Kanununun oylamasına 81 sayın üye iştirak etmiş, 76 kabul, 2 ret, 2 çekinseıyl 
boş oy çıkmıştır. Yapılan defter yoklamasında 140 üye olduğu teshil edilmiştir, içtüzüğün 112 uci 
maddesi gereğince salt çoğunluk olmıyacağı için burada 76 oyla müşterek bir Geçici Komisyon ka
bulüne karar verilmiştir. (Alkışlar) Bir arkadaş muhalif, 2 arkadaş muvafık lolına'k 'üzere müşte
rek bir Geçici Komisyona havale edilmesine karar alınmıştır. (Soldan alkışlar). İki, gelen açık oy
lamaya göre, Başkanlık Divanı burada 'kâfi miktarda üye olmadığı kanaatine vardığı için yoklama 
yaptıracaktır. Nisap yoksa, celseyi tatil edecek, nisap varsa müzakerelere devam edecektir. (Yokla
ma yapıldı.) Efendim, toplanma nisabımız olmadığı için birleşimi 7 Nisan Salı günü saat 15,00 ite 
toplanmak üzere 'kapatıyorum.»demiştir. Şu hale göre, 2 Nisan tarihli Birleşimi idare eden Baş
kan vekili, Birleşimin başında Genel Kurula çıkartılan, müzakereleri 'boyunca dolaştırılan defter
deki imza adedine oylama anındaki toplantı, kutudan çıkan 76 kabul oyunu da karar nisabı kabul 
ederek, yakardaki kararı tefhim etmiştir. 

2. Yukardaki İçtüzük uygulamasının Anayasaya, İçtüzüğe ve bugüne kadarki tatbikata mu
halif olduğunu iddia eden Divan Üyesi Macit Zeren, Başkanlık Divanına itiraz etmiş, Başkanlık 
Divanı 6 Nisan 1964 tarihinde «2 Nisan 1964 tarihli kararın tam ve muteber olduğuna ve bu ko
nunun Genel Kurula sunuş olarak arz edilmesine» ekseriyetle karar vermiş 7 Nisan 1964 tarihli Bir
leşimi idare eden diğer Ibir Başkanvekili sunuşu okuttuktan sonra «Bu mevzuda söz istiyen var 
mı? diye müzakere açmış, Macit Zeren, Divan kararının kendisini tatmin etmem'esi bakımından 
Tüzüğün 180 uci maddesine göre İçtüzük ihtilâfının halli için Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
müracaat ettiğini mütalâa bildirilmesi için müracaatının Anayasa ve Adalet Komisyonuna havale 
edildiğini, oradan rapor geldikten sonra müzakere edilmesi lâzıımgeldiğini bildirmiş, bir de önerge 
vermiş, 10 üyenin konuşmasından ve kifayetin kabulünden sonra Macit Zerten'in önergesine müşa
bih bir başka önerge ile her iki önergenin açık oya konulması hakkında ayrıca yazılı iki takrir 
verilmiş, bir başka üye Divan kararımın oya konulmasını istemiş, üyelerden bir diğeri ise, açık oy
lamanın kabul, ret, çekinser kelimelerinden birinin söylenmesi suretiyle yapılmasını taleibetmiştir. 
Bu talebe göre Macit Zeren'in önergesi açık oya konacağı sırada, üyelerden bir kısmı açık oy (tak
ririnde imzası olanların mevcudolup olmadığının teshilini istemiş, Başkan, mevcudolınasalar da 
önergenin muteber olduğunu bildirmiş, açık oya koymuş, neticede Başkan aynen «şimdi neticeyi 
arz ediyorum, yoklamada Ibir kişi mevcut defterde oy neticesinde 75 sayın üye vâki olan teklifin 
reddini istemiş, 4 sayın üye çekinser kalmış, 5 »sayın üye ise, önergenin kabulünü istemiştir. Her ne 
kadar, bu sayı hesabedildiği takdirde 84 sayın üye, Cumhuriyet Senatosu Başkanı ile oturumu ida
re eden Başkanın ilâvesi ile 86 üye, açık oylamada imzaları bulunan açık oylama istiyen sayın üye
lerden 22 den fazla olarak imzaları bulunduğu için yeten' sayı vardır.» demiştir. 

• Şu duruma göre, 7 Nisan 1964 tarihli Birleşimi idare eden Başkanvekili : Açık oylama tale
binde bulunan imza sahipleri, oturuma iştirak etsin, veya etmesin takririn muteber olduğu, toplantı 
nisabının yoklama defterine göre değil, oturumda, hazır bulunanlara göre tesbit edileceği, hazır 
bulunanların ise, oy kullananlara, oturuma iştirak etsin veya etmesin açık oy takririnde imzası bu
lunanların ve kanunen oy kullanması mümkün olmıyanlarm ilâvesi suretiyle bulunacağı 'kanaatin
dedir. 

3. Cumhuriyet Senatosu Tutanak dergilerinin tetkiki sonunda, açık oy takririnde imzası bulu
nanlar oturumda mevcudolsun olmasın takrirlerinin muameleye konduğu, kutudan çıkan oya göre 
toplantı ve karar nisabının tesbit olunduğu, yoklama defterinin nazara alınmadığı, takrir sahiple
rinin mevcuda ilâve edilmediği görülmüştür. 
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4. Cumhuriyet Senatosu A. P. Grup Başkanı yaptığı müracaatta, Macit Zeren'in talebi üzerine 

meviçut İhatanın tahsis edilmeyip, Divanca ekseriyetle benimsenmesi üzerine içtüzük ihtilâfının 
doğduğunu 180 nci (maddeye göre anlaşmazlığın nailini talebetmiştir. Aynı mahiyetteki Macit Ze
ren'in talebi ile birlikte bu son talep de, Cumhuriyet Senatosu 'Başkanlığı tarafından Komisyonu
muza havale edilmiştir. 

Netice, içtüzüğün 180 nci maddesi «Bu tüzükte değişiklik yapılmasına dair teklifler ve 
bu tüzüğün uygulanmasından doğacak anlaşmazlıklar, gerekli raporu hazırlayıp Cumhuriyet Se
natosuna sunmak üzere Anayasa ve Adalet Komisyonuna havale edilir») hükmünü taşımaktadır. 
Yukarıda gösterildiği veçhile, Başkanvekillerinden her birinin anlayışı başka olduğu gibi, bugüne 
kadar, olan tatbikattan neticeye müessir bir dönüş vardır. Anlaşmazlığın halli için, müracaat vuku-
bulmuş ve salahiyetli Başkan tarafından Komisyonumuza havale edilmiştir. Şu hale göre, bâzı 
komisyon üyelerinin salâhiyetimiz olmadığı (hususundaki iddiaları varit değildir, ihtilâf vardır ve 
Komisyonumuz salahiyetlidir. 

Açık oylamada toplantı ve karar nisabının ne şekilde tesbit olunacağı : 
1. Anayasamızın 86 ncı maddesi; «Her meclis üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve 

Anayasada başkaca hüküm yoksa, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir.» demek
tedir. Şu âmir hükme göre; 185 üyeli Senatomuzun, en az 93 üyenin iştiraki ile toplanması, 93 
üyenin hazır bulunduğu sırada oylama yapılması, en az 47 üyenin kabul veya ret oyunu bildirmesi 
şarktır. Ancak bu takdirde Cumhuriyet Senatosundan bir karar çıkmış sayılır. Hilâfına tutum, Ana
yasayı ilhlâl, en azından Anayasaya muhalefet olur. Anayasamızda mevzuumuzla ilgili yukardaki 
maddeden başka bir hüküm mevcut değildir. 

2. içtüzüğümüz bakımından keyfiyetin tetkikine gelince; Anayasanın 86 ncı maddesi aynen 
içtüzüğümüzün 112 nci madesine aktarılmıştır, tçtüzümüze göre de, 185 üyeli Senatomuzun en 
az 93 üyesinin mevcudolduğu sırada oylama yapılması, mevcudolan salt çoğunluğuna göre karar 
verilmesi lâzımdır. Anayasa hükmü olan, bu ana kaide bütün oylama şekilleri için gereklidir. Tüzüğün 
104 ncü maddesi işari oy, açık oy, gizli oy olmak üzere 3 türlü oy verme usulü kabul etmiştir. Mü
zakere (edilen mevzuun mahiyet ve ehemmiyetine göre bu oy verme şekillerinden biri kullanılabilir. 
Oy verme şekiUerin'e iki ana prensip hâkimdir. Bunlardan birisi sürat diğeri ise sıhhattir. İşari oya 
daha ziyade sürat açık oylamaya ise tam ve katî olaıak sıhhat prensibi hâkimdir. 

a) işari oy, el kaldırmak: veya ayağa kalkmak suretiyle verilir. Oylama sırasında toplantı ni
sabının mevcudolup olmadığı., Başkanın, Kâtiplerin ve üyelerin kontroluna tabidir. Ancak, üye
lerden beş kişi ayağa kalkarak yoklama istiyebilirler. Oturum açıldıktan sonra Başkan lüzum gör
mez, Kâtipler itiraz etmez, beş üye ayağa kalkmazsa toplantı nisabı var sayılır. Başkanın, Kâtiple
rin 've üyelerin takdir hakkı ancak bu oylama şekline münhasırdır. 

b) Açık oy, üzerinde üyelerin adları yazılı kâğıtların kutuya atılması veya talep vukuunda 
kabul, ret, çekinser kelimelerinin söylenmesi suretiyle verilir. Senato idaresinin tecelli edip etme
diğinin hiçbir itiraza mahal bıra'kmıyaeak bir surette te&biti için burada sürat prensibi ihmal edil
miş tam ve kati olarak sıhhat ve tevsik prensibine sadakat gösterilmiştir. Bütçe, mükellefiyet ko
yan veya kaldıran kanunlar, dış anlaşmalar ve 10 üyenin eilı'emmiyet verip açık oy talelbettikleri 
hususların muhakkak açık oya konmasının sebebi bu vasfından dolayıdır. Takdirin girdiği yere iti
razın da gireceği tabiîdir. Bundan dolayı Başkana en ufak takdir hakkı bırakılmamış, sıhhatli oy
lama için zaruri olan toplantı ve karar nisabına yarıyaeak rakamların ne suretle bulunacağı sarih 
olarak gösterilmiştir. Açık oylamadan bahseden 108 nci madde aynen, «Açık oylamaya aşağıdaki 
şekilde başvurulur : 

1. önce üyelerin davetine mahsus çıngırak 3 dakika müddetle çalınır. Her üyenin üzerinde is
mi yazılı beyaz, kiranızı ve yeşil renkli oy puslası bulunur. Beyaz kabulü kırmızı reddi yeşil çekin
ser olmayı ifade eder. 

Oylama başlamadan önce Başkan, oyların neyi ifade edeceğini anlatır. 
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Üyeler, oylamadan önce oylarının gerekçelerini kürsüden söylemek isterlerse, Başkan, lehte ve 

aleyhte yalın/ birer üyeye söz verir. 
2. Sonra Divan Kâtiplerinden biri üyelerin adlarını, .soy adı alfabe sırasına göre, okumaya 

başlar. Hangi harften başlanacağım ad çekme suretiyle Başkan tâyin eder. 
o. Adı okunan üye, ıhitabet kürsüsü ü »er i ne konmuş kutuya oy pusulasını bizzat atar. 
4. Bütün adlar okunduktan sonra, oy vermemiş olanlarla oylama sırasında (ienel Kurula ge

lenler va.rsa, 'bunlarda oylamaya davet edil-irlcr. Bu sırada (İenel Kurula gelmiş olanlar varsa oy 
vermeye davet edilirler. 

f>. Oylar toplanınca Başkan, muamelenin 'bittiğini söyler. Bundan sonra, oy verilemez. 
0. Oy kutularını kâtipler açarak, herbirinin içinde bulunan puslaları sayarlar. Karar, leihte 

vre aleyhte bulunanların adedine göre, belli olur. Çekin..erlerin adedi oy üzerinde tesir icra etmez 
ve takat sadece yeter sayıya dâhil olur. îptal edilmiş oy puslaları çekinser oy sayılarak, ancak, ye
ler sayıya dâihil edilir. 

T. Kâtipler mevcut üye adedini, yeter sa,yı olup olmadığını, lehte ve aleyhte bulunanların ve 
çekinserlerin miktarını iptal edilmiş oy pusulası varsa bunların adedi ile iptallerinin sebebini bir 
tutanakla tesbit ederler. 

8. Kâtiplerce tesbit edilen bu netice, Başkan tarafından oturumda (İenel Kurula bildirilir. 
«hükmünü ihtiva etmektedir.» Birinci benddeki çıngırakla davet, yoklama defterine itibar olunamı-
yaeağmı üyelerin dışarı çıkabileceğini göstermekte olduğu, gibi, 4 ncü ibend, oylamaya katılmayan
lara ne cins muamele yapılacağını iare etmekte, 6 ncı bend, açık oylamanın 'bünyesinde yoklama hu
susunun mevcudolduğtınu toplantı ve karar' nisabının ne şekilde. Kâtipler tarafından kutudan çı
kan oylara göre hesaplanacağını ortaya koymaktadır. 8 ne i bend ise, Başkana en. ufak bir takdir 
hakkının verilmediğini ifade etmektedir. Bu münasebetle şu hususa da temas etmeden geçenniyece-
ğiz, toplantıda olduğu halde oya. iştirak etımiyen kimselerin mevcudiyetinden şüphe edilirse, bu tak
dirde, açık oylamanın ikinci şekli yani, kabul ret çekinser kelimelerinden, birinin söylenmesi süre
liyle oylama yapılması istenebilir, oya iştirak edenler, cimiydiler katı olarak tesbit, ve tevsik oluna
bilir. 

2 ve 7 Nisan açık oylamalarının hukuki mahiyeti 

'1 ve 7 Nisan açık oylamalarında, kullanılan oy miktarı ve değerlendirme şekli yukarıda, gös
terilmişti. İzah olunan Anayasa ve İçtüzük hükümleri ile mukayese edildiği takdirde : 

1. 2 Nisan açık oylaması : 

a) Yoklama defterinde imzası bulunanlar, oylama sırasında toplantıda hazır olanlar şeklinde 
kabul edilmiştir. Yoklama defiteri Birleşimin başında (İenel Kurula çıkarılmakta, müzakereler 
süresince dolaştırılmaktadır. Yoklama defteri, o gün Senatoya uğrayanlar] göstereJbilir. Oylama 
anında mevcııdolanları göstermez. Bahusus, birinci oturum bir gürültü ite kapanmış yanım saat 
sonra ikinci oturum açılmıştır. 

b) Açık oylamadan bahseden tüzüğün 108 nci maddesi, toplantıya katılanların ne şekilde tes
bit ve 'tevsik olunacağını açıkça göstermiştir. Kutudan çıkan oy sayısı 81 dir. 

c) Bir an için, toplantıya katıldığı halde oya katılmadığı iddia olunan kimseler dahi nazara 
alınsa bunların kimlerden ibaret olduğu ve kaç kişi bulunduğu tesbit ve tevsik edilmemiştir. 
Kâtipler tarafından tanzim edilip Başkana verilen zabıtta buna dair en ufak bir kayıt dahi yok
tur. 

d) Açık oylamalarda, Başkanın takdir hakkı yoktur. Kâtipler taraf nidan tanzim olunan 
zaptı okumakla iktifa eder. 

Esasen Başkan, «gelen açık oylamaya göre, Başkanlık Divanı burada kâfi miktarda üye olma
dığı kanaatine vardığı için yoklama yaptıracaktır.» deme suretiyle tefhim ettiği kararı cerhetmiş 
ve yeter sayı olmadığını da ikinci defa yoklama yaptırarak tevsik eylemiştir. 



— 5 — 
i') 185 üyeli Senatomuzda, oylama anında 93 üyenin bulunmadığı anlaşıldığından ve aksine 

olan görüş itiraz edilemiyeoek şekilde tesbit ve tevsik edilemiyeceğinden toplantı nisabı yoktur. 
Zihni Betil ve arkadaşlarının Geçici ıKomisyon kurulması hakkındaki takrirleri Genel Kurulca 
kabul edilmiş değildir, Aksine tutuım ve bu kavara istinatla başka muamele yapılması içtüzüğe 
ve Anayasaya muhalefettir. 

2, 7 Nisan açık oylaması : 
a) Hazır ibulunup oyunu izhar eden üyelerin adedinin 8G olduğu kabul edilmiştir. 
b) Eski oturumlarda olduğu gibi aynı oturumda da Başkanvekili, açık oy takriri verenlerin 

hazır bulunmasına lüzum olmadığını kabul etmiş ve nitekim, imza atanların oturumda olmadıkları 
zafbıt ile tevsik olunmuştur. 

c) Oturumda bulunmasına lüzum görülmiyen ve esasen oturumda olmadığı tesbit ve tevsik 
olunan açık oy takriri teklif edicileri 22 kişinin,, yeter sayıya ilâvesine hiçbir şekilde imkân yok
tur. 

d) Acık oylama neticesini gösteren ve Kâtipler tarafından tanzim olunan tutanakta, açık oy 
isteyicilerin yeter sayıya ilâve edildiğine dair hiçbir kayıt yoktur. 

e) Başkan, Kâtipler tarafından tanzim olunan tutanağı okumakla iktifa eder neticeye mü
essir bir takdirde bulunamaz. 

f) 185 üyeli Senatomuzda, oylama anında 93 üyenin bulunmadığı anlaşıldığından aksijine 
sord edilen iddianın kanaatbalhş bir şekilde tesbit ve tevsiki yapılmamış bulunduğundan toplantı 
nısalbı yoktur. Anayasa Komisyonu raporu gelmediğinden Başkanlık Divanı sunuşunun oylama-
ması hakkındaki Macit Zeren'in takriri reddedilmiş değildir. Aksine tutum, İçtüzüğe ve Anaya
saya muhalefettir. 

Üç gün devam eden müzakereler sonunda açık oylamalar hakkında, yukarıda arz edildiği veç
hile kanaatlerin 'tebellür etmesi üzerine üyelerden Kâmil Ooşkunoğlu ve O. öevdet Erkut birer 
önerge vererek Genel Kurul kararlarım Komisyonun tetkik edemiyeceğini, bahusus 2 Nisan ta
rihli oylamanın doğru olduğunun Genel Kurulca karara bağlandığını ileri sürmüşler ve bilâmü-
talâa evrakın reddini istemişlerse de; 

1. Senatomuzun sayın üyeleri sadece oylarım izhar etmişlerdir. Oyların neticesini değerlendi
ren ve buna karar mahiyetini veren Başkanvekili eridir. Açık oylama bakımından herbirinin tu
tumu ayrı olduğu, benimsediklerini bildirmelerine rağmen ayrı tutumu muhafaza ettikleri yuka
rıda izah olunmuş ve tüzük ihtilâfının mevcudiyeti tesbit, edilmiştir. 

2. Tüzüğümüzün 180 nci maddesi, tüzük ihtilâfından dolayı mütalâa beyanına Anayasa 
Komisyonunu salahiyetli kılmıştır. Tüzük tadil (dilmedikçe, her hangi bir kararla bu yetki 
bertaraf edilemez. 

3. Tüzük ihtilâfını halletmeye Başkanlık Divanı salahiyetli değildir. Esasen ihtilâf, onla
rın tutumundan doğar. Tüzüğün 6 nci maddesi, münferit vezif el erden doğacak, itiraz ve şikâ
yetler hakkındadır. Umumi bir hükümdür. Tüzüğümüzün hiçbir yerinde ihtilâfın Başkanlık 
Divanı tarafından halledileceğine dair bir sarahat yoktur. Umumi bir madde ile sarahat olan 'hu
susi hüküm karşılaştığı zaman, hususi hükme itibar olunması hukukun umumi lesaslarmdandır. 

4. Meclisler bünyeleri itibari ile her mevzuu hemen müzakere edemez, ihtisas komisyonları ku
rulmasının setbep ve hikmeti bundandır. Bir mevzu Senatoya intikal edince, alâkalı ihtıisas komis
yonundan mütalâa alınır. Bu mütalâa üyelere tabedilerek dağıtılır, işin mahiyetini ve ihtisas ko
misyonunun mütalâasını öğrenen üye, müzakereleri dinliyerek vicdan, huzuru içinde oyunu kullanır. 
A'ksine tutumun hukukî bir netice tevlidetmemesi lâzımgelir. 

5. 180 nci maddenin sarahatinden anlaşıldığı veçhile Başkanlığa vukmbulan ve tüzük ihtilâ
fının hallini istiyen müracaatlar, Başkan tarafından alâkalı komisyona havale edilir. Komisyon
lara havalenin Genel Kurulca yapılacağına dair mevzuatımızda hiçbir hüküm mevcut değildir. 

6. Başkanlık Divanı sunuşunun oylanması münakaşa mevzuu olduğu gibi, oylama sırasında 
86 üyenin mevcudolduğu tutanaklardan açıkça anlaşılmaktadır. Bu suretle, hukukan muteber 
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bir karar da mevcudol maması dolayısiyle bu önergeler ekseriyetle reddedilmiş ve yukarda izah 
olunduğu veçhile mütalâanın bildirilmesi kabul edilmiştir. 

Netice : 
1. Acık oylamada yoklama defterine göre toplantı nisabının tesbit edilemiyeceği, 
2. A cılk oylamada luılunmıyaıı açı'k oy takriri tekli ('çilerinin toplantı nisabına dâhil edilme

sine i11ikan bulunmadığı, 
,'"î. Anayasamıza göre, oy vermekten ınemnıı olan oturumu idare eden Başkanvekili ile oturum

da bulunduğu tevsik edilen Cumhuriyet Senatosu Başkanının, toplantı nisabına dâhil edilmesinin 
lâ/ımgeldiği, 

4. Hecini Kanunu ile ilgili oylamada yukarda gösterildiği veçhile neticeye müessir hataların 
işlenmesi (ieçici Komisyonu, onun raporunu çıkacak kanunu zedeliyebilir. Bu itibarla; 

a) (ieçici Komisyon kurulması hakkındaki takririn, 

b) Macit Zeren'in' itirazı üzerine Başkanlık Divanınca verilen kararın İçtüzüğün 112 nei mad
desinin son fıkrasına göre yeniden oylanması lâzi'mgeldiği mütalâasındayız. 

(ienel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Sözcü 
Aydın Tokat 

O. S. Sarıgöllü Yetkimizin olmadığı fik
rindeyim, mütalâam 

eklidir. 
Z Betü 

Bu raporda Sözcü 
Kâtip 

Kastamonu 
A. N. Tuna 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Yetkimizin olmadığı fik
rindeyim. Tafsilâtlı mü

talâam eklidir. 
Â. Artus 

Bursa Konya 
Ş. Kayalar Yetkimizin olmadığı fik

rindeyim. Muhalefet şer
him eklidir. 

M. Obuz 

Kütahya 
Yetkimizin olmadığı fik
rindeyim. Muhalefet şer

him eklidir. 
O. C. Erkut 

Samsun 
C. Bulak 

Sivas 
R. Öçten 

Tekirdağ 
S. Üren 

Uşak 
Yetkimiz olmadığı fikrindeyim. 

Muhalefet şerhim eklidir. 
K. Coşkunoğhı 

MUHALEFET ŞERHİ 

('ienel Kurulun verdiği bir kararın, İçtüzük veya Anayasaya aykırı olup olmadığının tetkiki 
ve iptali yolunda yapılacak müracaatler ancak, yine (İenel Kurula arz olunabilir. (Tenel Kurul 
böyle bir müracaatı tetkik ve karara bağlar . veya konunun İçtüzük ve Anayasaya uygun olup 
olmaması bakımından ineeliyerek gerekli mütalâanın verilmesi için komisyonumuza tevdi eder. 
Bu takdirde komisyonumuz, konuyu inceleyip mütalâasını (İenel Kurula arz eder. Bunun üzeri
ne son kararı yine (İenel Kurul verir. 

Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosu (.tenel Kurulu üstünde bir teşe'kkül olmadığından, Ge
nel Kurulca halledilen ve komisyonumuza tevdi edilmemiş olan bir konunun incelenmesi ve ka
rara bağlanmasına tüzük hükümlerine göre komisyonumuz yetkili bulunmadığından karara mu
halifiz. 

Kütahya Konya Uşak 
O. C. Erkut M. Obuz K. Cnşkunoğlu 
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MUHALEFET ŞERHİ 

1. Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 2 ve 7 Nisan 1964 tarihli birleşimler indeki oylama
lara yapılan itirazların tetkik mercii, İçtüzüğün G nfcı maddesine göre Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlık Divanıdır. Nitekim, Macit Zeren tarafından 2 Nisan 1964 tarihli Birleşimdeki oylamaya 
yapılan itiraz, Başkanlık Divanı tarafından tetkik ve reddolunmuş, 7 Nisan 1964 tarihli Birleşi
minde Genel Kurula sunulmuş ve Genel Kurulca da aynı Birleşimde Başkanlık Divanının bu ka
rarı uygun görülmüştür. 

2. 7 Nisan 1964 tarihli Birleşimdeki oylamaya Cumhuriyet Senatosu A. P. Grupu Başkanı 
İhsan Sabri Çağlayangil tarafından yapılan itirazın da 'birinci maddedeki prosedüre tabi tutulması 
gerekir. 

3. Anayasa ve Adalet Komisyonu çoğunluğu, İçtüzüğün 180 nci maddesine, vaz'ı maksadın
dan tamamen başka bir mâna vermiş ve teşkil edilecek 14 kişilik Geçici Komisyona bünyesinden 
7 kişi seçmesi için Genel Kurul tarafından alman 2 Nisan 1964 tarihli Karar hükmünün yerine 
getirilmesini Zeren ve Çağlayangil taraflarından vukubulan itirazların incelenmesi sonucuna te
hir etmiştir. (Bu çoğunluk, 8 ve 9 Nisan günlü toplantıları ile 10 Nisan günü saat 13,15 e kadar 
yaptığı toplantıda hep bu konuyu incelemiş, 7 kişiyi seçmemiş ve saat 13,15 te de, toplantıyı, 
aynı konuyu incelemeye devam etmek üzere saat 15,30 a bırakmıştır. 

4. İçtüzüğün 180 nci maddesi, Anayasa ve Adalet Komisyonu çoğunluğunun telâkki ettiği 
şekilde mânalandırılanıaz. Zira; 

I - İçtüzüğün 180 nci maddesi umumi bir hükümdür. Bu umumi thükünı, tüzük uygulamasın
dan doğan bütün anlaşmazlıklar için değil, ancak ve ancak İçtüzüğün hususi olarak hal mercii ve 
hal şekli tâyin etmemiş 'bulunduğu anlaşmazlıklar için uygulanabilir. İçtüzük, oylamalar için, 
6 nci maddesi ve diğer hükümleri ile, hususi hal mercii ve hal şekli tâyin eylemiş (bulunduğu ci
hetle, Genel Kurulun 2 ve 7 'Nisan 1964 tarihli birleşimlerindeki oylamaların muteberliği konu
sunda sözü edilen 180 nci madde uygulanamaz. 

II - Cumhuriyet Senatosunda yetkili organ, Genel Kuruldur. Millet adına yasama yetkisini 
Genel Kural kullanır. Genel Kurul kararlarının icrası, hiçbir sebep ve surette tehir edilemez. 
(Anayasa Mahkemesinin yetkileri şüphesiz saklıdır.) 

III - Anayasa ve Adalet Komisyonu, diğer komisyonlar gibi, Cumhuriyet Senatosunun bir or
ganıdır. Görevi, İçtüzük hükümlerine göre kendisine havale edilen işleri incelemek ve incelemeci 
sonucunu bir raporla tesbit etmektir. Genel Kurula, Başkanlık Divanına ve diğer komisyonlara, 
istekleri üzerine mütalâalar da verir. Hiçbir sebep ve suretle, Genel Kurul kararlarının icrasını 
tehir edemez ve Genel Kurul kararları hakkında, Genel Kurul tarafından istekte bulunulmadıkça, 
mütalâa da serd edemez. 

IV - Anayasa ve Adalet Komisyonu, çoğunluğunun L80 nci maddeden telâkki ettiği mâna bir an 
için doğru sayıldığı takdirde, Genel Kurul tarafından çoğunlukla alınan kararın, aleyhte oy veren 
bir üyenin itirazı halinde, icrasına imkân kalmaz. Halbuki, hukukî muteberlik bakımından, oy İbir-
liği ile alman kararlarla çoğunlukla alınan kararlar arasında fark gözetilemez. 

V - Oylamalarda hata işlenemez mi? Hata i slenildiği takdirde bunun ıslah ve tashihi veya hata 
işlenildiğinden şüphe edildiği takdirde Ibu şüphenin giderilmesi için inceleme yapılması mümkün 
olmıyacak m?. Elbette mümkün olacak. Ancak. İçtüzüğün 6 nci maddesine ve diğer hükümlerine 
göre muteriz, itirazını Başkanlık Divanına yapacak, Başkanlık Divanı bu konuda alacağı kararı 
Genel Kurula sunacak ve gerekirse gürüşme açarak kesin kararı Genel Kurul verecek. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu, karar vermezden önce Başkanlık Divanı isterse, Başkanlık 
Divanına ve karar vermezden önce Genel Kurul isterse Genel Kurula, ancak mütalâa verebilir. 
Genel Kurulun karara bağladığı bir konuda Genel Kurulun isteği hattâ haberi olmaksızın, hir üye 
veya bir grup tarafından yapılan itiraz üzerine, !bu itiraz Cumhuriyet Senatosu Başkanı tarafından 
havale edilmiş olsa bile, mütalâa veremez. 
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5. Yukardaki izahtan açıkça anlaşılmaktadır ki, Anayasa tve Adalet Komisyonunun, Genel 

Kurulun 2 ve 7 Nisan 1964 tarihli birleşimlerin deki oylamaların mntebeıiiği üzerinde hüküm tesi
sine ve G.enel Kurul tarafından istek vukubulmadığına göre de mütalâa serdine yetkisi yoktur. 

6. Anayasa ve Adalet Komisyonu, Genel Kurulun 2 ve 7 Nisan 1.964 tarihli Birleşimlerindeki 
oylamaların muteberliği hakkında mütalâa serd et me yetkisini haiz olsa idi, bu mütalâanın mahiyeti, 
Genel Kurulun gerek 2 Nisan, gerekse 7 Nisan 1964 tarihli birleşimlerindeki oylamaların muteber 
olduğu şeklinde olmak gerekirdi. Zira; 

I - 2 Nisan 1964 tarihli Birleşimde açık oyla. maya 81 üye iştirak etmiştir. Birleşimi idare eden 
bir Başkanvekili ile (bir Kâtip üye de oya katılmamışlardır. Hazır bulunan Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı da, kanunen memnu olduğu için oy kulla namamıştır. Açık oylama ancak on üye tarafında ti 
istenebileceğine ve bu konudaki, önerge muteber sayılmak suretiyle açık oylama yapıldığına göre, 
açık oylama istiyen önergedeki imza sahip!erinden en az onunun toplantıya katılmış bulunduğunu 
kabul etmek gerekir. Bu takdirde de, toplantı nisabı için mevcudiyeti şart olan 93 kişinin mevcut 
bulunduğu neticesi hâsıl olur. 

II - 7 Nisan 1964 tarihli Birleşimde açık oylamaya 84 üye iştirak etmiştir. Birleşimi idare eden 
Başkanvekili ile hazır ibulunan Cumhuriyet Senatosu Ba'şkanı da, Kanunen memnu oldukları için, 
oylamaya katılmamışlardır. Açık oylama istiyen önergelerden sadece birisi nazara alındığı takdirde 
imza sahiplerinden en az on kişiyi de toplantıya, katılmış saymak gerekir Bu takdirde de, toplantı 
nisabı için mevcudiyeti şart olan 93 kişinin mevcut bulunduğu neticesi hâsıl olur. 

Bu izahattan da, açıkça anlaşılmaktadır ki, C enel Kurulun gerek 2 Nisan, gerekse 7 Nisan 1964 
tarihli birleşimlerindeki, oylamalar, Anayasa ve İçtüzük hükümlerine uygun ve muteberdir. 

C. Başkanınca S. Ü. Tokat 
Âmil Artus Zihni Betil 

•• — « * S 9 > € » < ı R j » » - •••«.•. . 



Dönem : 1 
Toplantı : 3 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 448 
Cumhuriyet Senatosu Üyeleri seçimi Kanununun değiştirilmesine 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 2 /630; 

C Senatosu 2/124) 

(Not : Millet Meclisi S, Sayısı : 642) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7671 - 43240 

31 , 3 . 1964 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 30 . 3 . 1964 tarihli 79 ncu Birleşiminde öncelik ve İvedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Seçimi Kanununun değiştirilmesine dair kanun 
teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fuad Silinen 

Millet Meclisi Başkam 

Not : Bu teklif 25 . 12 . 1963 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 17, 25, 26, 27 ve 30 . 3 . 1964 tarihli 70, 74, 75, 76 ve 79 ncu birleşimlerinde öncelik ve 
ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S, Sayısı : 642) 

Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 
Esas No: 2/124 

Karar No: 2 

15. .4 . 1964 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisinin 3 Mart 1964 tarihli 79 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen «Cumhuriyet Senatosu Üyelei'i Seçimi Kanununun» değiştirilmesine dair kanun 
teklifi, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu tarafından 2 Nisan 1964 tarihli Birleşimde alman kara
ra tevfikan Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu ile İçişleri Komisyonundan seçilen 
yedişer kişiden müteşekkil 14 kişilik Geçici Komisyonun 13 Nisan 1964 tarihinde yaptığı toplantı
da, Hükümet adına Adalet ve içişleri Bakanlıkları temsilcileri hazır oldukları halde, görüşülmüş
tür : 

Üyelerden bâzıları 14 kişilik Geçici Komisyonun teşkili hakkında Cumhuriyet Senatosu Genel Ku
rulu tarafından 2 Nisan 1964 tarihli Birleşimde alman karara ait oylamanın muteber olmadığı 
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yolunda vukubulan itiraz üzerine Anayasa ve Adalet Komisyonu tarafından bu itirazın haklı gö
rüldüğünü mütalâa eden bir rapor hazırlandığını söylemiş ve Geçici Komisyon çalışmalarının, bu rapor 
bir sonuca bağlandıktan sonra başlamasını teklif etmiş iseler de, diğer üyeler bu mütalâa ve tek
life iştirak etmediklerinden oylamaya başvurulmuş ve çoğunlukla Geçici Komisyonun çalışmalarına 
başlaması kararlaştırılmıştır. 

Türk seçmenleri eğiliminin, bütün seçimlerde şahsiyetleri seçmekten çok partileri seçmek 3'önün-
de olduğu açıktır. 15 Ekim 1961 Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçimi de bu hali teyidetmiştir. Mem
leketimizde, seçmen vatandaş, adayların şahsiyetlerini, nazara alarak karına liste yapmaktan cok, tüm İm
linde parti listelerine oy vermeyi tercih ettiği için, çoğunluk sisteminin başlıca faydası olan parti 
listelerindeki değerlerin seçilmesi mümkün olamamaktadır. Ayrıca bu sistemin seçmen oylarının 
âdil bir şekilde değerlendirilmesine imkân vermediği de bir gerçektir. Böyle olunca, Cumhuriyet Se
natosu üyelerinin nispî çoğunluğa dayanan üste usulü ile seçilmelerini haklı gösteren sebep ortadan 
kalkmakta, buna karşılık bu seçimlerde partilerin aldıkları oy oranında temsil edilmemeleri önemli 
bir mahsur olarak göze çarpmakta ve vatandaşın adalet duygusunu sarsmaktadır. İçinde bulundu
ğumuz siyasi şartlar bugün her zamandan daha fazla, seçtiği siyasi parti vasıtasiyle kamu işlerin
de etkisini duyurmak istiycn seçmen vatandaşa bu etkisini adaletli bir şekilde hissettirdiği inancı
nın verilmesini gerektirmektedir. 

Diğer taraftan, Cumhuriyet Senatosunun fonksiyonlarından bir de iki yılda bir üyelerinin üçte 
birinin yenilenmesi suretiyle, kamu oyundaki temayülleri yasama faaliyetlerine aksettirmektir. Bu 
aksettiriş keyfiyetinin, en sadık bir surette ancak nispî temsil sistemi ile mümkün olabileceği ise 
şüphesizdir. 

Kaldı ki, bu suretle, Cumhuriyet Senatosu kısmi seçimleri sonucunda Cumhuriyet Senatosunun 
siyasi teşekkül tarzında vukubulacak değişikliklerin bir istikametten diğerine fazla sert ve kesin 
olarak vukubulması önlenmiş ve böylelikle Anayasanın 92 ııci maddesinin 5, 7, 8, 9 ve 11 nci fık
ralarının tatbikatında çok daha fazla kolaylık sağlanmış olacaktır. Nihayet, nispî temsil sisteminde 
de partilerin listelerine kıymetli şahsiyetleri seçeceklerinden şüphe etmemek gerekir. Kaldı ki, nis
pî temsil sistemi ile, bağımsızların parti listelerinde veya tek başlarına seçime katılmaları da ön
lenmiş değildir. 

Milletvekili seçimlerinde mevcudolan baraj da, her ilden seçilecek Cumhuriyet Senatosu üyesi 
sayısının sınırlı olması dolayısiyle, D'HONT sisteminin işliyebilmesi için, Cumhuriyet Senatosu se
çimlerinde kaldırılmıştır. 

Komisyonumuz, bu mülâhazalarla, söz konusu kanun teklifini ve maddelerini Millet Meclisince 
kabul edilmiş şekli ile aynen benimsemiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere Genel Kumla sevkı ricası ile Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Yozgat Kastamonu Tabiî Üye 

Â. Artus S. Artukmaç Komisyonun yetkisine ve E. Acuner 
kanunun esasına muhali

fim 
A. Nıısret Tuna 

Tabiî Üye Bursa Aydın Tokaf 
O. Koksal Muhalifim Muhalifim. Z. Betü 

Muhalefet şerhim eklidir. Muhalefet şerhim eklidir. 
Söz hakkım saklıdır. Söz hakkım saklıdır 

Ş. Kayalar O. Saim Sarıgöllü 

O, Senatosu (S. Sayısı , 4AB } 



Ordu Sivas 
E. Ayhan Muhalifim. 

Muhalefet şerhim eklidir. 
E. Öçten 

Maraş 
Muhalifim 

Şerh bağlıdır 
İV." Evliya 

MUHALEFET ŞERHİ 

1. -— Bir memleket Anayasası ne kadar mükemnel tedvin edilirse edilsin, tatbik olunan seçim 
sistemi millî bünyeye uygun olmadığı takdirde bu memlekette demokratik rejimde başarı sağla
mak mümkün değildir. 

Bu sebepledir ki seçim kanunları üzerinde hislerden, heyecanlardan ve bilhassa menfaatlerden 
ayrı olarak düşünmek zaruretindeyiz. 

îdeal kanun Türkiye'nin gerçeklerini göz önünde tutan, halkın ihtiyaç ve arzularını en iyi temin 
eden kanundur. 

0. Senatosunun sebebi teşekkülü, Anayasa gereğince kendisine tanınan fonksiyonunu millî 
menfaatlere uygun bir surette ifa edebilmesi için, onun seçimlerinde çoğunluk sisteminin tatbik 
edilmesinin lüzumuna kaani bulunmaktayım. 

Bir zaruret olmadan hukukî bir müessesenin değiştirilmesi yerinde sayılmamak icabeder. Teklif 
edilen kanunun gerekçesinde izah edilen sebepler ise, hiç bir zaman, halen tatbik edilen seçim sis
teminin değiştirilmesini haklı gösterecek mahiyette değildir. Kaldı ki, daha iyisi şüpheli görül
düğü takdirde mevcut iyiliğe ilişilmemelidir. 

2. — Tatbiki istenilen kanun Anayasamıza açıkça aykırıdır. Bu hususa matuf olan düşünce ve 
kanaatlerimizi kanunun Umumi Heyette müzakeresi sırasında tafsilâtiyle arz edeceğiz. 

Yukarıda kısaca belirtilen ve Yüce Senatonun Genel Kurulunda izah eyliyeceğim sebeplerden 
ötürü, nispî temsil usulünü kabul eden kanuna muhalifim. 

Şeref Kayalar 
Bursa 

MUHALEFET ŞERHİ 

(Teklif hakkında rapor tanzim eden Geçici Komisyon) 
1. — Seçim usulünün denet ve yönetim usulü Yüksek Seçim Kuruluna dolayısiyle adlî man 

kemelerin yetkisine girmekle yetkili Komisyon Cumhuriyet Senatosunda mevcut Anayasa ve 
Adalet Komisyonu iken Meclisteki usulün de hilâfına İçişleri Komisyonu ile Geçici bir Komisyon 
talebi ve bunun îçtüzük ve Anayasa hükümlerine aykırı oylama tarzı ile kurulmuş fiilî bir Ko
misyon olup hukukî niteliğe sahip değildir. 

Bu hususta Anayasa ve Adalet Komisyonunun Genel Kurula sunulmak üzere hazırlanmış bir 
de raporu mevcuttur. 

2. — Geçici Komisyonu bir an için hukukî nitelikte teşekkül etmiş olarak kabul edersek, 
kararına ve esbabı mucibesine de muhalifim. Çünkü; partilerin vasıf ve mahiyetleri itibariyle 
(sert) ve (yumuşak) partiler olarak iki kısımda mütalâa edildiği hususunda bütün dünya mü
ellifleri mutabıktırlar. 

Sivas Muğla 
Muhalifim Muhalifim 
Z. önder H. Menteşeoğlu 

Uşak 
K. Coşkunoğlu 

0. Senatosu ( S. Sayısı : -448 ) 



_ 4 — 

Sert Partilere nispî seçim sisteminin vücut verdiği de kabul olunmaktadır. 
Sert parti sisteminde idare etmek üzere seçilenlerin serbestisi, parti idarecilerinin tahakkü

mü altına girmekte ve fikir ve kanaatlerine müessir olmaktadır. 
Almanya ve İtalya'da olduğu gibi diktatörlük rejimlerinin teessüsüne sebep teşkil etmiştir. 
Bu sebeplerledir M, Parlâmento üyelerine daha serbest düşünce imkânlarını bahşeden yumu

şak parti sistemine elverişli bulunduğu sabit olan çoğunluk sistemi C. Senatosu Seçim Kanunun* 
da ve Anayasamızın esbabı mucibesinde belirtildiği gibi Millet Meclisi seçim sisteminden ayrı 
olan ekseriyet sistemi ile kabul olunmuştur. 

Esbabı mucibede demokrasinin temeli farz edildiği ileri sürülen nispî sistem hakkında en yet
kili ilim adamı M. Duvergeor; seçimle gelen idare edenlerin yerini parti idare heyetlerinin al
dığı veya idare edenlerin seçiminin seçmenlerden partilere geçtiği (Liste usulüne dayanan nispî 
temsil yolu ile) an demokratik prensipler ihlâl edilmiş olur, demekle ö. Senatosu Seçim Kanu
nunun değişme sebeplerini kökünden çürütmektedir. 

Yukarda mâruz ve Umumi Heyette beyan ve tafsil edeceğim sebeplerden dolayı kanuna mu
halifim. 

Aydın 
O. S. Sarıgöllü 

MUHALEFET ŞERHİ 

Tokat Senatörü Sayın Zihni Betil ve arkadaşlarının, Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçimi 
usulünün değiştirilmesine dair kanun teklifinin; Anayasa ve Adalet ve İçişleri Komisyonlarından 
müteşekkil bir Geçici Komisyonda görüşülmesine mütedair takririn; 2 Nisan 1964 ve 7 Nisan 1964 
günlerindeki oylamalarında Anayasa ve İçtüzüğe açıkça muhalefet edilerek nisap olmıyan oturum
larda oylanarak, nisabın olduğu iddiasiyle Geçici Komisyonun teşkiline karar verildiği cihetle; 
Geçici Komisyonun teşkili mualleldir. 

Bu sebepüe böyle muallel bir Komisyonda ittihaz edilen karara muhalifim. 
Sivas 

Rıfat öçten 

MUHALEFET ŞERHİ 

(1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu üye seçimlerinin çoğunluk sisteminden nispî sis
teme ifrağı hakkındaki kanun tasarısını incelemekle görevli Anayasa, Adalet ve İçişleri Geçici Kar
ma Komisyonun 13 . 4 . 1964 tarihli mazbatasına muhalefet şerhimdir.) 

1. — Komisyonumuza vazife ve vücut veren 2 Nisan 1964 tarihli Genel Kurul kararının, nisap 
ve usul dâhilinde alınmış bir karar olmadığı ve binetice karar vasfını ihraz eylemediği iddiası 
ile Divan Kâtiplerinden Amasya Senatörü Sayın Macit Zeren tarafından yapılan itiraz İçtüzüğün 
180 nci maddesine tevfikan Anayasa ve Adalet Komisyonuna tevdi edilerek filhakika bu itirazı 
varit gören komisyon raporunu Genel Kurulumuza sunmuş bulunduğuna göre; Genel Kurulun 
bu raporu kabulü takdirinde, komisyonumuzun tasarrufları hükümsüz ve bizler de durumumuzu 
tâyin ve tesbit etmeden vazife görme gayretine düşmüş olacağımız ve esasen bu hususun Genel 
Kurulda müzakere ve neticeye bağlanması fazla bir zaman kaybını da mucibolmıyacağı cihetle; 

Mevzu mesele, Genel Kurulumuzda bir karara bağlanmadan ve komisyonumuzun hukukî duru
mu taayyün ve tebellür etmeden esas müzakereye geçilmesi usule uygun değildir. 

O. Senatosu f S. Sayısı : 448 ) 
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2. — Dibacesi, gerekçesi ve madde metinleri ile bir küllolarak mütalâası zaruri olan Yeni Ana

yasamızın gerekçesinde : 
a) Meclislerin ayrı seçim sistemlerine tabi tutulması tasrih edilmiş ve yine, 
b) Anyasamızm geçici 10 ncu maddesi ile de Senato seçimlerini çoğunluk sistemine bağlıyan 

mukaddem tarihli ve 304 sayılı Kanuna atıf yapılarak mâruz hususat bir kere daha tekit ve 
teyidedilmiş bulunmasına göre; 

Halen nispî sisteme tabi bulunan Milletvekili seçimleri gibi Senato üyeleri seçimlerinin de bu sis
teme kalbi hakkındaki teklif ve tasarı Anayasamızın metin ve ruhuna aykırı bulunmaktadır. 

3. — Temsilciler Meclisinin çıkardığı Seçimlerin temel hükümleri, Milletvekili seçimleri ve 
Cumhuriyet Senatosu Üye Seçimi Kanununun esbabı mucibe lâyihalarında (10 . 3 . 1961 gün ve 
8 sayılı Seçim Kanunu Komisyonu mazbatası) ve Meclis müzakere zabıtlarında : 

Bilhassa tarafsız ve sâf bir anlayışla Yeni Anayasamızın metin ve ruhuna da atıflar yapılarak 
Meclislerin ayrı seçim sistemlerine tâbi tutulması ve Cumhuriyet Senatosu Üye Seçimlerinin çoğun
luk sistemine bağlanması hakkındaki; bir tek muhalif mütalâa dahi beyan edilmeden, tereddütsüz 
ve ittifakla kabul olunan mazbata ve o mazbatada ileri sürülen mucip sebeplerin hiçbirisi za'fa 
uğramamış, bilâkis geçen kısa zamanın tatbikatı cümlesini teyit ve kuvvetle takviye eylemiş, bu
lunduğu cihetle işbu tasarı kabule şayan, makbul ve mâkul bir sebebe dayanamamakta ve ancak; 
siyasi maksatlarla daha açık bir tâbirle Cumhuriyet Halk Partisinin mer'i çoğunluk sistemi ile 
1904 Haziran'ında yapılacak seçimlerde Cumhuriyet Senatosundaki âza adedini muhafaza şöyle 
dursun sandalyesinin asgariye düşeceği endişesi ile bugünkü nisbeti muhafaza veya azalmayı 
önlemek üzere alelacele bu tasarının getirildiği kanaati samimiye ve katiyesine varmış bulunuyo
rum.; 

Bu itibarla Anayasamızın metin ve ruhuna aykırı ve hukukî mesnetten âri olan işbu tasarının 
esasına da muhalif ve muarız bulunuyorum. 

O. Senatosu Geçici Komisyon Üyesi 
Maraş Senatörü 

Nedim Evliya 

C. Stnatoau (S . Sayısı : 448 ) 



6 — 
Mllet Meclisinin kabul ettiği metin 

Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Seçimi Kanunu
nun değiştirilmesine dair Kamın 

MADDE 1. — 1. 24 Mayıs 1961 tarihli ve 
304 sayılı Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Seçimi 
Kanununun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

«Genel olarak uygulanacak hükümler. 

Madde 1. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 
sayüı Milletvekili Seçimi Kanununun 1 ve 2 nci 
maddeleri, 9 ncu maddesi, 10 ncu maddesinin 
son fıkrası, 11 ilâ 26 ncı maddeleri, 27 nci mad
desinin 1, 2, ve 3 ncü bencileri, 28 ilâ 31 nci 
maddeleri, 32 nci maddesinin 1, 2 ve 3 ncü fık
raları ve 33 ilâ 41 nci maddeleri hükümleri, 
Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçimlerinde de 
uygulanır.» 

2. 24 Mayıs 1961 tarihli ve 304 sayılı 
Cumhuriyet Senatosu üyeleri Seçimi Kanunu
nun 1 nci maddesi, 2 nci maddesi ile bu maddeye 
ek (1) sayılı liste, aynı Kanunun 6 ilâ 10 ncu 
maddeleri, 12 nci maddesi, 13 ncü maddesinin 
1, 2 ve 3 ncü fıkraları, 14 ilâ 19 ncu maddeleri 
hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. -
yürütür. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Seçimi Kanunu
nun değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
Maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - - Millet Meclisi metninin 2 nci 
Maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
Maddesi aynen kabul edilmiştir. 

>g m* 

O. Senatosu (S. Sayısı ; 448 ) 


