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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yüce Senatoya, Türk Milletim refaha ve 
mutluluğa kavuşturacak yasama çalışmaların
da basan dileğine, 

Bakanlar Kurulunun yeniden teşkili için 
C. H. P. Genel Başkanı ve Zonguldak Millet
vekili Bülent Ecevit'in görevlendirildiğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ve 

Adalet Partisi Grup Başkanlığının, grupla
rının vazife taksimine dair tezkeresi Genel Ku
rulunun 'bilgisine sunuldu. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantı
sına iştirak edecek heyete Bursa Üyesi İhsan 
Sabri Çağlayangil'in ve, 

Giresun Üyesi İhsan Topaloğlu'nun katıl
malarına dair Başbakanlık tezkereleri kabul 
olundu. 

Danışma Kurulunun, Başkanlık Divanı se-
' imlerin e esas tutulacak dağıtım cetveline ait 
'iararı üzerinde hir süre görüşülerek Anaya
sanın 84 ncü maddesi mucibince işlem yapılma
sı kabul olundu. 

6 . 11 . 1973 Sah günü saat 15,00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 17,17'de son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Mehmet Ünaldı 

Kâtip 
Kastamonu 

Mehmet Camlıca 

Kâtip 
Konya 

Osman Nuri Canpolat 

» e<e» 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : B&şfean^ekili Mehmet Ünaldı 

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

BAŞKAN — 2 nei Birleşimi.açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

aşağıda gösterildiği şekilde görev holümü ya
pılmıştır. 

Saygılarımla. 

1. — Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu Baş
kanlığının, gruplarının vazife taksimine dair tez
keresi. (3/375) 

BAŞKAN — Tezkereler var ,sırası ile takdim 
ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
C. G. P. Cumhuriyet Senatosu Grubunun 

23 . 10 , 1973 Salı igünü yapılan toplantısında 

C. G. P. Cumhuriyet Senatosu 
Gruhu Başkanvekili 
Kayseri Senatörü 

Dr. Sami Turan 
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Grup Başkanvekilleri : 

1. — Necip Mirkelâmoğlu İzmir Senatörü 
2. —Sami Turan Kayseri Senatörü 

Grup Yönetim Kurulu üyeleri i 

1. — Mansur Ulıısoy Ankara Senatörü 
2. — Hilmi Soydan Kahraman Maraş Senatörü 
3. — Halil özmen Kırşehir Senatörü 
4. — Fethi Çelikbaş Kontenjan Senatörü 

Grup Haysiyet Divanı : 

1. — Sedat Çumralı Konya 'Senatörü 
2. — Nurettin Akyurt Malatya Senatörü 
3. — Salim Hazerdağlı Elâzığ Senatörü 

BAŞKAN —• Yüksek Heyetin bilgilerine su-
nulm\ 

2. —• Mitiî Birlik Grubu Başkanlığının, Grup
larının vazife taksimine dair tezkeresi. (3/377) 

BAŞKAN —• Diğer tezkereyi okutuyorum. 
Cumhuriyet 'Senatosu Sayın Başkanlığına 
1. — Mİllî Birlik Gru!bu 5 Kasım 1973 günü 

saat 14.00'te toplanarak İçtüzüğün 15 nci mad
desi 'gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Baş
kan ve Başkanvekilini seçmiştir. 

2. — Millî Birlik Grubunun yeni seçilen Baş
kan, Başkanvekili ve Yönetim Üyelerinin adları
nı bilgilerinize saygı ile sunarım. 

M. B. G. Başkanı 
Fahri özdilek 

1. — M. B. G. Bşk. Fahri Özdilek O. S. Tabiî 
Üyesi, 
2. _ M B. G. Bşk. Yrd. OVÎucip Ataklı C. S. Ta
biî Üyesi 

Yönetim Kurulu Üyeleri ; 

Muzaffer Yurdakuler C. S. Tabiî Üyesi 
Suphi Karaman C. S. Talbiî Üyesi 
Selâhattin Özgür C. ıS. Ta'biî Üyesi 
Kâmil Karavelioğlu C S. Tabiî Üyesi 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur.; 

3. <— Kontenjan Grubu Başkanlığının, Grup
larının vazife taksimine dair tezkeresi. (3/378) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi 'okutuyorum, 
Cumhuryet .Senatosu Başkanlığına 

'6 Kasım 1973 Salı ıgünü saat 14,0O'te Grulbu-
muz, Sayın Nihat Erim'in başkanlığında toplan
mıştır. 

Yapılan oylama sonucunda; Grup Başkan
lığına Sayın Nihat Erim, Başkanvekilliğine Sa
yın Cihat Alpan, Yönetim Kurulu üyeliklerine 
Sayın Selâhattin Babüroğlu ile Sayın Özer Der-
bil seçilmişlerdir. 

İçtüzüğün 15 «nci maddesi uyarınca bilgileri
nize arz olunur. 

Nihat Erim 
Cumhuriyet 'Senatosu 

Kontenjan Grup Başkanı 

BAŞKAN —• Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

4. — Başkanlık Divanı seçimi. 
BAŞKAN —• Sayın üyeler, biliyorsunuz ki, 

Danışma Kurulu bir dağıtım cetveli üzerinde 
anlaşamamış ve ihtilâf geçen birleşimde Genel 
Kurula getrilmiştir. Bu mevzu üzerinde müza
kere açıldıktan sonra, yine bir netice alınama
mış, 'bu arada verilen dört takrirle meselemin 
tekrar Danışma Kuruluna götürülmesi ve bir 
amlaşma yolunun aranması istenmişti. Bu husus, 
Genel Kurulca reddedildi. Bundan sonra, bir 
taksim sekli teklif eden Sayın Atmaca'nm tak
riri Yüksek Heyetçe kalbul edilmeyince, İçtüzü
ğün 4 ncü maddesi delaletiyle Anayasamızın 
84 ncü maddesi uyarınca Başkanlık Divanının 
teşkiline mütedair takrir oylanmış ve Yüksek 
Heyetçe kabul edilmişti. Bu karar gereğince 
«Başkanlık Divanı siyasî parti gruplarının kuv
vet oranlarına göre kurulacaktır.» Ancak, bu 
demek değildir ki, bundan sonraki senelerde de 
Divan hep bu şekilde, teşekkül edecektir. Bu gi-
Ibi ihtilâfların her yıl çıkmaması için Tüzüğün 
tadil edilmesi yolu elbette gerekecektir. Bu ka
rar, sadece Tüzüğün halledemediği bir hususu 
bir defaya mahusus halleden bir karardır ve 
Anayasaya, hukuka uygundur ve Tüzüğümüzün 
dip notlar kısmına geçecektir. 

Genel Kurulun aldığı karara -göre siyasî par
ti 'gruplarının iştiraki ile kuvvet oranlarının tar
zı tevziini ıgürüşmek üzere Başkanlıkça bir top
lantı daveti yapılmış ise de, yazılan davet yazı
sında alışılmış bir tabir olan «Danışma Kuru
lu» tabiri kullanıldığı için, Cumhuriyet Halk 
Partisi ve 'diğer gruplar buna itiraz etmişler; 
her ne kadar hir ikinci tavzih yazısı gönderilmiş 
ise de, toplantı mümkün olamamış ve Başkanlık 
bu defa yeni hir iddia ile karşı karşıya kalmış
tır. 
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Bu iddia şudur arkadaşlar: «Başkanlık Di
vanının 30 veya 31 . 10 . 1973 tarihinde görevi 
sona. ermiştir. Binaenaleyh, Tüzüğün birinci 
maddesi gereğince en yaşlı bir üyenin Riyase
tinde toplanmak gereklidir» İddia budur, 
. Muhterem üyeler, bu iddiaya fazla derinli

ğine girmeden kısaca cevap arz etmek istiyo
rum. 

SIRRI AT AL AY (Kars) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanının yenisi se
çilinceye ka'dar görevinin devam edeceği hu
kukî bir bedchat olduğu kadar, Cumhuriyet 
Senatosunun devamlılığının. Tüzüğün 1 nci 
maddesinin, Cumhuriyet Senatosunun 12 yıllık 
tatbikatının, devre başları hariç, Millet Meclisi 
'tatbikatının ve emsal Genel Kurul kararlarının 
bir neticesidir. Böyle olduğuna dair pek çok mi
sal elimizde mevcuttur; ama aksine hiçbir mi
sâl gösterilemez. 

Bu itibarla Başkanlık Divanı görev başın
dadır. Şayet tenevvür etmek isteyen sayın üye
ler var ise, tatbikattan bâzı numuneler arz ede
ceğim. 

Şimdiye kadar Cumhuriyet Senatosunun 
her yıl açılışında Balkan seçimi olan birleşim
lerde ; meselâ 1 . 1 1 . 1963'de Başkanlık seçimi
ne başlanmış, 6 . 11 . 1963 tarihinde Başkanlığa 
Sayın Enver Aka seçilmiştir Başkanlığı devam
lı olarak Sayın İhsan Ha mit Tiğrel yapmıştır. 

1965 yılı Başkanlık iseçimi 1 . 11 . 1965 tari
hinde başlamış 2 . 12 . 1965 tarihinde ; yani iki 
ay devam etmiş, Başkanlığı münavebe ile baş-
kanve.killeri Sayın İhsan Hamit Tiğrel ve Sa
yın Fikret Turhangil yapmışlardır. 

1967 yılı Başkanlık seçimi 1 . 11 . 1967 tari
hinde başlamış. 2 .11 . 1967 tarihinde bitmiş, 
Başkanlığı Sayın Fikret Turhangil yapmıştır. 
1970 yılı Başkanlık seçimi 1 . 11 . 1970 tarihinde 
başlamış, 19 . 1 1 . 1970 tarihine kadar devam 
etmiş, Başkanlığı devamlı olarak Mehmet Ün-
aldı yapmıştır. 

Danışma Kurulunun 30 Haziran 1970 tarih 
ve 6 No. lu toplantısında Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı görevinin yenisi seçilinceye kadar 
devam edeceğine karar verilmiş, bu karar Ge
nel Kurulun 30 . 6 .1970 tarihli 85 nci Birle
şiminde okunup kabul edilmiştir. 

Genel Başkanlık Divanının 3 Kasım 1969 
tarih 1 sayılı karan ile Cumhuriyet (Senatosu 

I İçtüzüğünün 17 nci maddesi gereğince her iki 
yılda bir yenilenmesi gereken komisyon seçim-

I lerinde, yenisi seçilinceye kadar eski komis
yonların görevlerine devam edeceğine karar 

I verilmiş, bu karar Genel Kurulun 4 . 11.1969 
tarihli 2 nci Birleşiminde okunup kabul edil-

I mistir. 
Ayrıca, bu okuduğum iddiada bulunan sa

yın üyeler, 1 . 1 1 . 1973 tarihinde saat 14,00'te 
I toplanan Danışma Kurulu toplantısına iştirak 

etmekle bu iddialarını çürütmüşlerdir. 
Ayrıca, gene 1 Kasım 1973 tarihinde yapı-

I lan müzakereler esnasında verilmiş olan bir 
I takrir, müzakerenin kesilerek meselenin Da

nışma Kumluna götürülmesine mütedair tak-
I rirdi. Bu 'da gene aynı iddia sahiplerinin tak

riri idi. Bununla da iddiaları çürütülmüştür. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Usul hakkında 
I söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bu itibarla, simdi Genel Ku-
I ru'lun kararı gereğince kurulacak. Başkanlık 

Divanında siyasî partilere bildirilen (kuvvet 
oranlarına göre yapılacak dağıtım cetveli üze-

j rinde müzakere açacağım. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Beya

nınız hakkında söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Usul hakkında Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Cumhuriyet Se
natosunun sayın üyeleri, Sayın Başkanın biraz 
önceki tebliğinin bâzı hususlarının berraklığa 
kavuşması lâzım. 

Sayın Başkan, Sayın UcuzaPm 1 Kasını 
günü vermiş olduğu önerge üzerine alman ka
rarın İçtüzüğe bir dip notu olarak geçeceğini 
ifade ettiler. Sayın Başkan, Yüce Senatonun 
kürsüsünde Anayasa Mahkemesine üyelerin ve
yahut siyasî partilerin başvurma haklarını bu 
beyanı ile önlemeye ve değiştirmeye yeltenmek
tedir. Zira, eğer sözü geçen önerge, bir İçtüzük 
değişikliği veya düzenliği niteliğinde olursa, 
Anayasa Mahkemesine başvurma yolları açık ve 
mümkün olacak. Sayın Başkanın sadece kendi 
görüşü olan, onun dışında hiçbir hukukî değer 
ve nitelik taşımayan fikrine göre mesele değer
lendirilirse, o zaman bir dip notu olacak; hu
kukî değeri yönünden bir İçtüzük değişikliği 
niteliğinde sayılmayacak ve Anayasa Mahkeme
sine başvurma yolları kapanmış olacak. Sayın 

I Başkan, kendi siyasî kanaatleri ölçüsü içerisin-
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de 'bu zihniyeti hazırlamanın gayreti içindedir. 
Bunun tescili gereklidir. 

Sayın Başkanın burada ifade ettikleri, 1 Ka
sım tarihinde şeklen kalbul edilmiş olan; üze
rinde durarak ifade ediyorum, şeklen kabul 
edilmiş olan Sayın Ucuzal'm önergesinin hu
kukî mahiyeti ve sonuçları Anayasa Mahkeme
sine başvurma yollarını şüphesiz ki ortadan 
kaldıramaz. Bu sebeple Sayın Başkanın bu şe
kildeki ıgayreti ve izahatı beyhudedir ve hukukî 
bütün niteliklerden uzak kalması gereken bir 
(görüştür. 

Şimdi Sayın Başkan derler ki, Başkanlığın 
devamı hususunda geçmişte örnekler vardır. 
.Sayın Başkana tevdi edilmiş olan bir önerge 
vardır; evvelâ Sayın Başkanın, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubunun iki başkanvekilinin ken
disinin bu Birleşime Başkanlık edemeyeceği 
yolundaki önergesini usulen, hiç olmazsa Genel 
Kurula saygısı yönünden işleme koyması gere
kirdi. (Sayın Başkan 'her nedense bu önergeyi 
okumak lüzumunu bile hissetmiyor. 

iSayın Baışkan, size tevdi edilmiş olan bir 
önerge vardır, o önergeyi okumaya, Yüce Ge
nel Kurulun bilgilerine sunmaya ve ona göre 
işlem yapmaya mecbursunuz. Zira önerge, İç
tüzüğün 58 nci maddesine uygun .olarak veril
miştir ve bütün işlere takdimi gereken bir hu
sustur. 

Sayın Başkan, daha önceki yıllara aidolan 
tatbikatlarınız dönemi içerisinde 'bir İçtüzük de
ğişikliği yapılması ne gündeme alınmış, ne de 
görüşülmüştür; ama isiz öyle bir görüşün içe
risine girdiniz ki, Başkanlığınızın ilânihaye de
vamının sanki özlemi içerisinde tatbikat için
desiniz. İçtüzük 'değişikliğine varıncaya kadar 
olan işlemlere göre hukuken ancak Birinci Bir
leşimde Başkanlık etmeniz gerekirdi. Çünkü 
İçtüzüğün 1 nci maddesi çok sarihtir. Bu mad
deye şimdiye kadar niçin itiraz edilmemiştir? 
Sayın Başkanın onda belki biraz hakkı vardır. 

Parlâmentolarda parlâmento hukuku müna
sip mutabakatlara dayanır, centilmen anlaş
malara dayanır ve 'geleneklere itibar edilir; 
ama bu koşullara, bu sorunlara bir taraf riayet 
etmediği takdirde karşı taraftan bunu ilâniha
ye isteyemez ve istemeye hakkı yoktur. Eğer 
Yüce Senatonun 1975'e kadar görünürde has
belkader ekseriyet veya çoğunluğunu teşkil 
«decek olan Adalet Partisinin çoğunluk sayısı-

J nm. (A. P. sıralarından «Hasbelkader ne de-
I inek?» sesleri) 'bizim kendilerine karşı göstermiş 
I olduğumuz saygıyı asgarî nispette onun da kar

şısındakilere göstermesi zorunluluğu vardır. 
Şimdiye değin Cumhuriyet Senatosunda, 

Cumhuriyet Senatosunun yapısı icabı ve Ana
yasal kuruluş gereği Tahiî Üyeler ve Curahur-

I başkanınca Seçilen üyeler vardır ve bunların 
grup kurma hakları tanınmıştır ve şimdiye ka
dar işleyeıgelmiştir. Bu, iki zaman süreci içeri
sinde değiştirilmek istenmiştir. Eski Başbakan 
Sayın Demirel hakkında soruşturma önergeleri 
verildiği ve komisyonların hirleşik toplantısı 

I yapıldığı zaman neticeyi elde edebilmek için 
Adalet Partisi çoğunluğu o kez Cumhuriyet Se-

I natosu ile Millet Meclisinin Birleşik Toplantı
sındaki siyasî partilerin tüm oran karşısındaki 
hesabını birden bire ortaya getirmiş atmıştır. 

I Bu ne zaman olmuştur?. Adalet Partisi başı 
I dara gelince ve hukuken bir meseleyi halletme 
I zorunluğu ile karşı karşıya gelince parmak he

sabı le meseleyi halletmenin istidadı ve bunun 
I alışagelmesinin istidadı içinde.. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, usul hakkında 
I konuşunuz lütfen. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Usul hak
kında konuşuyorum Sayın Başkan. (A. P. sıra-

I iarmdan «Ne usulü, ne usulü?» sesleri.) 
BAŞKAN — Lütfen müdahaleyi davet et-

I nıeden konuşun, istirham ediyorum. 
I Siz de müdahale etmeyin efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Şimdi, 90 
I civarından 80 civarına düştükten sonra Adalet 
I Partisi bu kez Divanda çoğunluğu sağlayabil-
I m ek için yıllardan 'beri devam eden gelenekleri 

ortadan kaldırma hevesi ve çabası içindedir. 
I Şimdi sözümün başına geliyorum. Parlâmen-
I tolarda gelenekler esastır ve karşılıklı müna-
I s ip müta'bakatlara riayet edilir. Bir tarafı boz

duğunuz takdirde, diğeri de elbette bozulacak-
I tır. Şimdi siz münasip mutabakatları ve gelenek-
I leri ortadan kaldırdıktan sonra, biz de şüphe

siz ki, İçtüzüğün maddelerinin aynen ve harfi
yen işlemesi için bu hukuk kurallarına sarılaca
ğız ve onların tatbikatını isteyeceğiz. 

1 nci madde ne diyor? «Cumhuriyet Sena
tosu, her yıl Kasım ayının ilk günü davetsiz 
toplanır. Bu birleşime (Dikkat buyurun) Cum
huriyet Senatosu Başkanı, onun bulunmaması 

I 'halinde Başkanvekillerinden biri, bunlardan 
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hiçbiri yoksa en yaşlı üye Başkanlık eder.» De
mek ki, Birinci Birleşimden sonra artık Baş
kanlık Divanı mevcut değildir. 

İçtüzüğün 4 ncü maddesi... 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Maddeyi 

ram oku. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Fikrinizi 

gelir burada söylersiniz. 
BAŞKAN — Müsaade edin efendim, müda

hale etmeyin. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — İçtüzüğün 

4 ncü maddesi sarih ve açıktır. 4 ncü maddenin 
tamamını şimdi okuyorum. 

«Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı, 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 84 ncü mad
desi hükümlerine göre kurulur. 

Bu madde hükümlerine göre Başkan seçimi 
yapıldıktan sonraki oturumda Başkanvekilleri, 
İdare âmirleri ve Divan kâtiplerinin seçimi, 
gizli oyla ve salt çoğunlukla 'bir yıllık müddet 
için ayrı ayrı yapılır.» 

Başkan, Anayasa hükümlerine göre iki yıl
lık müddet için seçilir. Başkanlık Divanı üye
leri bir yıllık süre için seçilir. Bu süre, 1 Ka
sıma kadar devam eder, 1 Kasımdan itibaren 
Başkanlık Divanının görevleri sona erer. Baş
kanın görevi iki yıl devam ettiği için, bâzı süre 
de devanı eder. Biz de ise bu durum bâzı zaman 
Haziranda değişir. Sayın At a sagun; yanlış ha
tırlamıyorsam, 1966'nm Haziran ayında seçil
mişti ve Başkanlık seçimi bu sebeple ayrı bir 
statüye tabi tutumuştu. 

Başkanlık Divanının seçimleri bir yıllık 
süre ile kayıtlıdır ve bu süre bir yılı aştığı an
dan itibaren artık hukuken Başkanlık Divanı 
mevcut değildir, geçersizdir ve görev yapamaz. 
Şu andan itibaren; yani bu Birleşimde Sayın 
Ümıldı Cumhuriyet Senatosu Başka nvekilliği 
sıfatını haiz değildir ve bu sıfatla Cumhuriyet 
Senatosunu yönettiği bütün işlemleri meşrui-
yetsizliğe uğramıştır ve geçersiz sayılır. Bunu 
açıkça ve kesinlikle ifade etmek zorundayız. 
Nasıl ki, Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 
14 ncü maddesi yıllar yılı devam etmiş idi, 14 
ncü madde baki ve var idi: fakat Adalet Par
tisi çoğunluğu ve iktidardaki dostu, ortağı 
sadece Başkanlık Divanında çoğunluğu elde 
edebilmek için bir zorlamaya gitmiş ve hukuk 
kaidelerini, kurulmuş gelenekleri çiğneme 3̂ 0-
iuvle teşebbüse geçmiştir. O halde hukuk kaide

lerini bütün icaplariyle yerine getirmek zorun
dayız. 

Sayın Başkan, şu andan itibaren siz Cum
huriyet Senatosu Başkanı olarak o mevkide 
İçtüzüğün 1 nci maddesine göre ^bulunamazsınız 
ve hiçbir işlem yapamazsınız. Yaptığınız bütün 
işlemler meşruiyetsizdir ve hukuka aykırıdır. 

ıSaygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından al
kışlar). 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, usul hakkın
da mı istiyorsunuz efendim ? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Saym 
Başkan, gerçekten usul veya sizin beyanınız 
karşısında söz almak gerekiyor. Sizin beyanı
nız hangi.. 

BAŞKAN —• Oradan konuşmayın Eğer ko
nuşacaksanız davet ediyorum kürsüye, buyu
run. Konuşmayacaksanız, yerinizden konuşma
nız için izin vermedim efendim. «Usul hakkın
da mı?» diye sordum. Usul hakkında ise bu
yurun diyeceğim, usul hakkında değilse, usul 
hakkında isteyen arkadaşa vereceğim sözü. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, bir sualinizi karşılamak üzere buradan 
söylemek istedim. Grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Azmi Erdoğan, usul hakkında bu

yurunuz. 
AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Sayın 

Başkan, çok muhterem arkadaşlarım; 
Usul noktasında bugün burada söz isteyip 

huzurlarınızı işgal eden bir .arkadaşını usul yö
nünden konuşmasını yapacağı yerde, tamamen 
usûlü bir yana bırakıp bir konuşma yaptılar. 
Bu, bir defa usulsüzlüktür. 

Evvelâ muhterem Başkanın noktai nazarını 
ve •dikkatini celbetmek isterim ki, ne maksatla 
bu kürsü işgal ediliyorsa, o maksadın dışında 
en ufak bir sağa - sola sapmaya müsaade etme
sin. Usul hakkında eğer bir görüşme yapılıyor
sa, hangi arkadaş bunu istemişse, o arkadaştan 
ben bilhassa şahsım namına da rica ediyorum, 
bir daha burada usu} namına usulsüzlük yapma
sın. 

Bu noktayı bu şekilde tespit ettikten sonra, 
muhterem Başkanın bu mevzuda; yani Başkan
lık Divanının elevanılı olup almadığı ve bugün 
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burada yaşlı bir üyenin Başkanlık yapıp yap
maması hususundaki 1961'den bugüne kadar 
devam edegelen tatbikat hakkındaki sözlerine 
gediyorum. 

Senatonun devamlılığının tabiî bir sonucu 
olarak, Millet Meclisinde olduğu gibi, devrenin • 
sonunda hiçbir sıfatı kalmadığı için, yeni bir 
sıfat iktisabeden parJiâmenterılıerin, henüz daha 
lbir organ seeımıemiş olması hasebiyledir ki, en 
yaşlı Bıaskanvekilli orada Başkanlık yapar. Bu 
itibarla, Senatoda ıbu husus mıevzuubahis değil-
ıdir. Esasen bunu zorlamak, Anayasa çizgisinin 
dışına çıkmak ve Tüzüğü ,:bir tarafa itırock de
mektir. Şahsî ve indî -birtakım mülâhazalarla 
burada kendi... (C. H. P. sıralarından, «Bu ne 
usulü alayın Başkan?.»' sesleri) Bu da usul muh
terem arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, müsaa
de edin. U'suıl hakkında konuşuyor. 

AZMİ ERDOĞAN (Devamla) — Ben (bilâ
kis usulün burada, hükümferma olmasını temin 
için konuşuyorum. Deımin usulsüzlük yapıldığı 
vakit, şimdi hassasiyet gösteren 'arkadaşlarımın, 
adlında o anda hassasiyet göstermelerini bilhas-
e-a kendilerine tavsiye ederim. Esas değil, usu
lün üzerinde konuşuyorum. Usul konuşulurken 
esasa 'geçilmez. 

Şimdi 'benîm maruzatım şu noktada temer
küz etmektedir; 

1, Usulü mütedair olan isteklerde (ki, be
nim 'bu sözlerini bilhassa Başkana matuftur) 
usul, hakkında konuşulurken onun dışına çık
malarına katiyen müsamaha gösterınemcfleri lâ
zımdır. 

2. Bugüne kadar tatbik edilegelen usul şu
dur ki ; Senato 'devamlılık arz eder, Başkanlık 
Divanı yeniden seçilinceye kadar o Başkanlık 
devamı eder, bir sene ile .mukayyet değildir. 
Bunu ben muhterem ıSırrı Atalay arkadaşımıza 
bilhassa hatırlatırımı; «Bir sene için seçilir.» 
ıhükmü, Başkanlık Divanı üyeleri için eğer ge
çerli olsa idi, kendisi 'bundan beş ay evvel Baş-
kanvekiİTİğinden istifaya mecbur olmaz idi. 

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

BAŞKAN — Yerilmiş bir önerge var 'takdim 
ediyorum, onun cevabını arz edeceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
İçtüzüğün 1 nci maddesi Cumhuriyet Sena

tosu Başkan veya Başkanvekillerinden ıbirinin 
yasa yılı başlangıcı olan 1 Kasım günü toplan
tısına Başkanlık edebileceğini bunu takibenden 
birleşimlere 1 nci madde uyarınca en yaşlı üye
nin Başkanık edebileceğini tespit etmiştir. 4 neti 
maddeye göre Başkan, .dışındaki üyelerin görev 
süresi 1 yıl ile kayıtlıdır. 1 yılın doılmasıyle 
Başkanlık Divanının bütün üyelerinin görevi 

j sona erer.. Bu nedenle Cumhuriyet (Senatosu 
Birleşimine görevi bitmiş olan Başkanvekilinin 
Başkanilık etmesine imkân yoktur. İçtüzüğün 
58 nci maddesi gereğince (Tüzük hükümlerine 
uyulması) zorunluluğu vardır. Buna uyulma
sını saygıyle arz ederiz. 

C. H. P., C. 'Senatosu Grup Başkanvekilleri 
Fikret Gündoğan Salih Tanyeri 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Öner-
gernizi izah edeceğim .Sayın Başkan. 

BAŞKAN -— Müsaade buyurun, önerge acık 
beyefendi. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Değil 
I efendim, oldukça 'kapattınız. 
I BAŞKAN —• Buyurun izah edin. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstan'bul) — Sayın 
Başkan, çok .değerli arkadaşları m; 

Bu dönemin ikinci oturumunda, YücejSena-
I tonun karşı karşıya bulunduğu mesel eleri eö-
I züıiıılemc zorunluğu, hiç şüphe yok ki Başkan 

dahil, bütün üyeleri geçerli, kesin, açık hukuk 
I kuralları içinde harekete mecbur bırakır. Böy

le yapmayıp, öumlhuriyet Senatosunun karşıllaş-
I tığı bir sorunu çözümü e m ek için hiçbir kaynak

tan, hukuk im et ninden kuvvet almayan •görüş 
I ve düşüncelerin, özellikle Başkan yerinde otu-
I ran .kişi tarafından 'bir çeşit düzenleme hukuku 
I gibi ifade ve beyanı ile Yüce Senatoyu Başka

nın sözleri içinde harekete mecbur bırakıcı bir 
davranış, pek aşikârdır ki, hukuka ve yazılı 

I kanunlara aykırıdır. 

Bugün Yüce 'Senatonun karşısında bulundu -
I ğu sorun açıkça ortadadır. Biraz »evvel okunan 
I •önergemizde de arz ettiğimiz veçhile, kaynağı-
I ini Anayasanın 85 nci maddesinden ve İçtüzü

ğümüzün 1 ve 4 ncü maddelerinden alan bir 
I görüşü, bir anlayışı uygulanması zorunlu bir 

hukuk yolunu, bir parti olarak ortaya koymuş 
I bulunuyor ve diyoruz ki; «Cumıhuriyet >Senafto-
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su, 1973 yılının Kasım ayımın 6 nci günü bir top
lantı yapacak ise, o toplantıyı yapabilmesini 
sağlayıcı bütün hukuk kuralılarının eksiksiz uy
gulanması şartına bağlı olduğu izahtan uzak
tır. Bu toplantıyı yapabilmek için, bu Senato
nun bir Başkanilik Divanına 'sahibo'lmıası gerek
lidir. Başkanı, ibaşkanvekilleri, kâtip üyeleri, 
idareci üyeleri ile 13 'kişilik bir heyetin kema
liyle görev başında bulunması, yetkili insanlar 
olarak görevlerini yapmaya hakları bulunan ki
şilerden oluşması gerekir.» Başkanlık Divanı ol
mayan bir Senatonun toplanması ve çalışma 
'içine girmesi, gerçekten hukuk ve kanun dışı
dır. 

Başkanlık Divanı yok mudur?... Gerçekten 
de Başkanlık Divanı yoktur. Kaç tane delil is
terseniz, hepsi apaçık ve ikaynaklarını hukuk
tan alan deliller olarak ortadadır. Bir Başkanı
mız yoktur; seçime gitmiştir, o itibarla Başkan
lık sıfatı eski deyimle merfudur. Başkanvekille-
rimiz de yoktur. Çünkü, Başkanvekillerimiz 
1 Kasım 1972 günü seçilmişlerdir ve görev süre
leri Tüzüğümüzün 4 ncü maddesinin 2 nci ben
di gereğince, 31 Ekim 1973 tarihinde kuşkusuz 
sona erer. Ondan bir gün sonrası için Başkan-
v akillerinin bir kereye mahsus, bir tek celsede 
Başkanlık etme yetkileri vardır. O hangi celse
dir? İçtüzüğümüzün 1 nci maddesinde çok ke
sin ve açık ifadelerle dile getirilen birleşim
dir. Gördüğünüz ve bildiğiniz gibi, Cumhuriyet 
Senatosu her yıl Kasını ayının ilk günü davet
siz toplanır. Bu hususa bilhassa dikkatinizi çe
kerim ; «Bu birleşime Cumhuriyet Senatosu Baş
kanı, onun bulunmaması halinde başkanvekille-
rinden biri, bunlardan da hiçbiri yoksa, en yaş
lı üye başkanlık eder.» demektedir. Demek ki, 
1 Kasını 1973 günü yaptığımız toplantıya Baş
kanvekili Sayın Ünaldı'nın Başkanlık etmesi, bu 
1 nci maddenin (kaçınılmaz zorunlu hükmü ge
reğidir ve bizim 1 Kasım 1973 günü yapılan 
toplantıda. Sayın Ünaldı'nın Başkanlık mevkiin
de bulunmasına itiraz etmeyişimiz, «Başkanve-
killerinin görevleri 1 yıldan daha uzun süre de
vam eder.» hükmünü, ya da görüşünü kabul 
edişimize mesnet teşkil etmez. Biz, 1 Kasım 
1973 tarihindeki toplantıda Başkanvekili Ün
aldı'nın Başkanlık etmesini; şimdi açık şekilde 
bilgilerinize arz ettiğim 1 nci maddedeki «Bu 
birleşimi» hükmü gereğince kabul etmiş bulu

nuyoruz; ama ondan sonraki gün başıkanvekil-
lerinin görevlerinin bir yılda biteceğini emre
den 4 ncü madde hükmüne itibar ettiğimiz için, 
kendisi tarafından bize gönderilen ve Danışma 
Kurulunun toplanmaısını içeren davetnameye, 
çağın kâğıdına; sizin gibi Mtün Başkanlık 
Divanı üyelerinin görevleri bittiği için, «Böyle 
bir daveti yapmaya yetkiniz yoktur.» şeklin
deki cevabımız, daha hakkımızın başladığı an
dan itibaren işlettiğimiz bir hukuk kuralı ola
rak, karşılarına ve resmî yazı ile çıkarılmış bu
lunuyor. Bizim kendilerinin makamlarında bu
lunan, isterseniz kendilerine hatırlatmak için 
örneğini göstereceğim 1/3 numaralı bir yazı
mızda bu husus açıkça, kesin ifadelerle ve Tü
zük hükümleri gösterilmek suretiyle yazılmış
tır. Binaenaleyh biz, 1 Kasım 1973 günkü cel
sede Sayın Ünaldı'nın bir Başkanvekili sıfatiy
le Senatoya Başkanlık etmesine rıza göstermiş; 
ama şimdi başka bir yola düşmüş 'bir parti du
rumunda değiliz. Bunu isöyleyenler veya düşü
nenlere bu sakat düşüncelerinden ötürü sağlık
lı düşünme tavsiye ederim. 

Kaldı ki; şimdi (bir Başkanlık Divanının mev
cut olmadığı iddiamızı teyit eden, tarsin eden, 
güçlendiren (bir başka delil var; hattâ birçok delil 
var. Bu Başkanlık Divanında yer almış bulunan 
Başkanvekili zatlardan biri kimdir?... Sayın Ne
cip Mirkelâmoğlu. Bu muhterem arkadaşımızın 
Başkanlık Divanında bulunmasına hukukî ve ka
nunî imkân var mıdır?.. Önce mensup olduğu gru
bun Başkanlık Divanında o grubun Başkanvekili 
sıfatıylo temsile yetecek ölçüde bir güce sahip 
olmadığı .bilinen 'bir gerçek. Bildiğimiz gibi, han
gi hesabı yaparsanız yapınız, ıhangi türlü aritme
tik akrobasiye FDaş vurursanız vurunuz, sonunda 
Sayın Necip Mirkelâmoğlu'nun Grubunun Baş
kanlık Divanında bir Başkanvekili sandalyasmı 
işgale yeter güce sahip olmadığı aşikârdır. Kaldı 
ki, şimdi ihkakı hak kabilinden, ya da bize yar
dım olsun gibi Tanrısal 'bir rastlantı; öyle diye
ceğim, işitiyoruz ki Sayın Necip Mirkelâmoğlu 
Grubunun Başkanvekili olmuş. Teibliğ edildi. 
Bilirsiniz, Anayasanın 84 ncü maddesi flbir siyasî 
partinin grup fbaşkanvekillerini o siyasî partinin 
en fazla siyasal işlemlerini, görevlerini yüklenen 
kişiler olarak 'belirtir. Bu görevi almış bir kişi, 
Başkanlık Divanında Başkanvekili sıfatıyle bu
lunduğu takdirde 84 ncü maddenin 2 nci ve 3 ncü 
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«bentlerindeki hüküm nasıl havada kalmaz?.. Çün
kü o maddenin 2 nci ve 3 neü bentlerinde; «Baş-
kanvekilleri partilerinin siyasî çalışmalarına ka
tılamazlar.» 'der. Yahut buna 'benzer bir hüküm 
var; oku'mama lüzum yok, bilgileriniz bunu elbet
te benden çok dalha iyi düşünmeye sizi sevk ede
cektir. 

Dalhası var,.. Sayın Azmi Erdoğan, bize usul 
öğretmen arkadaşımız; o görevi yüklendiği anlaşı
lan arkadaşımız 'bağımsızlardan gecen yılkı Baş
kanlık Divanı üyeliğine seçilmiş ıbir kişiyken ve 
uzun süre 'bağımsız sıfatıyle bu görevi yürütmüş 
ıbir kişiyken, ıbir müddet evvel bir partiye intisap 
ettiği ve o yolda siyasî hayatını sürdürmeyi is
teyen mutlu, ıbaıhtlı kararını işittik, -okuduk. Hal 
böyle 'olunca, (bizini İçtüzüğümüzün çok açık bir 
hükmüne göre, şimdi bağımsızlardan Başkanlık 
Divanında bulunan kişinin bir siyasî partiye geç
tiği takdirde derhal görevinden düşmesini 'gerek
tiren maddeyi 'hangi tavanın hangi çengeline asa
caksınız?.. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — İçtüzükte; 
«Her bangi bir...» diyor. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Şimdi, 
hal böyledir. İsterseniz okuyayım. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Okuyu
nuz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. Karşılıklı ko
nuşmazsak 'müzakerelerin idaresi daha kolay olur. 
İstirham ediyorum. Herkes söz 'hakkına haizdir. 
Görüyorsunuz, söz isteyene söz veriyoruz. Karşı
lıklı konuşmayınız, istirbam edeceğim. 

Sayın Gündoğan, buyurunuz. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bir si

yasî parti grubuna 'mensup olmaksızın, bağımsız 
sıfatıyle Başkanlık Divanında yer almış bir ki
şinin siyasî partiye geçtiği takdirde mutlaka gö-

.. reyinden düşeceğine dair maddeyi okuyayım mı 
yoksa kepiniz biliyor musunuz? 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Okuyu
nuz, zahmet olmazsa. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Beye
fendi, ben Tüzük öğreticisi değilim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. Karşı
lıklı konuşmayınız Sayın Erdoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Onu 
da bir tarafa itelim. Bu da bir başka delil olarak 
kalsın. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — «Okuya
yım mı?» diyor, «okuyunuz» diyoruz, okumuyor. 
Sormasın... 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Oku
mayacağım sayın arkadaşım, gerekli yerlerden 
öğrenmeni tavsiye ederim. 

Başka bir şey daha var; Saym Başkana soru
yorum: Bugün bir «gündem tanzim ettiler ve hu
zurunuza geldiler. Gündemin tanzimi yetkisi Baş
kanlık Divanına ait bir yetkidir sanıyorum. İç
tüzüğümüzün 44 neü maddesi böyle hükmeder. 
Gerçekten Başkanlık Divanında olmayan, hukuken 
mevcudolmayan ve fakat varlıklarını sürdürmek 
istedikleri kendi ifadeleri ile anlaşılan Başkan, 
Başkansız başkanvekilleri, başka partilerin baş
ka görevlerine atanmış veya başka partiye geç
miş; velhasıl tarifi mümkün olmayan bir şekil 
almış, çok renkli bir şekil almış Divanın hangi 
günkü oturumunda gündemi tanzim için karar al
dılar, kaç kişi bulundurdular, kaç. kişi bu gün
demin tanzimini oylama 'sonucunda kabul etti 've 
Sayın Başkan buraya gündem diye getirdi ve bi
zi bu günlemle amele, işlem yapmaya, işler yap
maya mecbur bırakıyor?.. 

Sonra Saym Başkan yetkilerini nereden aldı
lar? Olmayan, temelinde hukuk bulunmayan, ka
nun bulunmayan yetkilerini nereden aldılar?... Bu 
yetkiyi nereden aldılar ki; bizim hareketlerimizi, 
önergelerimiz dâhil, hiçbir işleme tabi tutmaksı-
zın; işleme tabi tutmamasının nüfuz gerekçelerini 
arz etmeksizin, kendi mantığı ile ve birtakım cı
lız delillerle örtmeye ve gidermeye kalkıştılar? Ön
ce, böyle bir hakları olduğunu kabul etmeye ma
hal yoktur. 

Senatonun devamlılığı hukukî bedahet kanu
nuymuş... Gerçekten Senatonun devamlılığı huku
kî bedahetten de ileriye, kanunî bedahettir; ama 
Senatonun devamlılığı ile onun Divanının devam
lılığını karıştıracak kadar gayribedihî; aslında 
çok bedihî fakat bâzı gözlerin görmeye kadir ola
madığı bir anlayışı bize burada dikte ettirmeye 
çalışmalarına ne buyurulur? Senato devamlı; 
evet... Öyle ise Başkanlık Divanı devamlı, öyleyse 
herkes devamlı -denilebilir. Bu başka şeydir, o 
başka şeydir. Senatonun devamlılığı ile Başkan
lık Divanının devamlılığı arasında 'hiçbir irtibat 
yoktur. O kadar yoktur ki, Senato Başkanlık Di
vanında görev alacak kişilerin behemehal bir yıl 
için görevli ve yetkili oldukları 4 neü maddenin 
sarahatinde ve hükmünde ver almıştır. 
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Şimdi değerli arkadaşlarım 'binaenaleyh, Se-
hatonıın Başkanlık Divanının devamlılığı Senato
nun devamlılığı kaziyesinden hareket ve iddia edil
diği takdirde, hiç Başkanlık Divanı seçmeye ha
cet yok. Senatonun ibir zaman evvel seçilmiş üye
lerini devamlı bırakalım gitsinler, devam etsin
ler... Mademki devamlı imiş bu görevler, niye ye
niliyoruz seçimleri öyleyse?.. 

Şimdiye kadar böyle olagelmiş... özür dilerim, 
istidlali (bilâkis. Peki, şimdiye kadar böyle mi de
vam edegelmiş?., Şimdiye kadar Senatonun Baş
kanlık Divanında Millî Birlik Grubu ile Konten
jan Grulbu gibi; iki Grup ve bağımsızlardan da 
bâzı kişiler temsil edilegelmiş, yer almış ve öyle 
'bir yönetim tarzı içinde yaşanmış... Mademki Baş
kanlık Divanının mevcut olmayan ve başka zaman
lara taşan yetkilerini, şimdiye kadar köyle olmuş-
lüfctan istifade ederek ileri sürüyorsunuz; şimdiye 
kadar Senatonun Başkanlık Divanında bulunan 
grup temsilcilerinin; Millî Birlik ve Kontenjan 
Grutbu temsilcilerinin ve hattâ bağımsızların' tem
silcilerinin şimdiye kadar olagelen bir vakıa oldu
ğu inkâr mı ediliyor? 

Peki, şimdi Sayın Başkandan soruyorum: Bir 
•defaya mahsus olanak üzere İçtüzük üzerinde ya
pılan tasarruf; «İçtüzük tadili mahiyetinde değil
dir.» aldatmacasını elbette ki ileri sürerken neyi 
kasdettiğini anlamak mümkün değil; ama sayın ve 
değerli arkadaşlarım 'bilinmesi gereken bir gerçek 
var; her ne zaman Parlâmentonun 'bir kanadı İç
tüzükte yazılı hükümler, açık 'seçik kurallar var 
iken, o kuralları ibir yana iterek kendisinden, ken
diliğinden de değil, ittihaz eden Başkanın tutum 
ve davranışından veya bir üyenin verdiği bir 
önerge üzerine alman karardan yararlanmak su
retiyle hir İçtüzük işlemi yapılırsa, o işlemin adı
na ku Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinde, Devle
tinde ve ülkesinde İçtüzük tadili deniyor. Neden 
mi? Çünkü Anayasa Mahkemesi, Millet Meclisin
de yine çek muhterem Adalet Partisi Grubunun 
1966darda uygulamaya çalıştığı bir girişim sebe
biyle, Millet Meclis'nde Başkanlık Divanına kat
madığı b ı p ı t i ıım ı 1T_I d ı nun t M 1 
ği karanı o\ 'o s\ n "> _ l ı ı "• _, ı 
Tüzük d g - ı ı Tu/ ı "> 1 si ı ı ] lı n m ı 
kaziye-i ı ı İd e ı 0 ı ı Ki ı ı ı 
•kemeyi ııt \ ı t r i m ı ı ı 
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bildiğinizi farz; ediyorum, öğrenmek isteyen var
sa veririm. 

Hal köyle olunca, şimdi biz apaçık bir Tüzük 
tadili.yde karşı karşıyayız. Bu, ikinci bir sorun
dur ve çözümlenmesi gereken bir sorundur, öy
leyse, her şeyi bir anda sadeliğe kavuşturucu bir 
yola girelim, önce, mevcut olmadığını delilleriy
le, hukukî dayanak]arnde arz ettiğimiz Başkan
lık Divanının teşkili için biz, Tüzüğün; aslında 
Anayasanın 85 nci maddesinin 1 nei bendinin 
emirlerini yerine, getirelim, önce, bu Senatoda 
Anayasanın 85 nei maddesinin 1 nci fıkrasında 
yeralan hükmü yerine getirdim. Buraya, bu kür
süye. Başkanlık Divanına 1 nci maddede bahsi 
geçen kişiyi arayalım, bulalım, yerine oturtalım. 
Derhal Tüzüğü takibederek, orun başkanlığında
ki işlemlere geçelim. O işi ender tamamlandığı tak
dirde ki; ferahlatmak için söv İliyorum, gayet 
•mantıkî, hukuksal kir yola girmiş 'olacağız; en 
yaşlı üye Başkanlık edecek, derhal Başkan seçile
cek, Başkan seçilir seçilmez Tüzükte yazılı olan hü
kümler islemeye başlayacak ve Tüzüğün işleme
si sonucunda varacağımız kararlar, Genel Kuru
lun gerçekten doğru ve hukuksal bir ye/bı girme 
imkûııun sağlayacak. Bir şey olmayacak; kıya
met kepmayacak. Başkan seçildiği zaman, elbette 
ki en çek üyeye sahip olan bu itibarla gücü bü-

- yük olan partinin olacak. Bundan bir şey kay
betmeyecek; aksine kazanacak; ama biz de bir şey 
kazanacağız; Anayasanın 85 nci maddesinin 1 nci 
fıkrası ve tıpkı onun yerine geçen bütün Tüzük 
'hükümlerini hâedm kılmış olacağız. Anayasamı: 
85 nci maddesinin 1 nei fırkasını israil a •söyleyi
şimin sebebi, belki merakınızı mucibclmuştur, kun
dan fer ağar etmeyeceğim, bunu okumak lüzumu
nu. hissediyorum. 

Bakınız, Anayasanın 85 nci maddesinin 1 nci 
bendi ne diyor : 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Meclisler, 
çalışmalarını, kendi yaptıkları İçtüzüklerin hü
kümlerine göre yürütürler.» 

Demek ki bu madde. Meclislerin çalışmalarını 
kendi yaptıkları İçtüzüklere göre yönetmeyi bu 
Meclislere 'bağlayıcı hüküm olarak emretınekte-
dh\ 

Demek ki bizim İçtüzüğümüz, bu Anayasa 
maddesinin 1 nei fıkrasının birçok çeşitli faali
yetlerimizde uygulayacağımız usullerin tümünü 
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kapsayan, aslında 85 nci 'maddede meknuz bulu
nan bir... 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, mevzuun dı
şına çıkıyorsunuz; takririnizi izah ediyorsunuz, 
takririniz 1 nci madde ile 58 nci maddeyi ilgi
lendiriyor, o hudutlar içerisnde konuşmanızı 
startı am ederim. 

C.H.P. GRUBU ADINA FİKRET GÜN-
DOGAN (Devamla) —• Takririmiz, 1 nci mad
deyi ve 58 nci maddeyi içeriyor. Taikririmizin 
1 nci maddesi, kaynağını, Anayasanın 85 nci 
maddesinin 1 nci bendinden alıyor. 

Sizin mücerret, Anayasal dayanağı olmayan 
davranışlardan sakınmanız için gayret sarf 
ediyorum. «Bizim takririmizde Anayasal bir 
kaynak, bir dayanak vardır.» diyorum. Takri
rimi izahtan ileriye neredeyim?.. Tam içinde
yim takririmin. Oysa, sizim davranışlarınızın ne 
Anayasadan, ne Tüzükten ne 'de harhangi bir 
hukuk kuralından veya yapıtından kaynak al
mıyor, menşe almıyor, dayanak almıyor. 

Bizim verdiğimiz takrir, Anayasanın 85 nci 
maddesinin 1 nci bendine dayalı olarak çıka-
rılmış Tüzüğün 1 nci maddesine müstenittir. 

Onun için Sayın Başkan, ne kadar zorlar
sanız zorlayınız, gerçekten ne yapmak istedi
ğinizi, zihninizin en alt tabakalarında neler 
yattığını keşfetmek pek fazla kehaneti gerekti
rir bir husus değil. Belli oluyor Perşembenin 
gelişi Çarşambanın g el işin d on; ama onu dahi 
yaparken, lütfen bu yola giriniz ve bu yoldan 
onu yaptığınız zaman, belki yaptığınızın bir 
hukuk dayanağını bulmak imkânınız olacak. 
Amaçladığınız şeyi yapmayı büsbütün hukuk 
dışına çıkarıp, absolite ile malûl kılmayınız, 
lütfen ve lütfen 85 nci maddeden kaynağını 
alan İçtüzüğün 1 nci maddesini uygulayınız. 
Ondan sonra sizin yerinize geçecek ve Senato
nun gerçek başkanı kim ise, gene İçtüzükten 
kaynağını alan yetkilerle Senatomuzu yönet
sin. 

Yolksa size «Nesiniz, kimisiniz?» diye bir sual 
'sordukları vakit, «Ben bu 'Senatonun Başkan-
vekildyim.» dediğiniz zaman, önce bizim itiraz
larımızı karşılayacak hukukî dayanaktan yok
sun 'olacaksınız, sonra; kendiniz hukuk koyu
cu, hukulk yaratıcı madde koyucu, hüküm ko
yucu kişi haline geçeceksiniz ve koyduğunuz 
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kurallara göre de Senatoyu karara seVk ede
ceksiniz; bu, idlâl olur, delâlete sevk etmek 
olur; bundan sakınınız lütfen ve ileri sürdüğü
nüz argümanlardan 'da vazgeçiniz. Biz ne yap-
tıksa, 1 Kasım 1973'e göre yaptık, ondan sonra 
hep ne yaptıksa, bu Tüzüğün 1 nci ve 4 ncü 
ve 5 nci 'diğer maddelerine, yani Anayasanın 
85 nci ma'dd esine uygun yaptık. 

Dikkatinizi çekerim. Bu izahat ışığı altında 
lütfen, maksadınızı meşrulaştıracak yardımı
mızdan istifadeyi ihmal etmeyin Sayın Başkan. 

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

NECİP MİRKELÂMOĞLU (İzmir) — Söz 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Yereceğim, efendim. 
Sayın üyeler; 
Sayın Gündoğan, şahsımı hedef alarak beni 

bir münakaşanın... içerisine çekmek istediler. 
Bendeniz riyaset ettiğim bir 'birleşimde böyle 
bir münakaşayı kabul etmiyorum ve içerisine 
girmeyeceğim. Bu bir. 

İkinci olarak Cumhuriyet Senatosu İçtüzü
ğünün 1 nci maddesine dayandılar, ben de aynı 
maddeye dayanacağım. 

«Madde 1. — Cumhuriyet Senatosu, her yıl 
Kasını 'ayının ilk günü davetsiz toplanır. Bu 
birleşime Cumhuriyet Senatosu Başkanı, onun 
bulunmaması halinde başkanvekillerinden biri, 
bunlardan hiçbiri yoksa en yaşlı üye başkan
lık eder...» 

Burada .bilhassa «Bu birleşim» tâbiri üze
rinde durdular, Sayın Gündoğan. Ama, burada 
madde kendilerinin anladığı gibi değil; sadece 
«Bu birleşim» mânasını taşımaz ve 12 senelik 
Cumhuriyet Senatosu tatbikatında bana kendi 
fikirlerini bu maddede tespit edecek bir tane 
numune gösteremezler. Bu bir. 

İki, bendeniz burada başkanlığın devam et
mesine çalışıyormuş gibi bir duruma düşmek is
temem. Ancak, Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğü
nün maddelerinin başka şekilde anlaşılmasını 
ve 12 yıllık tatbikatın bozulmasını istemediğim 
ve bunu korumak benim görevim olduğu için 
ben, .bugüne kadar tatbikat neticesinde yerleş
miş olan teamül hukukunun devamını sağlaya
cak Başkanlığımın devam ettiğine inanıyorum 
ve bu yolda hareket edeceğim. Bu önerge 1 nci 
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maddeye dayanmaktadır; birinci maddeyi ben 
böyle anlıyorum, kendileri öyle anlıyor. 

58 nci maddeye göre işlem istiyorlar. Tüzü
ğümüzün 58 nci maddesi usul hakkında konuş
manın neye dayanacağına mütedairdir; başkaca 
herhangi bir hususu tespit eden -bir madde de
ğildir. (Sadece usul hakkında hangi mevzular 
üzerinde konuşulur ve usul hakkında bir tek
lif olursa ne gibi bir muamele görür, bunu tes
pit etmektedir. Bunun dışında başka bir tespit 
ettiği nokta olmadığı için bu önergeyi oya arz 
etmiyorum. Bir... 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
oya arz etmeye mechursunuz. 58 nci madde şu
dur; ya gündeme aidolacak, ya da İçtüzük hü
kümlerine aykırı olacak. 

BAŞKAN — Okuyorum efendim, okuyorum; 
müsaade buyurun okuyayım. 

«Madde 58. — Usul hakkındaki konuşma 
istekleri, ,asıl mesele hakkındaki konuşma istek
lerinden önceye alınır. Usul hakkındaki konuş
malar; bir konunun görüşülmesine yer olmadı
ğın e, gündeme veya bu Tüzük hükümlerine 
uyulması! gerektiğine ilişkin ıOİur.» 

İlişkin olan ne? Usul hakkındaki konuşma
lar. 

SIRRI ATALAY (Kars) — İşte, 1 nci mad
denin uygulaması. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 
müsaade buyurun. 

İlişkin olan, usul hakkındaki konuşmalar. 
Burada ne isteniyor? 

SIRRI ATALAY .Kars) — Yani Birleşime 
Başkanlık edemeyeceğiniz, yerinizi bir yaşlı 
üyeye terk etmeniz. 

BAŞKAN — Öyle bir önerge oya konmaz 
efendim. (C. H. P. .sıralarından «konur, konur» 
sesleri) 

12 senelik bir tatbikat, bir teamül hukuku 
yapmıştır, ben bunu bozduramam efendim. 

iSIRRI ATALAY (Kars) — 1 nci Birleşim
de nasıl bozdunuz ? 

BAŞKAN — Burada vazife gördüğüm müd
detçe bozduramam. Benim Başkanlığımın de
vam ettiğine kaniim ve devanı ediyorum. 

Sayın öürsoytrak'm önergesi de aynı mahi
yettedir. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — İç
tüzüğe saygılıysanız, Saym Ömer Ueuzal'm 
önergesini gündeme koymadınız. Siz, İçtüzüğü 
tanımadınız. Bu, İçtüzüğe aykırıdır. 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğün 4 ncü mad
desi delaletiyle 84 ncü madde oya konmuştur. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Koyamazsınız. 
SAFFET URAL (Bursa) — Sayın Başkan, 

1 Kasım günü 12 ,seı>elik teamülü niye hatırla
madınız'? 

NİYAZİ ÜNAL (Erzincan) — Bu birleşim
den ne anlıyorsunuz? 

BAŞKAN — Bu Birleşim, burada Başkanlık 
Divanının kurulmasına dair işlem yapılacaktı. 
Başkanlık Divanının neye göre kurulacağı Yük
sek Heyetin kararı ile bir evvelki birleşimde tes
pit edilmiştir. Bu karar gereğince kurulacak 
Başkanlık Divanı siyasî parti gruplarına bildi
rilen oranlar gereğince kurulacaktır. Yapaca
ğımız iş bundan ibarettir. 

RAHMİ ERDEM (İstanbul) — Bu karar İç
tüzüğe aykırıdır. 

BAŞKAN — Buna itirazı olan konuşur. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Yanlış tutumu

nuz hakkında söz istiyorum. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Söz istiyo

rum. 
BAŞKAN — Ne hakkında istediniz, usul 

hakkında mı istediniz?. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Bu söyle

diğiniz usul ve tespit edilen gündem hakkında 
söz rica ediyorum. 

BASICIN — Ha, onu da arz edeyim, onu 
da arz edeyim da belki ona göre konuşursu
nuz. 

Sayın Oündoğan, ^gündemin tanzimi husu
sunda da bir tenkitte bulundular. Gündem, bi
rinci gün Başkanlık Divanı tarafından tanzim 
edilmiş ve iki madde halinde Yüksek Heyete 
sunulmuş idi. 1 nci maddesinin müzakeresi ta
mamlandı; 2 nci madde kaldı. Ona devam edi
yoruz. Daha onca yapılmış olan gündeme de
vam ediyoruz; yeniden yapılmış bir -gündem 
yok t ur efe n dim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
önergemizi işleme koymak zorundasınız. Açık
ça koymuyor musunuz?. 

BAŞKAN — Koymuyorum efendim; evet. 
NECİP MİRKELÂMOĞLU (İzmir) — Sa

yın Başkan, söz rica ediyorum. 
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BAŞKAN — Bir 'dakika efendim, zatıâlini-
ze söz vereceğim. Neden dolayı söz istemişti
niz ? 

NECİP MİRKELÂMOĞLU (İzmir) — is
mimden 'bahsetti Sayın Gündoğan. 

BAŞKAN — Yani size bir şeyler izafe edil
diğim söylemek istiyorsunuz. 

NECİP MİRKELÂMOĞLU (İzmir) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurunuz 'Sayın Mirkelâm-

oğhı. 

CİHAT ALP AN (Cumhurbaşkanınca S.Ü.) 
— Konu üzerinde grup adına söz istemiş bu
lunuyorum. 

BAŞKAN —• Bunu arz edeceğim efendim, 
daha ona sıra ^gelmedi. 

Buyurun Sayın Mirkelâıuoğlu. 
NECİP MİRKELÂMOĞLU (İzmir) — Şa

yia Başkan, değerli senatörler; 
Biraz evvel 'konuşan bir sayın grup sözcüsü 

umumî hitapları arasında münhasıran bana ait 
bir konyu huzurunuzda ifade ettiği için kısaca 
bu noktaya cevap arz etmek istiyorum. 

Konuşulan konunun bize taalluk eden iki 
yönü var. 

Birincisi, Başkanlık Divanının görevi 1 Ka
sımda biter mi? Yenisi seçilinceye kadar devam 
mı eder? 

Saym Gündoğan'm huzurunuzda izah ettiği. 
kendi fikri olarak savunduğu meselelerden bi
risi bu. Etmez diyorlar. Kemlisi grupları adına 
1 Kasımdan itibaren görevler bitmiştir, yenisi 
seçilinceye kadar o boşlukta en yaşlı üye Baş
kanlık yapar. Uygulamanın böyle olmasını is
tiyorlar. 

Bir fikirdir; her fikir gibi muhterem bir fi
kirdir, üzerinde konuşulur, tartışılır, mukabil 
fikirler söylenir. Yüce Senato iradesini hangi 
noktaî nazara ağırlık vererek ortaya koyarsa 
ona göre uygulama yapılır. 

Sayın üyeler, nitekim bundan evvel de bu 
tarz münakaşalar olmuş ve "bunlar Yüce Sena
toda derinlemesine, genişliğine konuşulmuş ve 
yenisi seçilinceye kadar eski Divanın ve Divan 
üyelerinin -görevinin devam ettiği noktaî nazarı 
galip gelmiş ve yıllardan beri böyle uygulama 
yapılmış. 

Şimdi, yeni münakaşa zemininde başka tür
lü bir karar ortaya çıkarsa, noktaî nazar orta
ya çıkarsa biz elbette bu noktaî nazara, bu ka-
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rara kemaliyle hürmet vazifesi içinde olarak 
görevimizi bırakırız: Yalnız Necip Mirkelâm-
oğlu olarak değil, yalnız Mehmet Ünaldı olarak 
değil, Sayın Hüseyin Atmaca olarak, Sayın Hü
seyin öztrak olarak... Divan olarak görevimizin 
devam ettiği mülâhazasiyle, mütalâası ile ve 
kanatı ile ben de yerimde oturuyorum. Sayın 
muhterem grubun diğer sayın üyeleri de ken
dilerine tevdi edilmiş olan igörevleri imza ata
rak ve imkânlarından yararlanarak devam 
ediyorlar. Mesele budur. 

Bana müteallik ikinci kısma gelince sayın 
senatörler; Sayın Gündoğan ifade buyurdular 
•ki, «Mirkclâmıoğkı'nıın grubu bir başkaııvekil
liğini puan değeri ile ihtiva etim ediği için, ken
disinin başkanvcikilliği görevi bitmiştir.» Şim
di, bu konuda muhterem huzurunuzu uzun boy
lu işgal etmeyeceğim. Yine sayın gruba ait bir 
örnekle bu konudaki no kıt ad nazarlarının eski
den beri düşündük]enine uygun olup olmadığı
nı, onunla tutarlı bir yönde ifade edilip edil
mediğini muhterem huzurunuzda bir misalle arz 
etmek istiyorum: 

Kasım başlarında muhterem grubun sayıla
rı bir başkan vekilliğini Divanda temsil edeme
yecek kadar azalmış bulunuyordu. Muhterem 
Gündoğan'm grubunun Kasım başındaki adedi, 
grup üyelerinin sayısı Başkanlık Divanında bir 
başkanvokilliğine yeterli değildi. Aralık başın
da ancak muhterem grubun muhterem mümessi
li Nisan başına kadar tanı beş ay o görevi yü
rütmekte devam etti. Benim bir müracaatıma 
rağmen, «Başkanlık Divanında İçtüzüğün 14 
ncü maddesini uygulayacaksınız, kuvvet ora
nında temsil edilme kaydına aykırı bir durum 
var bunu tashih edeceksiniz» gibi bir başvur
mama rağmen, Başkanlık Divanı da bu istika
mette karar vermedi ve değerli arkadaşımız bu 
kürsüde beş ay süreyle, kendisini orada tuta
cak puana s akil) olmayan bir grubun mümessili 
olarak görev yaptılar ve ayrıca beş ay sonra 
istifa ederken, bu istifanın Anayasaya göre de
ğil, İçtüzüğe göre değil, teammüllere göre de
ğil taımıaınıen iradî olduğunu, kendisini bağlayı
cı ve zorlayıcı hiçbir hükmün olmamasına rağ
men iradî olarak istifa ettiğini, tercihini kul
landığını, ancak İçtüzüğün ve Anayasanın ken
di görevinin oranın kaybolmuş olmasına rağ
men devam etmesine âmir bulunduğuna dair 
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elimde kendilerinin ifadesi ve bu ifadelerinin 
zabıtları var, huzurunuzu uzun boylu işgal et
miş olmamak için bunları okumuyorum. Kendi
leri konuşurlarsa ve tekrar bir lüzum hasıl olur
sa muhteremi huzurunuzu tekrar işgal ederiz. 

Saygılarımı arz ederim. 

S1KRI AT ALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
bahsettiği başkaııvekili benim, müsaade ederse
niz söz istiyorum. 

BAŞKAN — Evet, buyurun Sayın At alay. 
ŞIKKI AT ALAY (Kars) — Biraz önce ko

nuşan sayın üye eğer gerçekleri objektif açıdan 
aksettirme itiyadında olsaydılar, her halde 
1 Kasımdan itibaren beş ay, oran değişikliği 
şeklinde bir ifadeyi kullanmazlardı. Hatırlarda
dır ki, 1972'nin 1 Kasımında Cumhuriyet Halk 
Partisi içinde biraz önce konuşan arkadaşın 
kendisi de vardı ve bizzat onun bulunduğu gru
bun oranı bir haşkanvcıkilliğine yeterli idi. 

Tarihin seyri içerisinde köprülerin altından 
akan sular gibi, olayların geçişi içerisinde Cum
huriyet Halk Partisinden ayrılmalar oldu, bu 
ayrılmaların tarihini her halde bilmeleri gere
kir. Bu tarih, beş aylık bir zaman süreci içeri
sinde devam etmiş değildir. Konu şu idi; Cum
huriyet Halk Partisi 1 Kasım 1972 yılında Baş
kanlık Divanı seçimleri yapıldığı sırada bir bas-
kanvekilliği için yeterli oya sahip bulunuyordu. 
Bilâhare Cumhuriyet Halk Partisinden ayrılma
lar nedeniyle gerçekten 0,54 puan ile, (yani bir 
tam sayıyı ifade etmeyecek) Cumhuriyet Halk 
Partisi 20'den aşağı düşmüş, arkadaşlarımızın 
bir müddet terk edip bağımsız kalına lan bilâ
hare iltihak ettikleri partinin sayısı Cumhuriyet 
Halk Partisini bir veya iki üye geçtikten sonra 
konu önem kazanma safhasına girmiş bulunu
yordu. 

Burada farklı husus şudur; şu anda Fikret 
Gündoğanin ifade ettiği 14 Ekim seçimlerinde 
biraz önce konuşan sayın üyenin partisi yarı 
yarıya azalmış, yani 20'den 10'a o da Cumhur
başkanlığı Kontenjanından bir üyenin destek 
olması şartıyfle grup olarak ayakta kalma nite
liğini haiz olmuş bir duruma düşmüş bulunmak
tadır. Farklılık bu kadardır. 

Birisi bir seçim neticesinde gelinmiş bir ka
der çizgisi, o kader çizgisinde ancak Cumhur
başkanlığı Kontenjanı üyeliğinden bir kimsenin 
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yardımı ille grup kurma imlkânı ile meydana 
gelmiş bir grubun iddiası, o iddia da şu; 1 Ka
sım 1973 tarihinde yeni Başkanlık Divanı teş
kili sıraısmda artık bu hakları istemıe imkânı 
yokluğu ile karşı karşıya, yani 1973 yılının 
1 Kasımında o siyasî parti grubunun artık baş-
'kaııvekiılliği istemeye hakkı ve niteliği mevcut 
değildir. Bu hukukî durum açıktır. 

Öbüründe nedir; Cumhuriyet Senatosu İç
tüzüğünün 4 ncü maddesine göre 1 yılllıik süre 
için seçilmiş bir .divan üyesi ve İçtüzüğümüzde 
biraz önce .Sayın Gündoğan'ın ifade 'ettiği gibi, 
Başkanlık Divanında değişmeden dolayı divan 
üyelerini yasa yılı içerisinde istifaya veyahut 
yerinden değiştirmeye veyahut görev yerini 
değiştirmeyi zorlayıcı şöyle dursun, ima edici 
yahut, ikaz -edici bir hüküm de mevcut 'değirdir. 
Hattâ biraz önce 'Sayın Azmi Erdoğan ne dedi 
beğenir misiniz? «Bir yıllık seçildiğine göre na
sıl oldu da istifa etti.» biraz önce burada niçin 
ediyor.muşum bunu arkadaşımız bana bir kusur 
gibi yükletiyor. Çünkü, madem 1 yıllıktı niçin 
istifa etti. Arkadaşımız biraz önce 'burada, onu 
ifade etti. öbib* taraftan arkadaşım, «geç kaldı, 
niye geç 'kaldı»1 eliyor, kendisine göre zaman 
mefhumunu her halde unutmuş olacaklar, .ken
dilerinin Cumhuriyetçi Güven Partisine iltihak 
tarihi ile, 1 Kasım tarihi arasındaki farkları 
1 Kasımdan itibaren inşa ederek diyorlar ki, 
o zaman istifa ederken dediler ki, - gerçekten 
bir mesnet mevcut değil - İçtüzükte Divan üye
lerinin oran dolayısıy1e istifalarını emreden bir 
hüküm yok. Yalnız, bir siyasî partiden veyahut 

: bağımsız olarak 5 nci maddeye göre Divana se-
[ çilmiş üyeler 15 gün içerisinde istifa etmek zo

rundadırlar. Yani. istifa halinde, bir yerden bir 
yere geçiş halinde, Cumhuriyet Halk Partisin
de öyle mi olmuştu? Hayır. Cumhuriyet Halk 
Partisinde seçimler 34 üye ile yapılmış. Cumhu
riyet Halk Partisinin bir baş'kanve.killiği alma 
hakkı mevcut; ama sonunda arkadaşlarımız 
bizi bırakmış gitmişler, oranımızı düşür.maişler, 
İçtüzükte Divanda mevcut üyelerin oran deği
şikliği dolayısıyle yerlerinden istifayı emreden 
hiçbir hüküm bulunmamasına rağmen, Güven 

I Partisi sırf 54 puan geçti diye çıkmış, burada 
istifa etmiş bulunuyorum; ama arkadaşımız % 
100 bir değişiklik olmasına rağmen, siyasî te-

j şekkülileri, kontenjandan bir üye ile grubu bi-
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ie muhafaza etmenin zor dununu içinde kalma
sına rağmen, 1 Kasımda teşekkül edilecek: Di
vanda B'askanvekilliği hakları da bulunmama
sına rağmen, Başkaııvekiiliği görevinde devam
da kendilerinde hak görüyorlar da. demin izah 
ettiğim acık huluslardan dolayı geliyor. İni hu
susu kendilerine mesnet ittihaz etmek istiyor
lar. 

Şimdi, arkadaşımın yanıldığı husus 'sanırım 
•ki, lOsmı 1972 ile .kendikririn. düven Paresi
ne geçiş tarihlerini bir arada hesap ed^p 5 ay 
gibi bir uzun vâdeyi buraya getirmeleridir. 
'Önemli :olan bu da değildir. Vâde ister 5 ay ol
sun, ister bir gün olsun, örerdi olan içtüzüğe 
gö:'e emredici bir hükmün bulunup bulunmama
sıdır. Bunu birbirinden avırmak zorundavız. 

Siayın Fikret Gündoğan'm ileri sürdüğü fi
kir şu : Arkadaşımız diyorlar ki. «1 Kasımdan 
itibaren artık eski Başkanlık Divanının görevi 
sona. ermiştir.,» Bu görev sona erişi içerisinde 
2 calibi dikkat husus da var; biri, bir siyasî te
şekküle intisabeden 'Sayın Azmi Erdoğan'ın. 
tçîtıüzüğün 5 nci maddesi gereğince 15 gün içe
risinde görevinden çckiHmesi hususudur ve İra
na rağmen Divanda gözükmesi konusudur. 
İkincisi, Baskanvekili olarak seçilmiş bulunan 
arkadaşımıza bu imkânı sağlayan siyasî parti 
14 Ekim 1973 seçimlerinde bu yekûnu tama-
miyle kaybetm'ış bulunmaktadır. İçtüzükte, bu 
kayıptan dolayı değil; - arkadaşımız bir türlü 
orayı ifade etmedi, dili oraya varmadı - ama 
hiç olmazsa bir siyasî partinin yönetiminde gö
rev alması dolayısıyle istifa etmesi 'gerekirdi. 
Anayasanın 84 neü maddesi gayet sarih. «Baş
kanlar ve Başkanvekilleri, üyesi bulundukları 
siyasî partilerin veya siyasî parti .gruplarının 
faaliyetlerine katılamazlar» demektedir. Biran 
önce burada okundu, Sayın Mirkelâmoğlu Cum
huriyetçi Güven Partisinin Grup Başkanvekil-
liğine seçilmiş bulunmaktadır. O halde ikisi bir 
araçla yürüyemez; yani hem Cumhuriyet Se
natosu Başkanvekiiliği, hem Cumhuriyetçi 
Güven Partisi Grup Başkanvekiiliği bir ara
da olamaz. Bu durum Anayasaya aykırı bir 
hükmü açıkça ifade etmektedir; ama arkadaşı
mız hiç buraya yanaşmadılar, sadece bir vade 
içerisinde geçmiş bir olayın 0,54'liik farklı oran 
ile % 100 farklılığın tezadı içerisinde bir baş-
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ka konuyu buraya getirip ifade etmeye çalıştı
lar. 

Muhterem arkadaşlarım, önemli olan mesele 
şudur; İçtüzük hükümleri hiç şüphesiz ki, Ana
yasa niteliğinde değildir. Biz bu Parlâmento
nun Cumhuriyet Senatosu kanadını yerleşmiş 
geleneklere göre ve Parlâmento hukukuna göre 
idare ettiğimiz sürece bu uzun konuşmalara, 
bu sürtüşmelere ve karşılıklı kişisel Mirkelâm-
oğlu - Atalay görüşmelerine lüzum kalmadan 
idare edebiliyoruz, yürütüyoruz; ama kurulmuş 
gelenekleri bâzı kişisel veyahut parti çıkarları 
yönünden değiştirdiğimiz takdirde görüyorsu
nuz ki, birço'k çeşitli zikraklar çizilebiliyor, bir
çok uygun olmayan konuşmalar da yapılabili
yor. 

Şimdi soruyorum, bu yerleşmiş gelenekleri 
ilk kez değiştirme teşebbüsünde bulunanlar kim 
ve bunların niçin yapıldığı imeydanda, 'Sebep 
olanlar lütfetsinler, Cumhuriyet Senatosu ola
rak geleneklere uygun bir tarzda, hiç olmazsa 
anlaşılmış hususlara ve münasip mutabakatla
ra sadık kalmanın örneklerini beraber verelim 
ve bu sürtüşmelere sebep olmayalım. Arkadaş
larımız sürtüşmelere sebep oldular. Yerleşmiş 
gelenekleri bir lahza da şeklî bir şekilde orta
dan. kaldırdılar. Kaldırınca şüphesiz ki, karşı
nızda olan kimseler de sizi haklara ve hukuk 
kaidelerine riayet için zorlarlar. Siz .sayıya da
yanarak «Biz dediğimizi yaptıracağız» zihniye
tinize bizi jseyirei imi, 'tescilei mi görüyorsunuz?.. 
Bu zihniyetten vazgeçtiğiniz takdirde Cumhu
riyet Senatosunda çözülmeyecek konu, halledil
meyecek mesele yok; ama siz 80 sayıya dayana
rak ve küçük bir de yan bularak «Cumhuriyet 
Senatosunda dilediğimiz gibi İçtüzük değiştire
ceğiz» derseniz. Başkan da «Ben önergeyi oya 
koymayacağım» derse ve keyfiliğin yolunu bu 
şekilde açarsanız elbette ki, bu vebal sizin ola
caktır ve bu vebali sonuna kadar sırtınızdan 
kolay kolay da size attırmayız, bunu iyi bilesi
niz. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

NECİP MİRKELÂMOĞLU (İzmir) — Sayın 
Başkan müsade edermisiniz? 

BAŞKAN — Ne için, Sayın Mirkelâmoğlu? 
NECİP MİRKELÂMOĞLU (İzmir) — Hem 

gerçekten Sayın Ataiay'm tevcih buyurmuş ol
duğu bir suali cevapsız bırakmış olma
mak ımülâhazasıytle Grup Baskanvekili seçil-



O. Senatosu B : 2 6 . 11 . 1973 O : 1 

meni dolayısıyle Senato Başkanvekili seçilmem 
dolayısıyle Senato Başkanve'killiğimin devam 
edip etmeyeceği -konusuna 'açıklık getirmek, 
hem de söylemediğim, kastetmediğim sözleri 
bana izafe etmiş olmaları dolayısıyle tavzihte 
bulunmak istiyorum. , 

BAŞKAN — Kısa olarak rica edeyim, bu
yurun. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa
yın Başkan, ben de söz istemiştim. 

BAŞKAN — Efendim, bu söz istemenin 
maksadı başkadır, sizin istemenizin maksadı 
başkadır. Bu arkadaşımız kendine izafe edilen 
bir hususu izah sadedinde söz istiyor. 

Buyurun, Sayın Mirkelâmoğlu. 
NECİP MİRKELÂMOĞLU (İzmir) — Sa

yın senatörler. 
Sayın Atalay'ın kendi fikirlerini ifade eder

ken başvurmuş olduğu başka grupları istihdaf 
edici, başka grupların onuruna dokunacak söz
lerini cevaplamıyorum. Şair der ki, 

«İnsan edince kendi kemalinle intizar, 
Tenzili kadri ahara hissetmez ihtiyar» 
Bir insan kendi ruhunda olgunluk bulmuş

sa, kemal bulmuşsa başkasını küçültmeye te
nezzül etmez. Bu olsa olsa kendi ruhunu orta
ya koymuş olmanın bir ifadesi olarak zabıtla
ra geçer, tarihe geçer, istikbale intikal eder. 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Kendi ruhun gi
bi, kendi meyhane ruhun gibi. 

BAŞKAN •—• Lütfen efendim, Sayın Atalay 
müdahale etmeyin. 

NECİP MİRKELÂMOĞLU (Devamla) — 
Bu sözde gerçekten kemal varsa, bu sözde ger
çekten edep varsa kendi kemal anlayışı ile, edep 
anlayışı ile kendisini haşhaşa bırakıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bunun için tartışma
yı ve konuşmayı kendi sınırı içine alıyorum. Sa
yın Atalay'ın bizi çektiği konu dışında müna
kaşa davetine icabet etmeyi Yüce Senatonun 
seviyesine ve Yüce Senatonun çalışma düzeni
ne aykırı telâkki ediyorum. Ama, gerekirse bu
rada ifade ettiği veya etmek istediği veya et
mediği her konuyu tartışabiliriz, o zaman da 
gelir. 

Değerli arkadaşlarım, durum şu; Başkanlık 
Divanının görevi 1 Kasımda biter mi? 1 Kasım
da biterse, irade öyle tecelli ederse, kanaat ve 
karar öyle tecelli ederse biz buna uyacağız, el

bette uyacağız, Başkanı ile uyacağız, başkanve
kili ile uyacağız, idare âmiri ile uyacağız, di
van kâtibi ile uyacağız. Emaneti bırakacağız 
ve köşemize çekileceğiz. Bunun aksini düşün
mek, 'bunun aksini söylemek ifade etmek müm
kün değildir, ıbu açıktır. 

Yenisi seçilinceye kadar eski divanın göre
vi, Başkanı ile başkanvekili ile, idare amiriyle 
ve kâtibiyle devam eder, deniliyor. Muhterem 
grubun da bu noktaî nazarda olduğu şu anda 
divandaki üyelerini görevden çekmemiş olması 
ile sabittir. Muhterem grup da bu noktaî nazar
da bulunuyor ki, .kendi mümessillerini şu an
da görev başında tutuyorlar. Yüce Senatonun 
noktaî nazarı oluşunca ona uyarız. Ancak, şim
diye kadar uygulanan, şimdiye kadar anane, 
gelenek haline gelen bir uygulamaya göre ay
rıca bir tartışmanın sonucu olarak alınmış olan 
bir karara göre divan, yenisi seçilinceye kadar 
göreve devam ediyor. Tıpkı Hükümet teşkilin
de ki duruma imtisalen ve kıyasen, «Yanlış bir 
uygulamadır» derseniz, yeni uygulamaya da el
bette uyacağız. 

Konu burada kalmadı; Sayın Atalay ifade 
buyurdular ki, «14 Ekim seçiminde Cumhuri
yetçi Güven Partisinin oy oranı ve ona daya
nan puanı bir başkan vekilliğini orada tutacak 
ölçüde, sayıda değildir Buna göre kendisinin 
oradan çekilmesi gerekli idi.» Ben buna kendi 
uygulamalarından, kendi konuşmalarından, ken
di davranışlarından misal vererek cevap ver
dim. 

Anayasanın 84 ncü maddesi «Meclislerin 
Başkanlık Divanları, o Meclisteki siyasî parti 
gruplarının kuvvetleri ölçüsünde Divana ka
tılmalarını sağlayacak şekilde kurulur» diyor. 
Sayın Atalay'ın grubu öyle bir noktaya gelmiş 
idi ki, bir başkanvekilliğini Divanda muhafa
za edebilecek oranın altına düşmüştü. «1 Ka
sım» dedim zehabı ile cevap buyurdular. Öyle 
demedim. Zabıtlar ortada, «Kasım başlarında» 
dedim. Kasım başlarında Sayın tttönü'rıün isti
fası ile beraber partiden ayrılan arkadaşları
mızdan sonra kalan sayı ile geçen sene Kasım 
başlarında 1 'başkanvekilliğini Divanda muhafa
za etmeye yeterli oranın ve puanın altına düş
müş idi. Mesele bu. Bu tarihten itibaren 2 ay, 
3 ay, 4 ay ya da 5 ay sayın arkadaşımız görev
de kalmıştı. 
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Anayasanın bu maddesi «Her parti kendi 
oranları ölçüsünde temsil edilir» hükmüne tev
fikan, benim şu andaki durumumla o arkadaşı
mızın o andaki durumu arasında ne fark var? 
Birisi seçime gitmiş, oranı düşmüş, diğeri isti
falar suretiyle oranım kaybetmiş; ama, fiilî hal 
ve hukukî hal; ikisi de o anda Anayasanın 84 
ncü maddesine göre temsil oranını kaybetmiş
ler. 

Şimdi biz diyoruz ki ; burada eğer 1 Kasım
dan sonra yenisi seçilinceye kadar Divanın gö
revi devam edecekse, devam edeceğiz, devam 
etmeyecekse bırakacağız. Bunun dışında Gru
bum bu oranı kaybetmiş olmasına rağmen ben 
ille burada kalacağım veya buraya tekrar se
çilmek gibi bir ıiıoktaî nazarın müdafaacısı bi
le olmadım ki, Sayın At alay'm tarizlerine mu-
hataibolalım ve muhatap kılınalım. 

Bir noktaya daha cevap vermek istiyorum, 
sayın üyeler; 

Benim, gerçekten burada okunan grup gö
revlilerinin bildirildiği tezkerede -grup başkan-
veklıli olarak ismim geçmiştir. 1 Kasımda yenr-
si seçilinceye kadar Divanın görevi devam 
ediyorsa, benim burada okunan grup göre
vim o noktada noktalanmıştır. O görevim, bu
radaki görevimin, Başkanlık Divamndaki gö
revimin bittiği andan itibaren hüküm ifade et
mek üzere Yüce huzurunuza, arz olunmuştur. 
Eğer, karar verirseniz, «Hayır Divanın görevi 
şu anda bitiyor» derseniz, bittiği noktadan iti
baren benim gruptaki başkanvekilliği göre
vim başlayacak demektir. 

Durumu tavzihen yüce huzurunuzda arz 
ediyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Çağlayaııglll ne hakkın
da söz istiyorsunuz 1 

İHSAN SABRI ÇA&LAYANGlL (Bursa) 
— Sayın Sırrı Atalay tarafından hiç yokken 
grubumuza sataşma vâki olmuştur efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
NEJAT iSARLIGALI (Balıkesir) — Sayın 

Çağlayangil sataşma olduğunu söylediler, siz 
sataşma olduğuna inanuyor musunuz, Sayın 
Başkan? 

BAŞKAN — inanmasam herhalde söz ver
mem. 

A. P. GRUBU ADINA İHSAN SABRÎ ÇAĞ
LA YANGlL (Bursa) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarını,-

Yüce Senatonun bir kanadını teşkil eden 
bir sayın partiden Başkanlık Divanının göre
vinin hitam bulacağına ve yaşlı bir üye riya
setinde çalışmalara devam edeceğine dair bir 
müzakere açıldı). Bu müzakerenin devamı sıra
sında, Başkanlık Divanının kendi görüşünü 
müdafaanın kendi görevi olduğu kanaati ile 
neticeye intizaren oturuyorduk. Fakat, hiç ge
rek olmadığı halele sayın Sırrı Atalay «iSiz par
mak hesabına dayanarak gelmekleri, bozmaya 
kalkarsanız, siz kendi istediğinizi yaptırmada 
ısrar ederseniz..:» diye bize teveccüh ederek 
ve bizi muhatap ittihaz ederek tarizlerine ve 
tenkidi erine mâruz kaldık. 

Bir kere yasama meclislerinde «bizatihi bün
yesinde nezahet taşımayan «Parmak hesabı» 
tabirini çok yadırgıyoruz. Demokrasi, çoğun
luğun karar hakkına ve çoğunluğun doğru 
karar alacağı esasına istinaden kurulmuş bir 
sistemdir. Çoğunluğun karşısında azınlığın pa
yı savunulabilir; ama çoğunluğun karar hak
kına müdahale, bLr partiye veya bir zihniye
te değil, bir rejime bir sisteme itirazdır; ço
ğunluktan başka türlü nasıl karar alınabilir? 
Bunu böyle nezih olmayan bir tâbir ile tezif 
etmenin mânâsı yoktur. Kaldı ki, tariz ettik
leri grup 80 kişidir, Senatonun tam mevcudu 
dikkate alınırsa karar alma çoğunluğu için 
kendi aritmetiği yetmez. Alınan karar Yüce 
Heyetinizce alınmış bir karardır. 150 sayın 
üyeye, Kontenjan üyleri ve muhterem Millî 
Birlik Grubu üyeleri ithal edilirse, 80 kişi 
ile her istediğimizi kendi tabir ettikleri he
sap ile alabilecek bir durumda değiliz. Karar 
bizim kararımız değil, Yüce Heyetinizin kara
rıdır. Ben meselenin esasına girmiyorum, ben 
müddet hesaplarına girmiyorum. Anayasada 
da bir senatör 6 yıl için seçilir denir. Bende
niz dâhil bu Senatoda 6 yılıı geçirmiş kimseler 
vardır, senatörlüğümüze devam etmişizdir. 6 
yıl için seçilir demek; 6 yıldan bir gün fazla 
seçilmez demek veya 1 yıl için seçilir demek, 
şu veya bu zaruretle bir yıldan fazla vazife 
görür demek mânâsına almıyorum; ama benim 
dnşımda bir münakaşa oluyor. 

Yalnız, Sayın Atalay'dan ve meıısubolduğu 
gruptan bir ricam olacak: Kurulduğu günden 
beri bu yüce çatı altında beraber yaşıyoruz, 
Önümüzde çetin bir çalışma dönemi açılaca-
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ğı daha başlangıçta cereyan eden müzakereler
den anlaşılıyor. Biz birbirimize muhtacız. Bu 
Meclis, Yüce Senato daima kuruluş gayesine, 
kendi teşekkül tarzındaki -özel durumuna uy
gun bir tutumu muhafaza edebilmek için - bir 
iki üzücü istisna hariç - büyük gayret sarf 
etmiş ye mazide başarılı bir imtihan vermiş
tir. 

Burada hepimizin oyu ile seçilen,(Menfi oy 
da oydur arkadaşlar, menfi oy, oy değil mi! Bir 
başkana menfi oy verirseniz, o sizin oyunuz-
dur. Hepinizin oyu ile seşilmiş bir 'başkan için, 
hangi partiye mensup olursa olsun, onun zihnî 
hücrelerinin anotomisini yaparcasına râz du
rumunu keşfe çalışmak, ya da «yeltendi» gibi 
tabirlerle tezyif yoluna gitmek bizlere yakış
maz. Bâzı ahvalde tezyif, müzeyyifln kadri 
ile ölçülür. Bu usulü terkedelim, münakaşala
rımızı yapalım. Müdafaa ettiğimiz şey, fikirler -
dir. Hiçbirimizin diğerinin haysiyetine, şere
fine, onu üzücü bir hale sokmaya ne hakkı
mız ne de yetkimiz var. Bir fikir savunuyoruz. 
Fikir savunmak için vuruşmaya, kırmaya ha
cet yok. Fikrimizi söyleriz, oylarız netice ahı
rız, amel ederiz. 

Zaten, muhterem Halk Partisinin engin tec
rübesi, usul hakkındaki bilgileri, kulis ilmî ve 
ustalığı bâzı konuları şekil oyunlariyle dejenere 
ederek; netice almasını kendisine.. 

•SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Bu lâf 
kırıcı değil mi'? 

A. P. GRUBU ADINA İHSAN KABRİ ÇAĞ
LA YANGİL (Devamla) — Anlayamadım. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bu lâf 
bir güzel lâf. Biz de bunlara güzel cevap vere
ceğiz. 

A. P. GRUBU ADINA İHSAN SABRI ÇAĞ
LA YANGİL (Devamla) — Evet, bunlara gitme
yelim; usul, usuldür. Usûl hakkında da ihtilâfı
mız lolur, .onu da gene aynı yolla (hallederiz. Ge
tiririz, siz usulü ıbövle anlıyorsunuz deriz, biz 
usulü böyle anlıyoruz deriz, ne ise onun da usulü 
oylarız, onunla netice alırız. Birbirimize tariz 
etmek için, ^birbirimize bühtan etmek için usûl 
yoluna sapmakta bir netice göremiyorum. Ben, 
partimizi acayip, acayip oyunlarla, kendi iste
ğini Yüce Heyetinize kabul ettirmek temayü
lünde. olan siyasî bir 'heyet halinde olduğu hak
kındaki iddiayı reddediyor ve kabul etmiyo

rum, bunu söylemek için de huzurunuzda 
bulunuyorum. Arzı cevap ederim. '(Adalet Par
tisi sıralarından, alkışlar.)1 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan ne için siöz is
tiyorsunuz!... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Grup 
adına tutumunuz hakkında, şimdi söylenen söz
ler hakkında, daha önce söylenen sözler hak
kında... 

BAŞKAN — Böyle ezbere olmaz. Bir nokta
yı tasrih edin <ona göre efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Zatıâ-
liniz de Necip beyefendi de sataştı. 

BAŞKAN —• Ben sataşmadım. Buyurun efen
dim. 

C. H. P. GRUBU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım ; gayret 'beyhudedir dememek için 
kendimi zor tutuyorum. İtiyatlar kromozomo-
tik bir hale gelmişse, onu kaldırmak, ıgücünüz 
dahilinde değildir, istediğiniz kadar uğraşınız. 
Bir yerde müzminleşmiş restorasyon özlemleri 
çekiliyorsa, bir yerde toplumun yenileşme dina
miklerine uygun yollarda ilerleme, (bir topluma 
gerçekten istediği yolda yürüme olanağı veren 
'başka düşünceler varsa, bunların ikisinin çatı
şacağı ve bir yerde vuruşacağı bedihîdir. 

Restorasyon özlemi çeken bir grup.. Evet açık
ça 1950 lerden önceki yönetim biçimlerini özle
yen ve onu mütemadiyen gözleyen bir insanlar 
topluluğu ve bir siyasal parti varken, bu /Sena
toda umduğunuz nezahat içinde vesaire içinde, 
bilgi içinde müzakere yapamazsınız. Neden? 
Adalet Partisinin tabiatı buna müsait değildir. 
Görevi bu değildir, görevi bellidir. Belli sınıfla
rın hâkimiyetini t arsın etmek için bir siyasal 
yöntemin peşinde ve o sınıfın tutsağı olarak bu
rada her şey yapacaktır... Bu böyledir. Bir yerde 
ilerleyen bir memleketin dinamik güçlerine yol 
açan bir parti bulundukça bu böyle olacaktır. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, «tutsak» kelimesini lütfen açıklasınlar. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim.. 
C. H. P. GRUBU ADINA FİKRET GÜNDO

ĞAN (Devamla) —Bonopartizm denilen hareke
tin ta kendisi içinde bulunuyoruz. iSayın Baş
kan kendisini bugün Napolyon Bonopart gibi 
bu Senatonun Başkanı ilân etti, imparator ilân 
etti. 
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BAŞKAN — Sayın Gündoğan, Sayın Gün
doğan, daha saygılı ifade ederseniz, birbirimizi 
kırmayız. Ben 'burada Riyaset 'ediyorum, <bir mü
nakaşaya girecek durumda değilim, yoksa size 
«cevap verecek güçte olduğumu biliyorum. (A. 
P. sıralarınlan, «Bravo Başkan» sözleri.) 

0 . H. P. GRUBU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Sayın Başkan, Bonopartizm 
tarihî bir olaydır. Napolyon Bonapart'da gel
miş kendisini imparator ilân etmiştir ve impara
torluğunun kurallarını da kendisi koymuştur... 
Şimdi siz kendinizi başkan ilân ettiniz., Benzet
me yapıyorum neden almıyorsunuz! Kuralları 
da kendiniz koyuyorsunuz. Oysa, önce sizi bir 
hukuk alanı içine getirmek lâzım. Şimdi sizin 
bulunduğunuz yerde göreviniz başkanlık mıdır1? 
Taibiî ki evet. Bakınız siz başkan olarak ne 
yapabilirsiniz, ne yapamazsınız.. Siz başkan ola
rak, İçtüzüğümüzün 7 nci maddesindeki işlerden 
gayrisini yapamazsınız. 

1. —• Cumhuriyet Senatosunu temsil etmek 
ve onu toplantıya çağırmak. Kabul. 

2. — Başkanlık Divanına başkanlık etmek. 
Kabul. 

3. —• Birleşimi açmak, görüşmeleri idare ve 
oylama sonucunu ilân etmek. Kabul. 

4. — Tutanakların ve tutanak özetlerinin 
düzenlenmesine ve yayınlanmasına nezaret et
mek. Kabul. 

5. — Başkanlık Divanı kararlarının uygulan
masını sağlamak. Kalbul. 

Kanun xe İçtüzük hükümlerini uygulamak. 
Başından beri biz sizi nereye çekiyoruz, nere
ye çağırıyoruz? Kamın ve içtüzük hükümleri 
bu Senato'da Başlkaollk Divanının nasıl teşelk-
Ibüllı 'edeceğinin usullerini, esaslarını muhtelif 
maddelerde ve Anayasadan aldığı dayanak ve 
kajynalkla düzenlenmiş diyoruz. Siz, kend'kıiiz 
bu Senatoda, yetkimizin bu olmasına rağmen, 
'kanun ve İçtüzükleri uygulaimakla görevli Ibnı-
lunmamzia rağmen, hem başkanlığınızın deva
mıma İken diniz hüküm veriliyorsunuz, hemde 
başkanlığınızın devamına (kendiniz hülkütaı 
vermekle kaılmıyorsuauz, başkanlığınızı ilân 
ettilkten sonra, Senatonun Başlkanlık Divanı 
için yapması 'gereken işlemlerin Usullerini ve 
'esaslarını da vazediyorsunuz. Meselâ; önerge
mizi oya koymuyorsunuz. HalbuM, İçtüzükte 

önergelerin oylanması diye bir konu var ve bu 
bir hükme bağlanmış. Siz, bizzat başkan oilaralk 
oylamadan İçtüzüğü oylamTayacağıını diye hü
küm ısdar ediyorsunuz... E, bu sizin hem kanu
nu, hem tüzüğü uygulamadığımızdan başka, 
kendi kendimize başkanlık ihdas ettiğinizi ve 
.kendi kendinize yetki verdiğinizi gösteren en 
güzel işaret değil midir? 

Durduğuauz yerde konuşmalar oluyor, dinili
yorsunuz, dikkâtimizden nasıl kaçıyor biliniliyo
rum. E, ısizln tarafsızlığınızdan da şikâyet et
mek zorunda kalacağım. 

Sayın Mi rk elam oğlu buraya geldiği zamıaıı, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna ilişkin sözle
rinde hiç biiir hakikat payı olmadığını, ısıizin Ibu 
çatı altında başkan tsıf atiyle uzun zaman görev 
yapmış bir kişi olarak bilgileniniz dışında mı 
idi? Siz, bizim 1972 senesi 1 Kasımında 34 
üyeden müteşekkil bir grup olduğumuzu bil
miyor muydunuz? 1972'de 34 üye ile çalışma
lara başladığımız ve tarihin çok ilginç sey
ri içinde terkedenlerin ta Nisan, Mayıs, Ha
ziran, aylarına kadar yavaş yavaş bırakıp git
tiklerini ve bizim enson 19 kişiden ibaret kal
dığımızı ,bu 19 kişinin de '0,54 hesabiyle bir 
başkanvekilliğme yetecek puan gücünü haiz 
olduğunu bilmiyor musunuz? Bizim istifa etti
ğimiz zaman bizden ayrılarak «sunî grup teş
kil etmiş» dediği için kıızıldığmdan, (öyle de
meyeyim) ve şimdi bakınız tabiî derekesine 
indirgenmiş bulunan grubun, bir tek fazla 
üyesi vardır diye istifa ettiğimiz, sizim malû
munuz değil mi? Niçin bunlara müsaade e<" 
yorsunuz ve ondan sonra kendi Grubunuza 
mensup sayın başkanınıza söz vriyorsı.uıuz. 

Sayın bir arkadaşımızın gruba sataştığı ve 
sairesi iddia edilerek, o gerekçe ile söz alıyor, 
veriyorsunuz, fakat ışıma da müsaade ediyor
sunuz. Grup 80 kişidir diyor, sayın grup Baş-
kanı, 80 kişinin bir karar almak için, 185 kişi
lik bir heyette nisabı yeter mi diyor. Binaena
leyh, alınan karar Adalet Partisi Grubu
nun kararı değildir diyor. Tutalım ki, bu bu
raya kadar doğru bir mantıktır. Gerçekten 185 
kişinin içerisinde 80 kişi çoğunluk değildir. 
Pekâlâ siz başkan olarak bize gönderdiğiniz da
ğıtım cetvelinde ne hakla ve neye dayanarak 
Cumhuriyet Senatosu üyelerini 185 ten 132 yo 
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düşürüyorsunuz? (A. P. sıralarından Anayasa 
sesleri) ne hak ve salâhiyetle o 132 kişi içeri
sindeki 80 nin daha fazla olduğu fehvasınca 
Başkanlık Divanında 13 yerden 7 yeri ele ge
çirmesine müsaade1 ediyorsunuz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Onu da 
öğreteceğiz sabredin.. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, 
Başkanlığa soruyor, Başkanlık cevap verir. , 

O. H P. GRUBU ADINA FİKRET GÜN-
DOGAN (Devamla) — Tabiî, tahmin ediyorum 
cevap vereceğinizi. Çünkü bugün başlangıçtan 
itibaren kendi kendinizi başkan ilân ettiniz de, 
hukırauzu da kendiniz yapıyorsunuz. Sizinle 
gayet tabiî başa çıkmak ancak, başka bir hukuk 
'kıılilanmakla mümkündür. Çünkü bizim hukuku
muz carî değil. Yazılı hukuk carî olmayan yerde 
ne yapılır? O ayrı şey... Şimdi 80 kişilik bir 
Grubun Senato Başkanlık Divanından yarı
dan bir fazla üyeye sahip olmak için düzenle
nen bir çizelgeyi imzanızla buraya gönderdiniz 
mi, göndermediniz mi Gönderdinizse, o ta)k-
dirde siz neyin içindesiniz. Anayasanın dışm
dasmız, İçtüzüğün dışmdasmız, çok sarılmaya 
çalıştığınız, çok çok lafını ettiğiniz mücaımele, 
teamül, gelenek hukuku vesairenin de dışmda
smız. Şimdiye kadar Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlık Divanı seçimlerinde yalnız siyasî par
tilerin üyelerinin toplamından ibaret bir ge
nel Kurul tasavvur olundu mu? Şimdiye ka
dar, bugüne kadar. Cumhuriyet Senatosu üye
lerinim 53 tanesi görülmez, hesaba katılmaz, 
ihmal edilir ve böylece yalnız siyasî parti 
gruplarına hasreden bir topluluk, bir değişmez 
rakam ve ona dayanan değişken grup oranla
rı diye bir çizelge geldi mi huzurunuza 1 işte 
yapıyorsunuz şimdi. 

Hani taammül hukuku, gelenek hukuku 
12 yıldan beri mücâmeleî. E, peki şimdi siz 
her şeyi. ama her şeyi baştan ve kendi ken
dinize iktidarınızı da ve onun sürmesi için lâ
zım gelen hukuku da yaratacaksınız. 185 kişi
nin 53 tanesini bir tarafa iteceksiniz ,bir çi
zelge düzenliyecelksiniz. Onun içinde muhterem 
grupların bulunduğu ölçüyü nass-ı katı gibi 
ve Anayasa hükmüne de uygun sayarak gele
ceksiniz burada ve oyun yapma- itiyadında bu-
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Ummadığı, aksine bir takım çekingen olduğu 
için söyliyemediği; fakat zihninden geçirdiği 
besbelli sözlerle bize izafe ettiği oyunun için
de bulunacaksınız. Matematik canbazlığı der
ler buna arkadaşlarımı. Ve bu dürüstçe bir hare
ket değildir bir defa. Hiç kimse bu memlekette 
185 kişilik bir Parlâmento kanadını 132 kişiden 
ibarettir, var ve sayamaz. Sayamaz. Anayasa, 
ismi üzerindedir akılsızların bozmağa kadir 
olacakları, olacağı hükümleri getirecek kadar 
zavallı bir yapıt değildir. Akıl, mantık, izan, 
objektif durum, hukuk varken uğraşırısınız 
uğraşırsınız, ama sonuna kadar götüremezshdz. 
Bir vakıa ile karsı karşıyayız, hepsi boş bun 
larm. 132 den ibarettir bu Senato. Bunun için
de ben ne isem onu bana veriniz, onu alırsam 
ben bu Senatoyu dilediğim gibi mutlak irade
me râm edeceğim. Her türlü siyasal baskı ara
cı olmağa çevireceğim. Benden sonra kıyamet 
düşüncesidir bu.. Bu, sonunu getirmeğe çalış
maktır demokratik parlamenter rejimin. Arza 
budur; zihinlerde, son katlarda yatan arzu 
budur. Ben olmayınca hiçbir şey olmasın dü
şüncesidir bu. Büyük bir tarihî olay karşısında 
takınılan hırçın, hırçın olduğu kadar akıldan 
yoksun, akıldan yoksun olduğu kadar bindiği 
dalı kesen bir tutum ve davranıştır. Bunlardan 
sizi korumak için uğraşıyoruz. Biz de biliyo
ruz ki, Millî Birlik Grubu ve Kontenjan Gru
bu 12 yıldan beri bu Başkanlık Divanı temsil 
edildiği zaman, hiçbir özel faydamız veya za
rarımız olmadı, ama Anayasa, îçtüzük ,gele-
nekler diyorsunuz; hepsinin dışmdasmız. Ken
diniz kendinizi tâyin ediyorsunuz, nasıbediyor-
sunuız, kurallarını koyuyorsunuz ve ondan son
ra gelip başkalarına da olmadık sözler izafe 
ediyorsunuz. 

Başkan, Sayın Başkan; gerçekten bu Sena
toda ben uzun zamanlar bulunmuş bir insan ola 
rak sizden İçtüzüğün içinde kalmanızı bir kere 
daha ve son defa içtenlikle ve sadece Türkiye 
insanlarının, milletinin gerçekten demokrasi
nin ve Anayasa denilen büyük abidenin hatırı 
için rica ediyorum. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Evvelâ Başkanlık İçtüzüğe ri
ayetkardır ve İçtüzüğün tam içindedir, bir. 
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İki, Sayın Gündoğan'ın ifade ettiği Tüzüğü
müzün 7 nci maddesinin altıncı fıkrasındaki k ı -
nun ve İçtüzüğe riayet, Başkanın idarî görevle
ri arasındadır. Başkanın yasama Meclisindeki 
idare (görevi başka şeydir, o İçtüzük hükümle
ri dahilinde yapılır ve ona riayet edilmektedir. 

Çizelge meselesine gelince: Çizelge yapıl
mamıştır, sadece oran bildirilmiştir. Bu oranda 
Cumhuriyet Senatosunun bir evvelki Birleşi
minde alman kararın; yani Anayasanın 84 ncü 
maddesi uyarınca Başkanlık Divanının siyasî 
parti grulbları tarafından kurulmasına müteda
ir hükmün neticesidir. 132 kişilik bu rakam si
yasî parti gruplarının yekûnudur. 

Buna göre oranlar tespit edilmiş, siyasî 
parti grublarına bildirilmiştir. Sonra Cumhu
riyet Senatosu Genel Kurulunun kararını Baş
kan kendisi almamış, Cumhuriyet Senatosu Ge
nel Kurulu almıştır,' buna herjkes ittibaa mec
burdur. 

Şimdi efendim, önergeler var. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sataşma oldu

ğu için söz istemiştim. 
BAŞKAN — Sataşma hakkında Grup adına 

Sayın. Gündoğan konuştu, o Grubun içerisinde 
zatıâliniz de varsınız. Şahsınıza mı bir sataşma 
var. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Necip Minke-
lâmoğlu'nun konuşmasından dolayı şahsıma 
sataşma var. 

iRAŞKAiN — Mjirkelâmıoğhı şahsınıza mı sa
taştı1? Buyurun efendim, ben farkında değilim 
ama buyurun. 

CİHAT ALBAN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, önergelerden önce grup adına 
söz istemiştim. 

BAŞKAN — Onu da arz edeceğim efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın üyeler; 
Cumhuriyet Halk Partisi oyları ile seçilip, 

Cumhuriyet Halk Partisi gücü ile Parlâmentoda 
yer alıp sonradan Cumhuriyet Halk Partisinden 
ayrılıma ile .meydana gelen oran değişikliği du
rumu ayrıdır. Cumihuriyet Halk Partisinin, in
şallah bir gün göreceğiz, gerçek Parlâmentonun 
tüzüklerinde sandalye değil, vatandaşın, yani 
halkın iradesinin temsili ve o çoğunluk, o sayı
mın gerçek demokrasi olduğunun kurallarını 
yerleştireceğiz. Sandalyeden önce, yerden önce 
terk ve istifaların çeşitli tecellilerinin bıraktı

ğı izleri ve tesirleri de izale edebilmek için seç
menin, halkın iradesini ve onun müessiriyetini 
devamlı kılabilmek için vatandaşın verdiği oyun 
Parlâmentoda ister yönetimde, ister temsilde ve 
organların yerine getirilmesinde esas olması, 
asıl Batılı anlamı ile demokrasinin temelini teş
kil eder. 

ıŞimdi Cumhuriyet Halk Partisinin 1970 Ka-
sımındaki durumu ve kuvvetiyle ve devam etti
ği Divandaki yeri ile o yer hakkında İçtüzüğün 
suisuşuyle şu andaki konu arasında çok büyük 
ayrılıklar vardır. 1972de Başkanlık Divanında 
devam eden görev Cumhuriyet Halk Partisinin 
geniş halk kitlesinden aldığı oyun sorumlulu
ğu ile devam eden bir mesuliyet şuurudur; fa
kat 14 Ekimde vatandaşın verdiği reyin bittiği 
çizgi içerisinde kendiliğinden devam eden bir 
görevin benzerliği iddia edilebilir, nasıl yakın
lığı iddia edilebilir ? Arada dağlar kadar fark 
vardır. Birisi geniş halk kitlesine dayanan bir 
iradenin devamlılığı üzerinde kurulmuş bir hak
kın İçtüzükte herhangi bir şekilde iptal, istifa 
ziorunluğu görülmeyen hususunun devamıdır, 
öbüründe de 14 Ekim seçimlerinin vatandaşın 
anasının sütü gibi ak reylerinin getirdiği bir te
cellinin kalbul edilip edilmemesi hususudur. 
Bunlar birbirinden farklıdır. Ben bunları ifade 
ettim. 

Şiımidi, bu ifadeler acısıyle tatlısıyle bir ger
çektir. Bu gerçeği ifade ederken üslûbum Cum
huriyet Senatosunun seviyesine öylesine uygun 
öylesine bir tevazün teşkil eder ki, bunu arka
daşımızın bir seviye farkı, ayrıcalık olarak gös
termesi arkadaşımızın zihniyetini ve onun fiildir 
seviyesini, onun Cumhuriyet Senatosunun sevi
yesini hangi anlamada anladığını gösterir. 

Arkadaşım diyorlar ki, «Ben Sırrı Atalay'm 
Cumihuriyet Senatosunu düşürdüğü seviyeye 
düşürmemeye çalışıyorum.» Sanki ben burada 
Cumhuriyet Senatosun un Yüce seviyesini bir 
nakîsa irat etmişini de bir kurtarıcı, bir nasd-
hatçi olarak arkadaşımız buraya geliyor ve bu 
seviyenin kurtarılmasının iddiacısı oluyor. 

Hangimizin hangi seviye içerisinde ve ne de
recede Cumihuriyet Senatosunun seviyesini ko
ruyup korumadığının münakaşasını dahi yap
maya lüzum görmüyorum, ama kem sözler şüp
hesiz sahibinindir. Onu bir şiirin mısraları ara
sında hangi anlamda ve ne amıaçla söylerse söy-
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•leşin lıiç şüphesiz etiketi kendisinindir ve kendi
sini takibedecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu karşılıklı sataş
malara sebebolan konu nedir? Oraya dönelim 
ve meseleyi suyun başında halledelim. 

iBAŞ'KAN — Sayın Atalay, size sataşma do-
layısıyle söz verdim. Sataşmaya cevap verdiniz, 
lütfen meseleyi tahlidetmeyin, istirham edece
ğim. 

ıSTRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Baş
kan, önemli olan bu sataşmaların sona ermesini 
sağlayabilmektir. 

1 Kasım günü, yıllardan beri devam eden 
bir geleneğin ortadan kaldırılması teşebbüsü
dür. Bu teşebbüs olmasaydı bütün bu görüşme
lere, bu karşılıklı konuşmalara mahal kalmaya
caktı. Ümidederiz ki, bâzı davranışlar veya bâzı 
kararların üzerinden bir gün. veya bir hafta (Ne 
müddet olursa olsun) geçtikten sonra onların 
düzeltilmesi cihetine gidilirse Sayın Çağlayan-
gil'in arzu ettiği hususlar da yerine gelmiş olur. 

Sayın Başkan, Sayın Çağlayangil de bana 
ve dolayısıyle Grubuma sitemde bulundular. 
Tekrar söz almamak için bir cümle içinde ifade 
edeyim. Sayın Çağlayangil kulis becerikliğin-
de.n ve oyunlardan bahsettiler. Cumhuriyet Halk 
Partisinin hiçbir kulise ve oyuna ihtiyacı yok
tur. Eğer kulis ve oyunlar oynanmış ve devam 
ede gelmekte ise hepimizin, gözü önünde oldu. 
1 Kasım günü bir önerge Cumhuriyet Senato
sunda yıllardan beri grup olarak Divana katı
lan Cumhurbaşkanlığı Kontenjanından seçilen 
üyelerle Millî Birlik Grubunu bir kalemde bir
kaç dakikanın içerisinde Anayasal haklarından, 
İçtüzük haklarından mahrum etmektedir. İfa
deyi Sayın Oağlayaııgil'in kelimeleriyle söyle
miyorum, oyun olarak ifade etmiyorum, kulis 
olarak ifade etmiyorum, ama bunlar olmasaydı 
bu münakaşalar açılmayacaktı ve Cumhuriyet 
(Senatosu görüşmeleri sağlam bir düzey içerisin
de devam edip gidecekti. Görülüyor ki, olayın 
başlangıcı sadece bir baş sıkışması veyahut bir 
zorlukla karşıkarşıya gelmeden dolayı bir zor
luğa doğru gidişten başlar. Adalet Partisi Gru
bu Cumhuriyet Senat osundaki sayısının azlığı 
ve Divandaki yeri tahkim etmek ve sayı itiba
riyle Cumhuriyet Senatosundıaki azınlığını Di
vanda bu kez 80 oya dayanarak daha çok artır

maktan ibarettir. iSaym Çağlayangil, buna par-
nı-ık denmez de ne denir? 

BAŞKAN — Sayın Niyazi Unsal bir önerge 
vermişler, «1 ııoi maddeye göre Başkanlık ya
pamazsınız» diyorlar. Bu mesele, Grenel Kuru
lun emsal kararını akudum, emsal ka.rarıyle 
halledilmiş bir mevzudur. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Önergeyi ay
nen okuyun efendim. 

BAŞKAN — Ne okuyayım efendim, halle
dilmiş bir mesele. Yeniden Amerika'yı keşfede
cek değiliz ki, Sayın Unsal. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Nasıl halle
dilmiş? Birşeyin halledilmiş olduğunun farkın
da değiliz. 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyo
rum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

1 Kasım 1973 Perşembe günü cereyan eden 
1 nci Birleşimde Sayın Ömer Ucuza! tarafından 
verilen önergenin ve bunun üzerinde alınan ge
nel kararıyle Başkanlıkça «Yeni Başkanlık Di
vanının» teşkili için yapılmış olan işlemlerin 
kaldırılmasını sağlamak maksadıyle İçtüzüğü
müzün 77 nci maddesine imtisal edilerek gere
ğini arz ederiz. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Cihat Alpan Selâhattin Babüroğlu 

BAŞKAN — Bu önerge ile tüzüğümüzün 77 
nci maddesi, sadece kanun tasarı ve tekliflerine 
mütedair bir maddedir, bununla ilgisi yoktur. 
Bu itibarla oya. arz edemeyeceğim. 

CİHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Gereğini arz edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Efendim, zatıâlinize süz sırası 
geldiği zaman size söz vereceğim. 

Bir başka önerge var, okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Yeni Başkanlık Divanının teşkil ve seçimi 
için aşağıdaki dağıtım cetvelinin kabulünü G-e-
nel Kurulun tensiplerine ve işlemin gereğini 
arz ederim. 

Dağıtım cetveli : A. P. 80 üyeli. Bir Başkan, 
puanı 19, iki Başkanveikili 20 puan, bir kâtip 
5 puan, toplam 44. Oranı % 43,24. 

C. H. P. 42 üyeli, bir Başkan vekili puanı 10, 
bir İdare Âmiri puanı 7, iki katip, puanı 10, top
lam 27, oranı % 22,70. 
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O. G. P. 10 üyeli, bir kâtip, puanı 5; oranı 
% 5,40. 

Millî Birlik Grulbu 16 üyeli, bir İdare Âoniri, 
puanı 7, oranı % 8,»65. 

Kontenjan Grulbu 14 üyeli, bir kâıtip 5 puıan, 
oranı % 7,56. 

Partisiz ve diğer üyeler toplamı 23, bir İda
re Âmiri, puanı 7, bir kâtip puanı 5, oranı 
% 12,40. 

Cumhurbaşkanınca IS. Ü. Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
lOih.at Alpan ıSelâhattin Babüroğlu 

BAŞKAN — Bu önergenin aynı Sayın Atma
ca tarafından verilmiş, Yüksek Heyetçe redde
dilmiştir ve Yüksek Heyetin kabul ettiği kara
ra aykırı olduğu cihetle oylanmıyorum. 

'Bir başka önerge var, takdim ediyorum. 

ıCumlhuriyet Senaitosu Başkanlığına 

(Başkanlık Divanının diğer üyelerinin seçil
mesi beklenilmeden İçtüzüğün 4 neü m&lddesin-
ıde verilen öncelik dikkate almaralk, öneelikle 
Başkanlık seçiminin yapılmasını öneririz. 
Cunuhurbaşkanınca IS. Ü. Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

'Cihat Alpan ıSelâfhattin Babüroğlu 

BAŞKAN — Bu önergenin eşi Sayın Ucuzal 
tarafından geçıen Birlerimde verilmiş, Başkan
lık tarafımdan oya iarz edilmemiştir. Çünkü Baş
kanlık kül halinde mütalâa edilmektedir. 

Bir başka önerge var, Sayın Yıldız söz iste
mektedirler. Önergede Başkanlık Divanının ku
rulmasına ilişkin, Sayın Ucuzal'ın önergesine 
dayalı karar aleyhine söz istenmekteıdir. Yük
sek Heyetin kararı aleyhine söz vertmem müm
kün değildir efendim. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Hayır efen
dim, ıgörüşmeler başlayınca grup adına söz is
temiştim, şimdi istemedim. 

BAŞKAN — Arz edeyim efendim, şiımldi bil
dirilen oranlar üzerinde söz talefoietmiş olanlara 
söz veriyorum. Sayın Alpan. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
geçen Birleşimdeki kararın kaldırılması hakkın
da önerge vardı. 

BAŞKAN — Şimdi gelmiş efendim, benim 
haberim yok. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, oranlar için ben söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, şu önerge
yi lütfeidin bir tetkik edeyim. Bir dalkika Sa
yın Alpan, şu önergeyi bir tetkik edeyim de, 
yanlış bir iş yapmayalım efendim. 

Evelt, buyurun Sayın Alpan. 

KONTENJAN GRUBU ADINA CİHAT AL
PAN ('Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; 

Cumhurbaşkanınca seçilmiş üyeler grubu; 
yani alışılmış tâbiri uyarınca Kontenjan Gru
bu namına Yüce Heyetinizi saygı ile selâmlan m. 

1 Kasımı 1973 Perşembe günü Türkiye Bü
yük Millet Meclisi olarak iki kanatta birden 
toplanmak suretiyle başladığımız 13 neü yasa
ma yılının memleketimiz için yararlı, Senato
muz için verimli olmasını ve siyasî partilerimiz 
ile siyasî gruplarımız ve şahıslarımız bakımın
dan da başanlı geçmesini diliyoruz. 

14 Ekiın 1973 seçimleri sonucunda taze bir 
güç ve değişik bir bünye iktisalbedien Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin bu uğurdaki çabala
rına değerli katkılarda bulunacaklarına sami
miyetle inandığımız bütün yeni üyelere grubu
muzun yürekten tebriklerini ve diğer üyelere 
de en halisane temennilerimi sunarım. 

Yeni Başkanlık Divanının teşkili ve seçimi 
hakkındaki grubumuz görüşünü arza geçmeden 
1 Kasımdan bu yana uğradığımız iki önemli 
üzüntüyü açıklamak ve İçtüzüğümüzün bu yer
leşimin yönetilmesi ile ilgili hükümlerini ve ge
reklerini hatırlatmak istiyorum. 

1 Kasım 1973 Birleşimimde yeni Başkanlık 
Kurulunun teşkili ve seçimi için müzakeresine 
başlanan Danışma Kurulu raporu ile, bu rapor 
aleyhine Adalet Partisi Grubunca: verilen mu-s 

halefet şerhi ve Cumhuriyetçi Güven Partisin
ce yapılan izahat, Anayasa ve İçtüzükteki esas
lara ve Senatomuzdaiki üye aritmetiğine tutarlı 
bir şekilde dayatılmadığından olumlu ve kesin 
bir sonuca varılamamıştır. Bunun tevlidettiği 
sıkıntı yetmiyormuş gibi, Sayın Ömer Ucuzal 
tarafımdan verilem, Adalet ve Cumhuriyetçi Gü
ven Partili sayın üyelerin çoğunluk sağlayan 
oylanyle kabul edilerek, bir karar hallinde Ge
nel Kurulumuza mal edilmek istenen takrir, 
"Cumhuriyet Senatosunun çalışmalarını ilk gün
den engelleyici ve yeni Başkanlık Divanının 
teşkilini ve seçimini âdeta önleyici ağır bir du
rum, yaratmıştır. Çünkü, bu takrir ve karar, 

49 — 



O. ıSsnaiosu B : 2 6 . 11 . 1973 O : 1 

Anayasanın 70 - 84 ve 85 ned maddeleriyle İç
tüzüğün 4, 5, 8, 13, 14, 15 ve 17 nei maddeleri
ne ve bunların uygulamalarına, siyasî gruplar
ca şimdiye kadar benimsenmiş olduğu ileri sü
rülen «Centilmenlik Anlaşması» na, 1963 yılın
da Adalet ve Anayasa Komisyonumuzca alman 
[karara, ilim adamlarımızın bu kararı oluşturan 
(mütalâalarına ve Millet Meclisinin benzer bar 
meselesinde Anayasa Mahkemesince alınan ka
rara ve nihayet Cumhuriyet Senatosundaki si
yasî gruplar arasında sürdürülen iyi münase
betlere aykırı birer mahiyet taşımaktadırlar ve 
Cumhuriyet Senatosunun geçmiş uygulatmaları
na ters düştükleri için, Senatonun geleceğini de 
•gölgelemektedirler. Bu kanatimizin gerekçesini 
verebilmek için arz ettiğim maddeleri, yeni üye
lerimizin bunlar üzerindeki merak ve tereddüt
lerini giderebilmek için bütün maddeleri aynen 
tekrarlayacağım. 

«Madde 70. — Cumhuriyet Senatosu, genel 
oyla seçilen yüz elli üye ile Cumhurbaşkanınca 
seçilen on beş üyeden kuruludur. 

13 Aralık 1960 tarihli ve 157 sayılı Kanu
nun altında adları bulunan Millî Birlik Komi
tesi Başkanı ve üyeleri ile eski Cumhurbaşkan
ları, yaş kaydı gözetilmeksizin, Cumhuriyet Se
natosunun tabiî üyesidirler. Tabiî üyeler, Cum
huriyet Senatosunun diğer üyelerinin tâbi ol
dukları hükümlere tabidirler.» maddenin geri 
kalan kısmı konumuzla ilgili olmadığı içen bu
rada kesiyorum efendim. 

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

Burada dikkatlerinize arz etmek istediğim 
mühim bir nokta vardır ki, 84 ncü maddenin 
bu fıkrası grubu teşkil etmeleri değil, gruba 
katılmaları için emredici bir hüküm taşımak
tadır. Madde devam ediyor. 
. «Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu 

başkanları, kendi Meclislerince üye tamsayısı
nın üçte iki çoğunluğu ATe gizli oy ile ikişer yıl 
için seçilirler; ilk iki oylamada bu çoğunluk 
sağlanamazsa, salt çoğunlukla yet inilir. Meclis 
Başkanlıkları için Meclisteki siyasî parti grup
ları aday gösteremezler. 

Biaşkanlar ve BaşkanvekiUeıi, üyesi bulun
dukları siyasî partilerin veya siyasî parti grup

larının Türkiye Büyük Millet Meclisinin içinde 
veya dışındaki faaliyetlerine ve görevlerinin 
yerine getirilmesini gerektiren haller dışında, 
Meclis tartışmalarına katılamazlar; Başkan oy 
kullanamaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Birleşik 
toplantılarında Başkanlık Divanı, Millet Mec
lisi Başkanlık Divanıdır.» 

«Madde 85. — Türkiye Büyük Millet Mec
lisi ve Meclisler çalışmalarını, kendi yaptıkla
rı İçtüzüklerin hükümlerine göre yürütürler. 

İçtüzük hükümleri, siyasî parti gruplarının, 
Meclislerin bütün faaliyetlerine kuvvetleri ora
nında katılmalarını sağlayacak yolda düzenle
nir. Siyasî parti grupları, en az on üyeden mey
dana gelir. 

Meclisler, kendi kolluk işlerini Başkanları 
eliyle düzenler ve yürütürler.» 

Esas bakımından Cumhuriyet Senatosunda
ki durum, siyasî parti gruplarına nazaran diğer 
siyasî gruplara sadece Anayasa Mahkemesinde 
grup olarak dava açıma hakkı vermez. Onun dı
şında başka farklı bir durum yoktur. 

Tüzüğümüze geçiyorum. 
«Madde : 4. — Cumhuriyet Senatosunun 

Başkanlık Divanı Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasının 84 ncü maddesi hükümlerine göre ku
rulur. 

Bu madde hükümlerine göre Başkan seçimi 
yapıldıktan sonraki oturumda,..» Bir oturum 
farkı var, «... Başkanvekilleri, İdare Âmirleri 
ve Divan kâtiplerinin seçimi gizli oyla ve salt 
çoğunlukla bir yıl müddet için ayrı ayrı yapı
lır.» 

Konuya güneş gibi aydınlık veren bir mad
de. 

«Madde : 5. — Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlık Divanına bir siyasî partinin adayı ola
rak •seçilen üye mensubolduğu partiden ayrılır 
yahut çıkarılırsa Divandaki görevinden 15 gün 
içinde çekilmek zorundadır. Aksi halde çekilmiş 
Sayılır. Bir siyasî parti kontenjanına dâhil ol
maksızın...» Yani, Kontenjan Grubunda, Millî 
Birlik Grubunda partisiz ve grupsuz olarak Se
natoda bulunan üyelerin durumunu ilgilendi
ren hüküm. «... Dahil 'Olmaksızın Başkanlık Di
vanına seçilmiş olan üye...» ki, seçilmesini ka
bul ettiği için böyle ifade ediyor. «... Herhangi 
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bir siyasî partiye girdiği takdirde Divandaki 
görevinden 15 gün içinde çekilmek zorundadır. 
Aksi takdirde çekilmiş sayılır.» 

Sonraki maruzatımda bu maddelere daya
nılacağı ve tekrarlanacağı için hepsini toptan, 
sizleri yormadan ve süratle arz ediyorum. 

«Madde : 8. — Cumhuriyet (Senatosu Baş
kanı, toplantı yılının bitmesinden önceki bir 
hafta içinde, Danışma Kurulunu toplar. 

A) Bıı toplantıda : 
1. Danışma Kuuluııda temsil edilen bütün 

grupların Cumhuriyet Senatosu üye tamsayı-
smdâki yüzde 'oranları tespit edilir.» 

Dikkat buyurunuz, bütün grupların; sadece 
siyasî grupların 'değil. 

BAŞKAN — Sayın Alpan, bu maddelerin 
hepsi geçen birleşimde görüşüldü ve... (C.H.P. 
ve Millî Birlik sıralarından «faydalanıyoruz» 
sesleri) müsaade ediniz efendim. Geçen birle
şimde görüşüldü. Bu Tüzük maddelerinin bir 
noktada yürümediği fikrine varıldı ve ondan 
sonra bir karar alındı. 

KONTENJAN GRUBU ADINA CİHAT AL
PAN (Devamla) — Hayır yürüyor. Biz beya
natımızla onu ispat ediyoruz. 

BAŞKAN — Neyi ispat edeceksiniz? 
KONTENJAN GRUBU ADINA CİHAT 

ALPAN (Devamla) — Sizin geçen defa ifade 
buyurduğunuz mesele Tüzük bakımından da bir 
noktaya kadar geliyor, ondan sonra istikamet
ler kaybolup gidiyor. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
KONTENJAN GRUBU ADINA CİHAT 

ALPAN (Devamla) — «2. Başkanlık Diva-
nmdaki yerler, görev ve yetkileri bakımından; 
Başkan için % 19, Başkanvekillerinin her biri 
için % 10, İdareci üyelerin her biri için % 7, 
kâtip üyelerin her biri için % 5 puan itibar 
olunur. 

3. Başkan, Başkaııvekilleri, İdareci üyeler 
ve kâtip üyeler için grupların Cumhuriyet Se
natosu üye tamsayısına oranlarının büyüklük 
sırasına göre...» 

Başkanlıkça, üç parti grubunun Başkanlık 
Divanında uygulanacak dağıtım cetveli için 
toplantıya hazırladığı çizelgede üye tamsayısı 
oranda temel tutulmamıştır. Sadece üç parti 
grubunun toplamı olan 132 ele alınarak işleme 
dahil .edilmiştir. 

«Dağıtım cetveli (düzenlenir ve Genel Ku
rulun gündemine alınır. 

B) Genel Kurulda dağıtım cetveli üzerimde 
Danışma Kurulu adına bir sözcü ile gruplar 

adına birer sözcü, onar dakikayı aşmamak üze
re, birer defa konuşurlar. Bu konuşmalardan 
sonra, dağıtım cetveli Geııe'l Kurulun oyuna 
sunulur.» 

Yine dikkatinizden kaçmamıştır; «Siyasî 
parti gruplarının» demiyor, «Bütün grupların» 
diyor. 

«C) Genel Kurulca tasvibedilen dağıtım 
cetveli esas tutularak Başkanlık Divanı selim
lerine geçilir.» 

13 ncü madde Sayın Ünaldı'nm Başkanlık 
Divanınca bidayette kısaca değindiği Danışıma 
Kurulu toplantısının hangi esaslara .göre ya
pılması gerektiğini ifade ediyor. Verilen izaha
tı karşılaştırmak ve doğrulamak için de bunu 
aynen okumak istiyorum : 

«Madde 13. — Cumhuriyet (Senatosu Baş
kanlık Divanı : 

A) Divan ve komisyonların seçimlerinden 
evvel oranları, adayları ve seçim gününü; 

B) Grupların anlaşmalarını gerektiren 
önemli konuları; 

C) Lüzumlu görülen sair hususları; 
Görüşüp kararlaştırmak ve Başkanlık Diva

nı ile birlikte toplanmak üzere Cumhuriyet Se
natosunda bulunan gruplar temsilcilerinin...» 
yanlız siyasî partiler gruplarının temsilcilerini 
değil, Senatoda bulunan bütün grupların tem
silcilerinin...» katılacağı bir Danışma Kurulu 
teşkil eder. 

Bu Kurul, Cumhuriyet Senatosu Başkanı
nın veya bulunmadığı zamanlarda Başkanve-
killerinden birinin başkanlığında en az ayda 
bir defa ve gerektiğinde olağanüstü toplanır. 

Danışma Kurulunca alınan kararlar, Di
vanın sunuşları sırasında, Genel Kurula tek
lif olarak arz edilir.» 

«Madde 14. — Cumhuriyet Senatosunda 
üyesi bulunan siyasî partiler, Cumhuriyet 
Senatosu çalışmalarıyle ilgili faaliyetlerde 
bulunmak üzere, gruplar teşkil edebilirler.» 

Bakın bu da rltizamî ve ihtiyarî bir Jkeyfi-
yet olarak ortaya konuyor; ama Parlâ
mentomuzda bunun geleneği çok eskiden 
teessüs etmiş ve hakikten Millet Meclisinde 
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öteden beri, Cumhuriyet Senatosunda da ku
ruluşundan itibaren siyasî partilerimiz grup
larını teşkil etmişler ve çalıştırmışlardır. 

«Hiçbir siyasî partiye mensubolmayan üye
ler de, Anayasanın münhasıran siyasî parti 
gruplarına tanıdığı haklara sahiibolmamak 
şartiyle,...» 

Bizim için Grupça sadece Anayasa Mahke
mesinde dâva açamamak esası bunun karşı
sında cari; ama buna rağmen 32, 33 ü aşan bir 
toplulujk meydana getirebilirse, bizim gibi 
bir grubum nüve teşkil ettiği topluluk Anayasa 
Mahkemesinde de dâva açmak imkânına sahi-
bolur. 

«Kendi aralarında gruplar teşkil edebilir. 
Gruplar 10 üyeden az olamaz. 
Hususî, mahallî veya meslekî menfaatleri 

savunmaya matuf gruplar teşkil edilemez» 
«Madde 15. — Siyasî parti grupları, her 

toplantı yılının başından itibaren bir hafta 
içinde kendi yönetim kurulu üyeleriyle baş
kanlarının ve başkanvejkilleriıııin ad ve soyad
larını Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına yazı 
ile bildirirler. Bu görevlerde boşalmalar 
halinde, bir hafta içinde yenileri seçilere|k de
ğişiklik Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
derhal bildirilir-. 

Siyasî partilere •menısubolmayanlarm teşkil 
ettikleri gruplar da aralarında görev taksimi 
yaparlarsa yukardaki fıkralar hükümlerine 
uyarlar.» 

Bunun bir kısım guruplarca gereğinin ya
pıldığı Başkanlık sunuşları arasında okundu. 

«Madde 17. — A) Cumhuriyet Senatosu 
her iki yılda bir, Başkanlık Divanı seçimle
rinden sonraki ilk birleşimde görevleri iki 
yıl devam etmek ve üyeleri Genel Kurulca 
gizli oyla seçilmek üzere aşağıdaki komisyon
ları kurar.» 

Bütün bu komisyonlara, Millî BirKk Gru
buna, Kontenjan Grubuna ve diğer grupsuz 
ve partisiz üyelere her birinde seçimle vazi
feler verilmiştir ve yine verilecektir. 

Bu maddeler, usûlleri gereğince değiştiril
meden, üzerlerinde kimse kendiliğinden, ken
disine göre bir yorum yapamaz. Çünkü he
pimiz hatırlarız, yeni Anayasamız yorum mües
sesesini Türkiye Büyük Millet Meclisinden -
kaldırmıştır. Aksi mahiyette takrir verilemez, 

Genel kurullarca karar alınamaz, maalesef 
alınmıştır. Bunlara cevaz veren Başkanlık 
divanları hukukî bir yetki kullanamazlar, 
maalesef bu da kullanılmıştır. Bunlara uyma
yanlar suç işlemiş olurlar. Zira mezjkûr mad
delerin hükümleri üyelere ve Başkanlık divan
larına sadece uygulama görevleri olarak ve
rilmiştir. Bunların dışına çıkılmaması gerek
mektedir. Bunlar üzerinde ısrar edilmesi 
Anayasa Mahkemesinde açılacak bir dava ile 
mukadder akıbeti kuşkusuz bir şekilde uğratı
labilir. Yanlış bir anlayışla ve birflbirini takilbe-
den hatalı davranışlarla güdülen maksadın ko
layca tahmin edildiğini bu reaksiyoner takrir 
ve karar, Cumhuriyet Senatosunun çalışamaz 
bir duruma sokacağı için grubumuzu ziyadesiy
le üzmüştür. 

Bu reaksiyon, haddizatında Kurucu Meclis
te bu Senatonun benzeri vazifeyi görmüş, Sena
tomuzun kurlusunda ona temel olmuş olan 
Millî Birlik Grubuna, grubumuza, partisiz veya 
grubu olmayan üyelere karşı değil, 14 Ekim 
1973 seçimlerinin sonuçlarına karşı, kayba uğ
rayan partilerde başgöstermiş olan reaksiyo
nun ıburada yeni <bir tezaMrüdür. Bundan 
mutlaka tevakki etmek ve mezkûr kararı sü
ratle iptal etmek lâzımdır. Aksi takdirde ço
ğulcu ve özgürlükçü parlamenter demokrasinin 
ve hukuk devletinin huzurla işletilmesi ve ba
şarılı kılınması güçleşir ve hattâ belki imkân-
sızlaşabilir. 

Bu yetmiyormuş gibi, yanlış kararın yanlış 
hesaplarla formüle edilmesi için, görev süresi
nin bittiği ciddî bir surette tarşıtılmakta olan 
Başkanlıkça 2 Kasını 1973 tarihli bir yazı ile 
sadece üç parti grubu; yani Adalet, Cumhuri
yet Halk ve Cumhuriyetçi Güven Partilerinin 
grupları, kuruluşu ve görevleri içtüzüğün daha 
önce okuduğum 13 noü maddesinde belirtilen 
danışma kurulu halinde 5 Kasım 1973 Pa
zartesi günü saat 10,00föa bir toplantıya çağ
rılmıştır. Bu toplantıya ait yazıyı aynen oku
yorum : 

BAŞKAN — Tavzih yazısını da lütfen be
raber okuyunuz. 

CUMHURBAŞKANLIĞI KONTENJAN GRU
BU ADINA CİHAT ALPAN (Devamla) — 
Onu da arz edeceğim. 
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Yazının tarihi 2 Kasım. J 
«Genel Kurulun 1 Kasım 1973 tarihli top

lantısında alınan karar gereğince, Anayasanın 
84 ncü maddesine göre yapılması gereken 
Başkanlık Divanı seçimlerine esas teşkil edecek 
olan ve dağıtım cetvelini tanzim etmek üzere 
5 Kasını 1973 Pazartesi günü saat 10,0i0'da ya
pılacak Danışma Kurulu toplansma teşrifinizi 
rica ederim. | 

Saygılarımla. 
Mehmet Ünaldı 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanvekili 

Keyfiyete 3 Kasım 1973 Cumartesi günü 
muttali olan grubumuz, ikinci bir ağır üzüntü
ye uğramıştır. Bunun üzerine ıgrubumuz, huku
ken muallel olacağını ileri sürdüğü bu toplan
tıyı kabul etmeyeceğini ve hakkını arayacağı
nı, aynı gün bir yazı ile Başkanlığa sunmuştur. 
Yazının tarihi 3 Kasım. 

Yazımız şöyle, efendim : 

Cumhuriyet iSenatosu Başkanlığına 

5 Kasım 1973 Pazartesi günü Danışma Ku
rulu toplantısı yapılacağını öğrenmiş bulunu
yoruz. Bu toplantıya grubumuzdan temsilci 
çağrılmamış tır. Senato İçtüzüğünün 13 ncü 
maddesine göre, Danışma Kurulunda Grubu
muz temsilcisinin de bulunması şarttır. Grubu
muz temsilcisinin çağrılmadığı Danışma Kurulu 
toplantısı, İçtüzüğe aykırı, hıılmkan muallel 
bir toplantı mahiyetinde olur. 

5 Kasım toplantısına temsilcimizin çağrıl-
mayışmı kabul etmediğimizi, hakkımızı araya
cağımızı saygılarımızla arz ederim.» 

Bu yazıya karşılık, Başkanlığın 5 Kasım 
1973 tarihli olarak şu cevalbını almıştır. 

«Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
1 Kasım 1973 tarihli 1 nci Birleşiminde alman 
karar gereğince yeniden düzenlenmesi gereken 
dağıtım cetveli yerine kaim olacak oran çizel
gesini tanzim etmek üzere sadece siyasî parti 
temsilcileri davet edilmiş ve bu işlemde Danış
ma Kurulu tâbiri alışılmış bir tâbir olarak 
kullanılmıştır. 

Tüzüğümüzün 13 ncü maddesi ile Genel I 
Kurul "kararma muvazi olarak yapılması gere
ken bu işlemin hiçbir alâkası bulunmadığı ci- | 
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hetle böyle bir davet yazısı grubunuza yazılma
mıştır. 

Keyfiyet, bilgilerinize saygıyle arz olunur. 
Mehmet Ünaldı 

Cumhuriyet iSenatosu 
Başkanvekili» 

Arz ettiğim üç yazının birbirine ne derece 
ve ne mahiyette birer cevap teşkil ettiğini tak
dirlerinize bırakıyorum. Çok şükür ki, bu top
lantı yapılamamıştır. 

Hâsıl olan çıkmazdan biran önce kurtulmak 
için 1 Kasım. 1973'ten bugüne kadar cereyan 
eden birleşimin sonucu ile işlemlerin, ki bunlar 
yeni bir siyasî parti gruplarına dahil olmayan 
üyeleri rencide etmiştir, toptan ortadan kaldı
rılmaları gerekmektedir. Bunu sağlamak için 
İçtüzüğün 77 nci maddesine imtisal ederek; 
dikkat buyurun, uyarak demiyorum, onun ge
reğine göre işlem yapın demiyorum, «İmtisal 
ederek» diyorum; kanundaki hataları düzelt
meye o madde ile cevaz veren İçtüzük, böyle 
bir karan ve böyle bir takriri de düzeltmeye 
cevaz verir, kıyası bir hükümle bu iş pekâlâ 
halledilebilir. İmtisal ederek ortadan kaldırıl
malıdır. 

Yeni Başkanlık Divanının okuduğum Ana
yasa ve İçtüzük hükümlerine göre teşkili ve se
çimi hakkındaki görüş ve teklifimize gelince : 

Mezkûr Anayasa ve İçtüzük maddeleri, Baş
kanlık Divanının tarafsız bir bünyede kurul
ması ve çalışması için tedvin 'edilmişlerdir ve 
esas olarak umumî seçim sistemimizin temelini 
teşkil eden nispî seçim usulüne uydurulmuştur. 
Anayasamızın 84 ncü. İçtüzüğümüzün 4 ncü 
maddeleri Başkanlık Divanının teşkili için si
yasî parti gruplarının kuvvetleri ölçüsünde 
Divana katılmalarını âmirdir. Birbirini tamam
layan bu maddeler, siyasî parti gruplarına da
hil olmayan siyasî grupların ve üyelerin Baş
kanlık Divanına girmelerini yasaklamamakta-
dır; uygulama da bugüne kadar böylece yürü
tülmüştür ve 1963%e Anayasa ve Adalet Ko
misyonumuzun çalışmalarında faydalanmak 
için üniversiteden ilim adamlarından aldığı mü
talâanın bir paragrafını okuyorum : 

«Hülâsa; Anayasa metni, Başkanlık Divanı
nı siyasî parti gruplarına hasreden ıgörüşü des
tekleyici bir işaret ihtiva etmiyor. Buna karşı
lık komisyonumuzun benims-ediği oranı temina-



O. ıSanatosu B : 2 

ti anlayışı lehine Anayasa metni içinde mesnet 
bile bulmak mümkündür..» 

Arkadaşlar, bu mesnedi diğer bâzı kanun
larda, gerek. Başkanlık Divanının gerek komis
yonlarım ve üye arkadaşların ifadet ettiği gibi, 
kanunun tedvinine ait zabıtlarda da bulabiliriz. 
Bunun için, Kurucu Mecliste Anayasamızın 84 
ve 85 nci maddelerinin tedvini için yapılmış 
müzakerelere ait zabıtları tanı olarak aksetti
ren Sayın Kâzım Öztürk tarafından üç cilt ha
linde yayımlanmış olan kitabın üçüncü cildin
de 2615 nci sayfadan itibaren olan sayfaları, 
ki on küsur sayfa ediyor, okumanızı tavsiye 
ederim ve Anayasaya siyasî parti gruplarının 
nasıl girdiği orada görülecektir. 

İstanbul Grubunun hazırladığı teklifte He
yeti Umumiyeye getirilmiş olan komisyon tek
lifinde bunun ifadesi siyasî parti grupları ola
rak değil, siyasî gruplar olarak yer almıştır; 
fakat ikinci görüşmesinde Sayın Feyzioğlu'nun 
yaptığı bir teklif üzerine ve Fransa'da fena 
neticeler vermiş ve menfaat grupları üzerine 
kurulmuş siyasî grupların mahzurları ileri sü
rülmek suretiyle metin, Anayasadaki şekle dö
nüştürülmüştür. 

Gerçekten Anayasamızın 85 nci maddesinin 
2 nci fıkrası da 84 ncü maddcdekine benzer bir 
ifade kullanarak «İçtüzük hükümleri, siyasî par
ti 'gruplarının, Meclislerin bütün faaliyetlerine 
kuvvetleri oranında katılmalarını sağlayacak 
yolda düzenlenir..» denilmektedir ve hakikaten 
buna göre düzenlenmiştir. 

Şayet 84 ncü maddenin ilk fıkrasında sa
dece siyasî parti gruplarının Divana katılmala
rından bahsedilip berikilerin zikredilmemiş ol
ması, «bunlar Divana katılamazlar» şeklinde 
mânalandırılacak olursa, aynı lâfzı muhakeme
nin 85 nci maddeye de tatbik edilmesi, dolayı-
sıyle siyasî parti grupları dışında kalan üyele
rin mensuboldukları Meclisin hiçbir faaliyetine 
katılamayacakları gibi bir sonuca varılması ge
rekecektir. 

Arkadaşlar, şimdi arz edeceğime tahmin 
ederim hiçbiriniz katılmazsınız. Siyasî parti 
gruplarına mensubolmayan senatörler ikinci sı
nıf senatörler midir, onlardan buraya seçimle 
gelmiş olanları (gönderen vatandaşlar ikinci 
sınıf vatandaşlar mıdır? Bu derece aykırı bir 
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fikrî Anayasamıza izafe etmenin imkânsızlığı 
açıktır. Dolayısıyle 85 nci maddenin siyasî par
ti grupları için Meclis faaliyetine katılmak 'hu
susunda bir inhisar değil, sadece bir oran te
minatı ifade ettiğini kabul eylemek zaruridir. 
Her iki metin arasındaki ifade tenazuru dolayı
sıyle bu zarurî sonuç 84 ncü maddenin de ben
zer bir mâna taşıdığına delil sayılır ve devam 
ediyor. Burada kesiyorum, <onu. 

Mezkûr Anayasa ve İçtüzük maddeleri Baş
kanlık Divanının tarafsız bünyede kurulması ve 
çalışması için tedvin edilmişlerdir ve bunlar 
arz ettiğim zabıtlarda açıkça ifade edilmiştir. 

Binaenaleyh, Başkanlık Divanının kuruluşu
na Anayasanın 70, 84 ve 85 nci maddeleriyle 
İçtüzüğün 4-5 ve diğer ilgili maddeleri 'gereğin
ce Kontenjan Grubu, Millî Birlik Grubu, parti
siz ve grupsuz üyeler de siyasî parti grupla
rındaki üyeler derecesinde aynı haklara sahip
tirler ve bu hakkı kullanmakla ödevlidirler de. 
Anayaasmrza göre eşitliği, seçme ve seçilmeyi 
ilgilendiren bu hak ve görevler temel hak ve 
ödevlere dahil olup vazgeçilmez ve devredilmez 
bir mahiyet taşımaktadırlar, ki, bu hususa da 
geçen birleşimde Sayın Atmaca kısaca değindi
ler. 

Halbuki, mütalâamıza konu olan takrir ve 
karar siyasî parti gruplarına dâhil olmayan 
bütün senatörleri anayasal hak ve görevlerin
den âdeta mahrum etmek istemektedir. Bu du
rumun düzeltilerek bir sonuca varılabilmesi 
için bu konuda şimdiye kadar yapılmış olan 
değişik uygulamalar bu defa esas temeline otur
tularak doğrultulmalıdır. Bunun için evvelâ 
Cumhuriyet Senatosunun bünyesini esaslı bir 
şekilde incelemek, grupların ve üyelerin durum
larını ve üye miktarlarını ve partilerin oranla
rını doğru tespit etmek lâzımdır. 

Cumhuriyet Senatosunda'ki son durum, 80 
üyeye sahibolan A. P. üye tamsayısına göre 
yüzde 43, 24; C. H. P. 42 üyesi ile yüzde 22, 70; 
C. G. P. 10 üyesi ile yüzde 5,40; ki burada da 
küçük fakat mühim bir noktayı arz etmek is
tiyorum. 

1 Kasını günü yayımlanmış ve burada kul
lanılmış olan yoklama defterine göre Cumhur
başkanınca seçilmiş üye olan Sayın 'Fethi Çe-
likbaş bağımsız olarak ıgösterilmiştir; yani on-
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dan evvel hazırlanmış olan hesaplarda C. G. P.' 
niıi bir grup olarak zikredilmemesi dahi gere
kir ; anıa bugün '«Başkanlık sunuşları arasın
da yer aİan C. G. P. tezkeresi ile bu durum ber
taraf edilmiştir ve onun için parti grubu ola
rak üyesini ve oranını arz etmiş bulunuyorum. 

Cumhurbaşkanlığı Kontenjan Grubu 14 üye
si ile yüzde 7,56, Millî Birlik Grubu 16 üyesi 
ile yüzde- 8,65, bağımsızların, Demokratik Par
tinin, bağımsız tabiî senatörlerin teşkil 'ettiği 
23 'kişilik grubun Genel Kurul tüm sayışımı ora
nı da yüzde 12,4 dür. 

Şimdi 84 ncü maddeye ve Tüzüğün 4 ncü 
maddesine göre nasıl bir işlem yapılacağına yÖ-
ınellirsek, 13 kişilik Başkanlık; Divanında A. P. 
Grubunun yüzde 43,24 nispetinde üyeye, C. H. 
P.'nin yüzde 22,70 nispetinde üyeye, C. G. P.' 
nin yüzde 5,4 üyeye; yani Parlâmento tüm sa
yısına göre siyasî parti gruplarımız Başkanlık 
Divanının sadece yüzde 71,34 ünü teşkil ediyor
lar; yüzde 71'ini Başkanlık Divanına katmak 
imkânına sahiptirler, 'ki 'bunun da tekabül eden 
adedi 9 kişidir. Geriye kalan 4 kişinin bunun 
dışındaki gruplar ve partisiz, grübsuz üyelerce, 
onlar arasından seçilmek, suretiyle Başkanlık 
Divanına katılmaları gerekir. 

Bu miktarlara göre, demin sırası uygun otl-
<mam'aıkla beraber yüce Heyetinize arz edildi, 
3 ncıü takririmiz, A. P. Grubuna Başkanlık ko
nusunda Sayın Tekin Arıburun'un teklif edil
diği ve fiilî -durum da hepimizce bilindiği için 
'bir Başkan, iki Başkanvekill-bir kâtip üyelikle 
ıilgili olarak bunların yüzde puan durumu Baş
kan için 19, iki Başkanvekili için l ö 'artan 20, 
bir kâtip üye için 5 puan kullanıHdığından top
lamı 44 eder; aıma sahip olduğu nispet yüzde 
43,34 dür. Kullandığımız sahip olduğunu aşı
yor. 

C. H. P. Grubuna bir Başkanvekili, bir ida-
<re âmiri, iki kâtip üyelik; burada C. H. P.'ne 
iıki kâtip üyelik teklif 'etmekle onun sahip ol
duğu miktarı âdeta daha fazla aşmış gibi göste
riyoruz, 'ama hakikatte Öyle değil. Eğer ikinci 
'bir kâtip üyeliği A. P. Grubuna verirsek, zaten 
ı44 verdik, tertip 'ettiğimiz, teklif 'ettiğimiz mik
tar ve nitelikteki üyeler için de 5 verirsek 49 
-eder. Sahip olduğuna nazaran 5,80 bir fazlası 
var, ama C. H. P.'ne aynı .katkıda bulunursak 
'onun fazlalığı 4,60 dır. Binaenaleyh, O. H. P.r 

ne ikinci bir kâtip üyelik vermek bizim hesabı
mıza göne mümkün görülüyor. 

Netice itibariyle Başkanlık Divanının 9 üye
sinden 4'ü A. P.'ne, 4'ü C. H. P.'ne, !ki tabii 
A. P. üyelerinin ağırlıkları haiz olduğu puan
lar dol'ayısryle çok farklıdır, baştan arz ettim 
ve bir kâtip üyeliğin de Cumhuriyetçi Güven 
'Partisine verilmesi gerekmektedir. Fakat, Ada
let Partisi, üyelerinin sıfat ve niteliklerini de
ğiştirerek bu miktarı muhtelif tarzlarda artır
ma imkânına sahiptir ve bunu dağıtım cetveli
nin tespiti için yapılması gereken temaslarda 
sağlayabilir. 

Başkanlık Divanının kalan 4 üyesini de di
ğerleri araisında, bunların sahip oldukları oran
lara göre, hesabı olarak şöyle bölebiliriz : 

.Milî Birlik Grubuna 1 idare âmiri, k i ba
len sahiptir. Kontenjan Grubuna 1 ikâtip üye; 
fiili durumu buna uymaktadır. Partisiz ve grup-' 
suz üyelere 1 idare âmiri, 1 kâtip üye. 

BAŞKAN — Sayın Alpan, bunlar müzakere 
edildi, Yüksek Heyetçe kabule şayan görülme
di. Onun için tekrarını, yapmamanızı rica ede
ceğim. 

CİHAN ALPAN (Devamla) — Bu dağıtım 
tarzı uygun görüldüğü ve karana bağlandığı 
takdirde hemen seçime 'geçilebilir veya üyelik
lerin nitelikleri üzerinde değişiklik yapmak su
retiyle parti gruplarımızın dağıtım cetvelini ha
zırlamaları için temas kendilerine bahsedilebi
lir. 

Bu işleri yaparken nazarı itibara alınmasını 
faydalı gördüğümüz bâzı mülahazalarıda bu 
münasebetle açıklamak yerinde olacaktır : 

Bu 'mülahazalardan birincisi; Başkanlık Di
vanında çoğunluk sağlama şansını elde etmek 
isteyen bir partinin ve meselâ yukarıda belirt
tiğimiz ters davranışları ve tutarsız oran hesap-
larıyle bu nispeti Adalet Partisi lehine tecıel'li 
•ettirmek isteyen Başkanlığın o yolda teşebbüs 
almaktan vaz geçmesi lâzımdır. Çünkü, Başkan
lıkça Cumhuriyet Halk Partisinin yazılı bir mü-
racatma verilmiş olan cevaba ekli çizelge şöy
ledir : Adalet Partisi 80 üyeye sahip, oranı 
100X80/132, (Bu 132'ye ikinci sınıf senatör sa
yılan bizim gruplar ve diğer partisiz, bağımsız 
üyeler dahil değil) yüzdesi 60,60 'ediyor. Bu
nun 13 kişilik Başkanlık Kurulunda tekabül «t-
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•tiği miktar S'dir. Yani, Başkanlık Divanının 
ekseriyetini ıekle 'etmeye istihdaf etmektedir. 

Cumhuriyet Halk Partisinin 100X42/132, 
yüzdesi 31,81. 

Cumhuriyetçi Güven Partisinin 10 üyesi 
100X10/132, yüzdesi 7,57. 

Başkan oy kullanmadığı için (İçtüzükte açık
ça yer almış, arz ettim) bu ayrı ve önemli bir 
fayda sağlayacaktır. Bir oy farkının bazen ne 
büyük sonuçlar verebileceğini Cumhurbaşkanlı-
ğıyle ilgili Anayasa değişiklik tasarısının Mil
let Meclisindeki müzakeresi sırasında gördük. 
'Divanda 3 ilâ 4 üyelik şansını kaybettirecek 
•bir başkanlık için Cumhuriyet Halk Partisince 
niyet edilmesi ve diğer gruplarca da bu husus
ta direkt bir teşebbüste bulunulması beklene
meyeceğinden. kanaatimce Başkan adaylığı si
yasî parti grupları dışında partisiz bir üyeye 
bırakılmalıdır; hele bu günkü Türkiye Büyük 
-Millet Meclisinin aritmetiği karşısında. 

Arz 'ettiğim Kurucu Meclis zabıtlarında bu 
konuya değinmiş olan bütün üyeler, her iki Mec
listeki Başkanın tarafsızlardan seçilmesini veya 
Cumhurbaşkanına Anayasada mevcut olduğu 
gibi bir hüküm konularak, tarafsız hale getiril
mesini ileri sürmüşlerdir, fakat nedense bu yol-
ıda bir ifade Anayasamıza girmemiştir. Anaya
samıza göre gereğinde Cumhurbaşkanına vekâ
let etmekle görevli olan Senato Başkanının ta
rafsızlığını sağlamak bakımından da bu bizim 
için uygun bir tertip olur. 

İkinci mülâhazamız; süresi iki yıl olan Baş
kan seçimini, parti gruplarının oranlarını he
saplamaya ve buna göre Başkanlık Divanı ide
lerinin dağıtım cetvellerini düzenlemeye giriş
meden ve açıklamadan, Anayasanın 84 ncü ve 
İçtüzüğün 4 ncü 'maddelerindeki esaslara göre 
•öncelikle yapalım ve bu seçimin sonucunu al
dıktan 'sonra öntemaslar sonucunda düzenlene
cek oranlara uygun dağıtım cetveline göre de 
diğer Başkanlık Divanı üyelerinin seçimine gi
rişelim. (Ki, bu konudaki görüş ve teklifimizde 
Adalet Partisi Grup Başkanvekili Sayın Ömer 
-Ucuzal'la okunan takriri ıclolayısıyle birleştiği
mizi anlıyorum.) Bunuda önemle ve tekrar arz 
ederim. 

Üçüncü mülâhazamız; İçtüzüğümüzün 16 ncı 
maddesinde 'belirtildiği üzere, Senatoda görüşü
lecek kanun tasarı ve tekliflerine ait prensip 

6 . 11 . 1973 O : 1 

kararları olduğu gibi, partilerin ortak grupla
rında bir başkanlık divanının teşkili ve seçimi 
İçinde önceden bir karar alınmayarak grup üye
lerinin bağlanmamasını sağlayalım. İçtüzüğü
müzün maddesini okuyorum : (ki, çok zaman. 
bu 16 ncı madde unutuluyor, ama bilhassa ye
ni üyeler bakımından arz etmek istiyorum.) 

«Cumhuriyet Senatosunda görüşülecek ka
nun tasarı veya teklifleri için siyayı partilerin 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi müşte
rek gruplarında alman prensip kararları, o si
yasî partinin Cumhuriyet Senatosu grubu üye
lerini bya ğl a y am a z.» 

Kanun tasarı ve teklifleri için öngörülmüş 
ve tüzüğe girmiş olan bu esası biz dağıtım çi
zelgesinin tespitinde de dikkate alalım ve ona 
göre hareket etmek için üyelerimizi herhangi 
bir grup kararına bağlamayalım. Nasıl Anaya
sada, «Başkanlık için gruplarca aday gösterile
mez» deniyorsa, Başkanlık Divanının diğer üye
leri içinde önceden bir niyete girişilmesin, aday
la ra bağlanılmasın. 

Bütün l)u mülâhazalarımızı üç önerge halin
de Sayın Başkanlığa sunduk. Bunlardan birin
cisi; bugüne kadar alınmış netice ve yapılmış 
işlemlerin 77 nci maddeye imtisal edilerek kal
dırılması ki, bu Sayın Başkanlığın takdirine 
bağlıdır. 

İkincisi; öncelik taşıyan Cumhuriyet Sena
tosu Başkanını bir an önce seçelim. Bunun ilk 
adımıda atılmıştır ve Sayın Tekin Arıburun 
aday olarak gösterilmiştir. Seçime devam ede
lim, neticelendirelim, ondan sonra arz ettiğim 
bütün mütalâa ve mülâhazaları dikkate ala
rak müşterek bir çalışmayla ki, bu çalışmayı, 
durumu tartışılır olan bir Danışma Kurulu ye
rine, çoğunluğunu muhafaza ettiği kanaatinde 
olduğum Anayasa ve Adalet Komisyonumuza 
da yaptırabiliriz; Başkanlık bunu -ona da yap
tırabilir, ondan sonra onların seçimine gidelim. 
Nihayet, tarafsız çalışacak bir tarzda terekküp 
edecek bir Başkanlık Divanına bir an önce sa
hip olarak, normal çalışmalara huzurla baş
lanmasını diler, beni sabırla dinlediğiniz için 
hepinize teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım. 
(C. H. P., Millî Birlik Grubu. Cumhurbaşkanlığı 
Kontenjan Grubu sıralarından «alkışlar».) 

BAŞKAN — Sayın Çağlayangil, grup adına 
mı söz istiyorsunuz? 

6 — 



O. Senatosu B : 2 6 . 11 . 1973 O : 1 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Bursa) 
— Evet efendim grup adına, 

BAŞKAN" — Sizden evvel grup adına Sayın 
Hazerdağlı söz istemişti, ama ötedenberi bir 
prensip tatbik ederim; grup adma söz isteyen 
sayın üyelerden grup yetkililerinden kâğıt isti
yorum. Bu bulunmadığı için sıraya aldım. Sıra
nızda konuşacaksınız Sayın Hazerdağlı. 

Sayın Çağlayangil, A. P. Grubu adına bu
yurunuz. 

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

Cumhurbaşkanlığı Kontenjan Grubu adına 
Sayın Alpan tarafından verilen takrir ve şim
di kendilerinin lütuf buyurdukları izahat, me
seleyi yine esasını müzakere gibi bir noktaya 
getirdi. 

Senatomuzda Başkanlık Divanı teşkili hak
kında öteden beri iki değişik noktayı nazar 
câri. Birinci görüş, 84 ncü madde sarihtir; Baş
kanlık Divanları, grubu bulunan siyasî partile
rin kuvvetleri oranında temsil edilmeleriyle ku
rulur. 

İkinci görüş, bu Başkanlık Divanı münha
sıran siyasî partiler grupları tarafından kuru
lur demek değildir. Zaten, «katılmaları» tâbiri; 
Divanın bir çekirdeği, bir esası vardır, siyasî 
parti grupları kuvvetleri oranında bu sabit ve
ya yine değişik nispetli mevcuda katılacaklar
dır. Bu münakaşa edildi, müdafaa edildi, ikinci 
görüş galip geldi, İçtüzük ona göre tanzim edil
di, 12 yıllık uygulamada Başkanlık Divanına 
(Grubu bulunan siyasî partiler + Kontenjan 
Grubu 4- Millî Birlik Grubunun) kuvvetleri 
oranında katılmaları teamül haline geldi. Geldi, 
ama her teşkili sırasında da Başkanlık Divanı
nın kuruluşu münakaşalardan, tereddütlerden 
âri kalamadı. Bidayette de arz ettiğim gibi, bu
nun sebebi, alman kararın sakat alınmasından, 
ters yorumlanmasından doğmuştur. Niçinini 
izah edeceğim. 

Şimdi, bugün câri olan; yani İçtüzüğümüzde 
câri olan kaideye göre Başkanlık Divanı (Gru
bu bulunan siyasî partiler + Cumhurbaşkanlığı 
Kontenjan Grubu + Millî Birlik Grubu) tara
fından kurulacak; ama bu kuvvet oranını he
sap ederken, yine İçtüzüğümüzün âmir hükmü 
gereğince Senato mevcudunun tamsayısına gö

re hesap yapıyoruz. Tamsayısında başka kim
ler var ! Adedi dokuza baliğ olmamış siyasî 
partiler var, bağımsızlar var. Bunlar orana da
hil oluyorlar. Bunlar orana dahil oluyorlar, 
Başkanlık Divanına katılacak siyasî parti grup
larının kuvvesini düşürtüyorlar; ama kendileri 
bir hisse alamıyorlar. 

Saym Alpan buyurdu ki, «Bunlar ikinci sı
nıf vatandaş mı?» 

Böyle bir şey yok; kimsenin aklından böyle 
bir şey geçmez. Arkadaşıma ben başka bir su
al sorayım. Acaba dokuz üyelik mevcudu bu
lunmayan siyasî partiler ikinci sınıf vatandaş 
mı? Başkanlık Divanına onları neden almıyor
sunuz?.. 

CİHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.j 
— Sizi anlıyoruz. Başkanlık Divanına oranları 
nispetinde onlar da girsin diyoruz, Sayın Çağ
layangil. 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Devam
la) — Onlar da girsin... O zaman Anayasanın 
vazı kanununa ya haşiv, ya abes isnat edecek
siniz. Neden Anayasanın 84 ncü maddesine 
«Grubu bulunan siyasî partiler» diye yazmış? 
Adamm bir kastı var. Onu neden demiş? 

CİHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— «Kuvvetleri oranında katılır» diyor. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. 
Siz konuşurken kimse müdahale etmedi, Sayın 
Alpan. Siz de müdahale etmeyin ve dinleyin, 
lütfen. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Soru so
ruyor, cevap veriyoruz. 

BAŞKAN — öyle bir usu] var mı efendim. 
Soruyu kendi kendine soruyor, kimseye sormu
yor. 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Devamla) 
— Soruyu, bendenize cevap verenlerin cevap 
vermesi için sormuyorum, meseleyi vuzuha ka
vuşturmak için suali iradedip, cevabını hazır
lamak için soruyorum. Bendenizin her sorumu 
üstünüze alınmamanızı rica edeceğim. (A. P. 
sıralarından gülüşmeler.) 

Şimdi, eğer Başkanlık Divanının kuruluşu
nun bir çekirdeği esasen mevcut da, ona katıl
ma oranlara göre yapılacaksa, bu çekirdek ne
dir ve kimdir? Onun oranı nedir? Bunu evvelâ 
saptamamız lâzımdır. 
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Siyasî parti grupları dokuz üyeyi balma
dıkları takdirde, şimdiye kadarki teamüle gö
re, Başkanlık Divanına katılamadılar. Eğer bun
dan sonra da bunu böyle anhyorsak, o zaman 
oranı, Başkanlık Divanına katılması mümkün 
olmayan siyasî partileri ve bağımsızları istisna 
ederek ona göre kurarsanız, bir nispet çıkar ve 
o nispet taksim edilebilir. 

Bakınız, aldığımız esasların ve savunduğu
muz fikirlerin ne kadar adaletsiz, ne kadar ma-
vakıaya gayri mutabık olduğu bu seferki arit
metikle sabit oldu. Ne oldu? Partilerin kuvvet 
oranlarına göre tevziatı yapıldı, geriye Adalet 
Partismin 4 tam onda küsur puam artt ı ; onun 
dışındaki parti ve teşekküllerin puanının mec
muu Adalet Partisininkini tutamadı. Hepsinin 
artan puanım bir araya getiriyorsunuz, Adalet 
Partisinin artan puanını tutmuyor. «Bu mese
leyi nasıl halledelim?» dediler. «Bunun usulü 
var; büyük puanı olan Adalet Partisine 1 Kâ
tip Üyelik, 1,68 artık puanı olan gruba 1 Kâ
tip Üyelik, 0,70 artık puanı olan gruba 1 Kâ
tip Üyelik, 0,60 artık puanı olan gruba 1 Kâ
tip Üyelik verelim.» dendi; ama adalet olmadı. 
Bir partinin puanı bu sene böyle tecelli etmiş
tir, gelecek sene bir başka türlü tecelli edebi
lir. Bu sene artık puanı fazla olan Adalet Par
tisidir, gelecek sene bir başka parti olabilir ve 
onun lehine başka türlü tecelli edebilir. 

Eğer mesele puan hesabı ile yapılacaksa, 
neden mücerret kendi puanı diğer partilerin pu
an mecmuunu tecavüz eden parti müstakilen 
geri kalan sandalyelerde hak sahibi olmuyor? 
O zaman da, o parti lüzumundan fazla üye ile 
Başkanlık Divanında temsil, edilmiş olur. 

Benim arz etmek istediğim husus, bir kere 
Başkanlık Divanına girememenin ikinci sınıf 
senatörlük mânasına gelmeyeceğini tavzih et
mektir. Bu teklifi yapan Partime mensup arka
daşımın da katiyen böyle bir kanaat taşımadı
ğını ve böyle bir zihniyetin sahibi olmadığını 
arz etmek istiyorum. 

Tarafsızlık meselesi, intisaptan ziyade zih
niyet ifade eder. Sayın Erim mensup okluğu 
bir partinin yıllar yılı üyesi olduğu halde ay
nı günde tarafsız sıfatını intisap etti ve taraf
sız olarak görevini gördü. Bu bir zihniyetti, in
tisapla ilgisi yoktu. Sonra, Başkanlık Divanın
da şu veya bu şekilde ekseriyete sahip olma-
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nııı ela öyle bütün kararlarda önemli nıüessi-
riyet kazandıracak bir netice vereceği de me
mul değildir. Bizim şahsen Grubumuz olarak 
ne Cumhurbaşkanlığı Kontenjan Grubunun, ne 
de Millî Birlik Grubunun sayın üyelerinin Baş
kanlık Divanına katılmaları hususunda hiç
bir menfi görüşümüz veya itirazımız yoktur. 
Bence, meseleye yanlış yaklaşıyoruz. Alınan 
karar nedir? Cari tatbikat böyle, amenna. Şim
diye kadar böyle yaptık. O da güzel. Bundan 
ayrılmayalım. O da iyi. Oturduk, hüsnüniyetle 
cari tatbikata göre Başkanlık Divanını dağıt
maya Danışma Kurulu teşebbüs etti. Puanları 
taksini etti, 4 kâtip üyeliğe geldi, kaldı. Arz 
ettiğim sebeplerle kaldı. Bakiye puanlarda 
tevzi esasında bir nispet bulamadı. Bulama
yınca ihtilâfı halledemedi, meseleyi Genel Ku
rula getirdi. Yüce Heyetiniz konuştunuz, tek
lifler oldu, teklifler reddedildi ve bir mesele
de karar kılındı. Bu, bir İçtüzük tadili •değil, 
Senatonun İçtüzük dışı karar alabilmesi müm
kündür, aynı zamanda Anayasaya istinat eden 
bir kararın ağırlığını da kabul etmek lâzım
dır. «İçtüzük varken, Anayasaya istinaden na
sıl karar alırsınız?» diye bir itiıaz serdi de 
gayri mümkün. Bu meseleye münhasıran bu 
işin içinden çıkamaduk. «Bu sefer bunu bu şe
kilde halledin» yolunda Yüce Heyetinizin me
seleye bir çözüm yolu getirmek için alman ka
rarı var. Bunu Başkanvekili arkadaşımız izah 
ettiler. Başka türlü tefsirine de imkân yok. 
Çünkü tüzük meydanda, tüzüğün nasıl tadil 
edileceği usulleri de yazılı. Tadil etmemişiz, 
aynı hükümler cari, böyle bir karar almışız. 
Meseleyi de halletmek lazım, Başkanlık divan-
sız yapamayacağız. Ona istinaden Başkanlık 
Divanı bir dağıtım yapmış, getirdi. Bu kati 
değil ki, okunacak, Yüce Heyetiniz oylaya--
cak, kabul ederse ona göre amel edilecek, red
dedilirse başka bir çare aranacak. 

Onun için meseleyi iğlâk etmeden, mesele
yi sâri ve şâmil bir hale getirmeden, bizim zi
hinlerimizde, bu teklifi yapanlarda veya bu 
teklife iltihak edenler de, oy verenler de Sena
to Başkanlık Divanının tarzı teşekkülünü, tü
züğün tadil edecek imkân ve durum hâsıl ol
madan değiştirmek gibi bir art niyet mevcut 
olmadığını da lütfen kabul buyurarak, bunu 
bu şekilde halletmeye çalışalım. Bunun baş/-
ka yolu yok, Bu münakaşalar namütenahi de-
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vam edebilir. Bizi kendi görüşümüzde İsrar 
ederiz; «Biz 4 küsur puanlı bir kâtibe razı ola
mayacağız:» deriz. Belki haklıyizdir, görüşü
müzü değiştirmeyiz. Diğer partiler de, «Ba
yır, şimdiye kadar teamül böyledir, bu de
vam etsin» derler ise. Yüce Heyetiniz Başkan
lık Divansız mı kalsın! Alınmış bir karar var
dır. Karar Yüce Heyetinizce alınmıştır, bağ
layıcıdır. Buna imtisalen meselenin hallini 
arz ve teklif ediyorum. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın İnönü. 
İSMET İNÖNÜ (Tabiî Üye) — Sayın sena

törler ; 
Başkanlık Divanına seçilecek üyelerin kim

lerden teşekkül edeceğinin münakaşasını ya
pıyoruz. Geçen gün konuşuldu, bugün tatbiki 
yapılacakmış. O dağıtım münasebetiyle tok
lar ister istemez esasa giriliyor. 

^Muhterem senatörler, anayasalarda ve iç
tüzüklerde, «Başkanlık divanları, mevcut olan 
siyasî parti grublarınm kuvvetleri oranında 
Divana katulmalarıyle kurulurJ» sözü, Konten
jan Grubu ve Millî Birlik Grubu buraya işti
rak ettirilmez mânâsına yorumlanamaz. Bu hu
sus sağduyu ile akıl ile yoıaımlanamaz. Bir 
siyasî partiye mensübolan Başkanlık Diva
nına İştirak etsin de, Kontenjan Grubuna men
sübolan bir senatör neden iştirak etmesin'? 
Nesi eksik? Buna bir cevap bulmak güçtür. 

Gerek Millî Birlik Grubunun ve gerekse 
Kontenjan Grubunun vazifeleri Anayasada 
aikredilirken; «Bunların bir kısmı tabiî üye
dirler, siyasî partiye giremezler. Bütün diğer 
senatörlerin haklarına maliktirler.» denmekte
dir. Bir siyasî partiye giremezler demek, ken
di gruplarını bırakıp, bir başka siyasî partiye 
giremezler demektir. Yoksa, siyasî partilerin 
yaptığı işleri göremezler mânâsına gelmez. 

Kontenjan Grubunun ve Millî Birlik Gru
bunun senatörleri Devletin her meselesini, her 
siyasetini kontrol ederler, fikirlerini söyler
ler, onlara bir istikâmet vermeye çalışırlar. 
Siyasetle uğraşıyorlar, siyasetin içimdedirler; 
fakat sadece bulundukları yerden ayrılıp, ^aş
ka bir siyasî partiye giremezler. Bu mahru
miyeti bu tahdit Anayasada sarahaten yazıl
mıştır. 

Kontenjan Grubunun ve Millî Birlik Grubu
nun mahrum edileceği bir hakkım, (Riyaset Di
vanıma iştirak edemezler, sözü) diğer yazılan 
kayıtlar gibi Anayasada sarahaten yazılmaya
cağını nasıl tasavvur edebilirsiniz'? Sarahaten 
böyle bir şey yok. Yapamayacağı şeyi söylü
yor ve vazifesini yapar diyor. 

Kalır, Millî Birlik Grubunda çalışmak si
yaset değildir, Kontenjan Grubunda çalışmak 
siyaset değildir gibi bir iddiaya varmak. Bu
nun mânâsı yoktur. 

Anayasa gerek Millî Birlik Gnibuııa, ge
rekse Kontenjan Grubuna ne hak vermedi ise 
bunu sarahaten yazmış. Onun dışında, bütün 
senatörlerin haklarına sahiptirler demiş. Te
mel unsur bu. Senatörlerin sahibolduğu hak
lardan bir mühim hakkı, Riyaset Divanının 
üyesi olmak hakkını nasıl çıkarabilirsiniz ? Tef
sir ile böyle bir neticeye varılamaz. 

En nihayet, her şeyi söyledikten sonra 
•bir boşluk vardır denilebilir. Eğer bir boşluk 
olduğuna Riyaset Divanı kani ise, işi saraha
te götürmek için Anayasa Mahkemesine mü
racaat edebilir. 

Arkadaşlarım vaziyet budur. Bunun yanın
da başka bir unsur var; 13 sene bu tatbik olun
muş, kimse Senatoda bulunan bu grup üyele
rinin Riyaset Divanına iştirak etmemelerini 
düşünmemiş. Nasıl düşünmemişi Geçen gün
kü konuşmada hatırladığıma göre, hatıır için 
'düşünmemiş. Olur mu?... Anayasa hakkını ver
mek veya vermemek hatır meselesi midir? 

Bugün teşevvüşe sebep olmuş deniyor. Te
şevvüşe sebep olmuşsa yine Anayasada ek
siklik var demektir. Ona göre Anayasa deği
şikliğine gidersiniz. 

Şimdi, hu münakaşa bitmez. Çoklukla bir 
Anayasa hükmü tefsir olunarak senatörlerin 
haklarına bir biçim verilemez. Bu, hir Anaya
sa değişikliği ile sarahat ister. Başka türlü bu 
münakaşa bitmez. 

Bu münakaşa bitmez ne olur? Ben size bir 
şey söyleyeyim arkadaşlar: Vaktiyle seçim ya
pılırdı; tek parti devrinden evvel, ilk Meşruti
yette ve ondan sonraki Meşrutiyette. «'Seçim 
emniyeti yoktur» avazesi göklere çıkardı. En 
sonra çok partili siyasî hayata geçtiğimiz za
man ilk karşımıza çıkan mesele seçim emniye-
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t i oldu. Seçim emniyeti; gizli oy, açık tasnif.. 
Bununla hülâsa olunuyordu. Ondan evvel iki 
dereceli seçim vardı. Açık ve gizli tasnif tat
bik olunuyordu. Bunun altından çıkamadık. 
Bunun altından nasıl çıktık? Adalete verdik 
mesele hallolundu. Seçim Kanunu bugünkü ih
tiva elan tam.am.iy] e karşılayacak hale gelme
di ; o değil. Sıırf emniyete taallûk eden mesele 
adalete verilmekle halledildi. Hallinin delili, 
işareti açıktır. En son yaptığımız seçim çok 
çekişmeli oldu. Herkes birbirini çok şeyle it -
ham etti; Hükümeti itham ettiler, dışarıdaki-
lerini itham ettiler, hepsini... Bir yerde seçim 
yanlış yapıldı, verilen oylar tahrif olundu, hak
sızlık vardır dendi mi? Bunların hepsi birbiri
nin dostu mudur? Aksine birbirinin kusurunu 
araj^an insanlar. Demekki tedbir, seçim emni
yetine, gizli oy ve açık tasnif esasına, tek de
receli seçime tanı riayet olunmuş ve bu yüzden 
karşı bir şikâyet olmamış. 

Şimdi, Anayasaya riayet diye bir mevzu 
geçiriyoruz. Arkadaşlar, bu Anayasa hakkıdır, 
hayır değildir, münakaşasını kıyamete kadar 
yapsak birbirimizi ikna edemeyiz. Birbirimi
zi ikna edemeyiz, ama mesele çözülmez ve bu 
mesele yatar. Adalet Partisini böyle bir mese
le içinde memlekete takdim etmeyin. Büyük 
bir partidir, büyük vazifeler yapmıştır, yapa
caktır. Bu Anayasayı dilediği gibi tefsir eder, 
birbirinin tam zıddı mânâları kolaylıkla ve
rebilir.. Bu damga altına nasıl sokuyorsunuz? 
Ben, bir haksızlık, Anayasaya göre bir haktan 
mahrumiyet Anayasa değişikliği yapılmadan 
ortaya sürülemez dediğim zaman, Adalet Par
tisini mahrum edilenlerden fazla düşünüyordum. 
Bir büyük parti Anayasayı anlayış ve onu tat
bik ediş zihniyetinde bu şüphe içinde kalma
sın. 12 sene Anayasa hükmü böyledir diye bir 
idare tarzı tutmuş. 12 sene sonra ayılmış. Gök-
ten inen madde değil bu.. Bakmış ki, Anayasa
ya uygun değildir, onu düzeltiyor. Nasıl şey 
bu? Bugünkü yaptıklarımızın Anayasaya mu
tabık olduğuna nasıl inanıyorsunuz? Adalet 
Partisini böyle bir zan altında bulunduranıaz-
smız. Büyük bir partidir, vazifeleri vardır, bü
yük mücadelelerle 13 senede bir asırlık tecrü-
be geçirmiştir, ama bugün siyasî hayatımızda 
Anayasaya riayet vardır veya yoktur, bu bir 
polemik konusudur. Siyaset 'adamları için de 

bir iddia ve bir isnat zeminidir. Bu zemini hal
letmek lâzımdır. 

Anlaşılıyor ki, ifadede boşluk veya azlık ola
bilir, ama bu düzelebilir. Anayasa değişiklikle
ri yaptık. Mademki hatayı gördünüz, niye sa-
rahata sevketmediniz? Niye istemediniz onu? 
O zaman da, geçen hafta oldu işte... Bugün Sa
yın Çağlayangirin söylediği gibi, teşevvüş ol
du ve uyuşamadılar. Onlar herhangi bir komis
yonda uyuşamadılar diye, bir tatbikin Anaya
saya uygun veya uygun değil olduğunu nasıl 
keşfe diyorsunuz ? 

(Benim arzım, Senatonun menfaatinedir, her 
şeyden evvel Adalet Partisinin menfaatinedir 
ve haktan mahrum edilen gruplarım hakları
na riayet meselesidir. Anayasa Mahkemesi, 
«Evet, bu kanun konurken bunların Başkanlık 
Divanına tayinini murat etmemiştir.» desin ve 
•mesele hallolsun, ama bunu nasıl der Anayasa 
Mahkemesi? Bunların ne eksiği vardır da Riya
set Divanında bir kâtiplik yapamaz, bir ida
re amirliği yapamaz ve saire?.. Bunu söylesin. 
Bunu söylemezse, pek az ihtimal var; 13 sene
lik tatbikat akıl ve mantığın tatbikidir ve Ana
yasa tabirlerindeki hakların, boşlukların sağ1-
duyu ile tamiri, tatbikidir. Bu, başka türlü id
dia olunamaz. 

Türkiye'de, Senatoda, siyasî hayatta Ada
let Partisi Anayasa hükümlerini istediği gibi 
tefsir eder. Nasıl tefsir' eder? Bir insanı bir 
vazifeye ehil der, sonra, hayır o vazifeye ehil 
değildir, oraya getirilemez der. Bu kadar zıt 
mânada tefsir eder.. Bu, Adalet Partisinin bir 
vasfı olur. Yani, mazurlarını söylemek istemi
yorum. Bu mâruzdan Adalet Partisini biran ev
vel kurtarmak lâzımdır. 

Arkadaşarım, bu Başkanlık Divanı mesele
si için kaç gündür uğraşıyoruz. Bu mesele bit
meyecektir. Bu mesele bir üzücü mevzu olarak 
işleyecektir ve bu mesele Adalet Partisinin bir 
borcu olarak işleyecektir. Niçin? Adalet Parti
si böyle bir boş ve itham altında bulunsun? 
M-emleketin kaderinde birinci derecede mesul 
olan bir büyük siyasî teşekküldür. Bunu dü
zeltmek lâzımdır... 

Geçen gün bunların hepsi konuşuldu dene
cektir. Bunların hepsi bilmem konuşuldu mu? 
Geçen gün konuşuldu; eğer siz insaf eder bu 
işi Anayasa yolundan vuzuha getirmekten baş-
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ka çare yoktur inancına varırsanız, bu, 13 sene
lik tatbikata uygun olur ve icabederse bir tek
riri müzakere ile bundan kurtuluruz. 

Usul, dün ve bugün kararlar verdik diye, 
bir Anayasa hükmüne riayet etmiş olmak veya 
Anayasa hükmüne meydan okumak şıkların
dan birini Adalet Partisi üzerinden kaldırmak 
lâzımdır. 

Arkadaşlarım, ilk siyasî hayatımızda, söy
ledim, eskiden seçim derdi vardı. Şimdi Ana
yasa yüzünden münakaşa derdi vardır. Bugün
lerde Hükümet teşkili bahis konusudur. .Mev
zu dışındadır, fakat memleket idaresi bakımın
dan izin verirseniz ilâve edeyim ki, seçimlerin 
neticesi olarak Hükümet teşkili nâzik bir va
ziyet almıştır, güç bir vaziyet almıştır. Sayın 
Cumhurbaşkanı bu meseleyi halledecektir, hal
letmeye çalışıyor. Ona elimizden geldiği ka
dar yardım edip, memleketi Hükümetsiz bırak
maktan kurtarmasını isteriz. 

Ondan sonra. Cumhuriyetin 50 nci yılında 
Cumhuriyet ilkeleri, Cumhuriyetin temel ilke
leri hepimizin borcu olarak, bütün partilerin 
'borcu olarak dikkate alınmak lâzımgetecektir. 
Bunda başlıca vazife Sayın Cumhurbaşkanın-
•dır, ama hepimizin, bütün partilerin Cumhu
riyetin temel ilkeleri hususunda dikkatli olma
mız lâzımdır. 

Tekrar sözümün başına, gelerek ifade ede
yim, muamele, lo senelik tatbikattan sonra, 
iki büyük siyasî grubu Başkanlık Divanından 
mahrum, etmek haksızdır, izahı yoktur ve bu 
haksızlık, yanlışlık Adalet Partisinin üzerinde 
kalmasın. Bunu izah edemezsiniz.. 

Teşekkür ederim arkadaşlar. (C. TL P. Mil
lî Birlik Grubu ve Kontenjan Grubu sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Saym Gündoğan C. H. P. Gru
bu adına, buyurun. 

C. H. P. GRUBU ADINA FİKRET GÜN
DOĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, çok de
ğerli arkadaşlarım; 

Sözlerime başlamadan evvel şu anda ne ile 
meşgul olduğumuzu, meşgul olduğumuz konu
yu hangi hukuk düzeni içinde çözmeye çalıştı
ğımızı, hangi tür yöntemin ve hukuk dü
zeninin uygulandığım tanı anlamı ile bilmedi
ğimi açıkça itiraf ederim. 
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Gerçekten neyle meşgulüz'? Bu kadar kao-
tik bir müzakere şekline ilk defa rastlıyorum 
diyebilirim. Ne yapıyoruz? Başkanlık Divanı 
seçimi yapmağa çalışıyoruz. İyi. Bunun, için 
bize şimdi yeniden, Başkanlık, Divanı seçim
leri için bir hukuk yaratmamı düşünüyor? 
Yoksa, Başkanlık Divanı seçimleri için mevcut 
bir hukuk var, ama bu hukuk, bu düzen 
kaale mi almıyor? Bunu kesin olarak ayır
mak lâzımdır. Çok ileri derecede otori
ter bir yönetim içinde cereyan eden mü
zakerelerde her şey, yerli yerine oturtulmak 
için sarf edilen bütün gayretlere rağmen, maa
lesef şu anda herhangi bir temele oturmuş de
ğildir. 

Büyük siyaset ustası sayın İnönü'nün bi
raz evvel bu kürsüden herkese, akla, iz'ana ve 
Türkiye'de mevcut insanlara, siyasal partile
re, Parlâmento gruplarına ve tüm Türk Ulusu
nun genel yararlarına gerçekten çok değerli 
biçimde katkılarda bulunan görüşlerini dinle
dikten sonra, hiç olmazsa bu yaptığımız işin-
düzenini, yöntemini, hukukunu saptayamaz 
mıyız? Oysa biz şimdi tam bir hukuksuz
luk içinde, tam bir kaos içinde bulunuyoruz. 

Anayasa maddesi hükümlerine uygun ola
rak bundan evvel yapıla gelmiş tatbikatı, di
ğer Anayasa hükümlerini ve bir Anayasa hük
müne dayalı tüzük hükümlerini bertaraf etme
ğe kalkışıyoruz. Bütün de dayanağımız, ya
hut dayanakları, iddiacıların dayanakları 
Anayasanın 84 ncü maddesidir. 

Değerli arkadaşlarım, bu Anayasanın 84 
ncü maddesi gerçekten iddiacıların iddiala
rını doğrular mahiyette midir, değil midir? 
Bunun lâfız bakımından, anlam bakımından, 
her bakımdan ne içliği ve ne olduğunu Sayın 
Altan burada maddeyi okumak suretiyle ve o 
madde üzerine açılan münakaşalar sonucunda 
bilim adamlarının verdiği mütalâaları da ekle
mek suretiyle o maddenin nasıl anlaşılması lâ
zım geldiğini çok güzel bir dille anlattı. Öyle 
anlaşılıyor ki, iddiacılar sonraki konuşmaları 
ile o iyi anlatımı, o doğru öneriyi, o dayanak
lı teklifleri kabul etmemiş olacaklar ki, iddia
larında ısrar eder göründüler. 

Arkadaşlarım, Anayasanın 84 ncü madde
sini lütfen hep beraber bir kere okuyalım; 
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gerçekten iddiacıların iddiaları yolunda bir 
anlamı var mı, yok mu görelim: 

«Madde 84 — Meclislerin Başkanlık Di
vanları, o Meclisdeki siyasî parti grublarınm 
kuvvetleri ölçüsünde Divana katılmalarını 
sağlayacak şekilde kurulur.» 

Güzel. Peki bu maddede, isterseniz açıklı
ğa bakarak, lâfızlarına bakarak, isterseniz ta
rihi içinde nasıl tedvin edilmiş, o vesikalara 
bakınız, isterseniz bu madde üzerinde söz söy
lemiş uzmanların görüşlerine bakınız; bu madde 
içinde, Meclislerin Başkanlık Divanlarının 
münhasıran siyasî partiler grubları üyeleriyle 
doldurulacaktır, ya da başka bir deyimle Baş
kanlık Divanları mutlaka ve münhasıran ve be-
hemahal başka hiçbir kişiyL- kurumu ve kuru
lu kesin olarak yanma almaksızın sadece o siya
sî parti gruplarının insanlarından kurulu bir 
kurul olacaktır şeklinde bir lâfzı, bir hükmü 
var mı?... Böyle bir hüküm, böyle bir lâfız, böy
le bir anlam nasıl izafe ediliyor şaşmamak elde 
değil! 

Yazıyor: «Meclislerin Başkanlık Divanları, o 
Meclisteki siyasî parti gruplarının kuvvetleri 
ölçüsünde Divana katılmalarını sağlayacak şe
kilde kurulur.» diyor. Bundan gayretkeşlik 
ederseniz şu mânâ çıkar: «Aman ha;.. Çoğu 
kez tarihi içinde hırslı ve haris siyasal parti
lerin Millet Meclisinde veyahut da Parlâmento
da, başka partiler de olmasına rağmen özellikle Baş
kanlık Divanlarını çoğunluk istibdadını sür
dürebilmeleri için âlet olarak kullandıkları ta
rihî gerçeği karşısında siz siz olun bir daha böy
le delâletlere düşmeyiniz. Önce siyasî partileri 
ve onların gruplarını o Başkanlık Divanında 
kuvvetleri ölçüsünde bulundurun, ondan sonra 
ne yaparsanız yapınız. Lütfen onları ihmal et
meyiniz. Onların kuvvetleri ölçüsünde Başkan
lık Divanına katılmalarını teminata bağlayı
nız.» diyor madde. Yoksa, başka Meclis üyele
rini ya da bizim Türkiye'mizde olduğu gibi 
Anayasal birtakım kurumların teşkil ettikleri 
grupları bu Başkanlık Divanına almayınız şek
linde tamamen menfi, inhisarı bir hüküm sevke-
dilmenıişki... 

lık Divanı teşkili düşüncesini yine teorik plân
da geliştirmiş olsaydı, o zaman belki böyle bir 
garip anlayışa meydan veren bir madde sevket-
miştir diyebiliriz. Böyle değil sayın arkadaşla
rım. Herkesin bildiği bir gerçek var. Hiçbir ha
reket, siyasal davranış, tutum, özellikle politi
ka dediğimiz ülke yönetme, Devlet yönetme sa
natı kendisine güç veren toplum kaynakların
dan, toplumun kendisinden, toplumun yaşantı
sından soyutlanarak düşünülemez. Politika fi
zik, ilmî, kimya ilmî gibi belli doğal gerçek
lerin ifadesi değildir. Politika, toplum tabiat
larının gelişen, değişen, oluşan, özellikle de
ğişen toplum tabiatlarının belli tarih anları 
içinde saptanması ve o toplum tabiatlarına, ih
tiyaçlarına ve gerçeklerine cevap bulmaya uğ
raşan insanların uğraşıdır. 

Nasıl düşünebilirsiniz 1960 Anayasasını? 
I923'ten 1960'a kadar geçen Türk siyasal ha
yatının kazandığı tecrübelerden, ortaj^a koydu
ğu verilerden soyutlanmış beyinler eliyle ya
pılmış bir Anayasadır. Böyle bir insan düşünü
lemez bir defa. Nasıl insandır ki o, Türkiye'de 
1923'ten 1960'a kadar cereyan eden bütün si
yasal, toplumsal, sosyal olaylardan kendini tec
rit etmiş, mahsuladan mücerret bir düşünce 
yöntemi içine girmiş ve bir Anayasa düzenle
miş?... Yani o, hiç hayattan bilgi almamış, ve
rilere dikkat etmemiş, gerçekleri görmemiş, ih
tiyaçları hissetmemiş öyle bir kanun koyucusu 
düşünüyorsunuz eğer siz 84 ncü maddeye bu 
anlamı verirseniz. Oysa öyle değil. Bu Anaya
sayı yapanlar belki dünyanın başka ülkelerin
de yaşayan ve başka Anayasa yapıcılarından 
çok daha şiddetle fevkalâde derinlemesine etki 
yapmış bir tarih dönemi yaşamışlar, bir tarih 
parçası yaşamışlar. Zulüm derecesine varan, is
tibdat derecesine varan, tek parti hâkimiyeti 
özleyen xe gözleyen ve fakat demokratik kural
lar içinde böyle bir mutlakiyeti yürütmek iste
yen ve kendi dışındaki bütün siyasal varlıkla
rı veya siyasal çabaları yoketmek için kıyam 
etmiş bir siyasal partinin asker müdahalesiy
le önüne geçildikten sonra, memleket yeni ve 
memleketin ihtiyacı olan istikamette ilerici ve 
eskiden yapılmış bütün insanlık dışı tutum ve 
davranışların, hukuk dışı tutum ve davranışla
rın, tahakkümün, zulmün, istibdadın kökünü bü
yük ölçüde kazıma amacına yönelmiş bir düşünce 

Eğer Anayasa, koyucusu gerçekten tarihi 
içinde oluşmuş siyasal, sosyal, toplumsal olay
ları ve tecrübeleri bilmeyen kişilerden kurulu 
olsaydı da ve çok teorik anlamda bir Başkan-
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ile bir tecrübe ile mücehhez olarak bu Anayasayı 
yapmaya gelmiş buradaki kişiler. 

175 üyesi olan bir siyasal parti, bilmem 
1957'den 1960'a kadar Türkiye Büyük Millet 
Meclisi denilen Parlâmentoda Başkanlık Diva
nında bir gün dahi bir tek üye bulun dur ama-
mış; 10 yıl böyle yaşamış bu Türkiye'de. Taa 
1950'den önceki tarihte de tek parti varmış; fa
kat şu veya bu gerekçeler ve gerekler yüzün
den, gerekçeler yüzünden, tabiî tarihî zorunluk-
lar yüzünden müstakil gruplar da varmış, ama 
onların da o devirde Başkanlık Divanında temsil 
edilmelerine olanak verilmemiş. Bu tecrübe de 
1950 ilâ 19-60 arasında yaşanan siyasal hayatın 
verdiği, ortaya koyduğu verilere eklendiği za
man, Anayasa yapıcısını kendisini ne yapsa, 
ne kadar zorlasa kafasından çıkaramayacağı ve 
bütün düşünce sistematğine hâkim bir bilgi ile 
mücehhez kılmış. Otoriteryanizmi, mutlakıyeti, 
tek parti hâkimiyetini, kendi dışında bütün siya
sal faaliyetleri, organları yok etmeye yöneltmiş 
•hırslı ve haris siyasal davranışları mutlak suret
te Türkiye'den, Türk siyasal hayatından, top
lumsal hayatından silme karanyle buraya gelmiş 
oturmuş ve Başkanlık Divani arını teşkil eder
ken en büyük etkiyi siya'sal partilerin Başkanlık 
Divanında çoğunlukta bulunmayanların özellik
le temsil edilmemelerinden doğan mahzurları 
silmek olduğu için, aklından çıkaramadığı şey; 
ama bundan sonraki dönemlerde Başkanlık Di
vanlarında siyasal parti gruplarının mutlaka 
bulunmalanm. sağlayın gibi, fevkalâde engin 
bir tesirin dürtüsü altında hareket etmiş, ama 
hiçbir zaman bunun dışındaki kişiler veya grup
lar Başkanlık Divanlarında bulunmasın gibi 
inhisarı, tekelci mutlakiyetçi bir hüküm vazet
meyi düşünmemiştir. Bunun böyle olduğunu biz 
söylüyoruz, öbürleri başka türlü söylüyorlar. 
Biz bunu söylerken, affmızı dileyerek arz edi
yorum; bu maddenin toplumsal anasını, top
lumsal anarahmini teşkil eden zemini, siyasal 
doğuş nedenlerini ve tarihî gelişim ve oluşum 
süreçlerini 'de söylüyoruz. 

Şimdi karşımızdakiler ise, doğru bileni, bi
raz hukuk behresi olanı yanıltmayacağı aşikâr 
olmakla beraber,, şöyle birkaç saniye için insa
nı aldatır gibi gözüken 84 ncü maddedeki ifade
den, hemen bütün tarihî gerçekler, geçirilmiş 
tecrübeler, toplumsal ve bilimsel veriler bir ya

na itilerek, sırf lâfızda böyle bir aldatıcı tâ'zif 
ve tertip şekli var diye, Anayasa bana hak ve
rir gilbi gerçekten köksüz, gerçekten hukuk an
layışı ile bağdaşmaz, gerçekten soyut ve ne top
lumsal, ne siyasal kökeni olmayan bir düşünce 
ile bir yapışma taktiği ile burada hak kazanma
ya kalkışılıyor. Bu ne ile kabili teliftir? 

Açıyorsunuz Anayasa yapıcısının bu madde
yi tedvin ederken yapılan görüşmeleri kapsa
yan zabıtları; tek partiden, tek parti hâkimi
yetinden, mutlakçı ve tekelci zihniyetten o ka
dar korkmuş ki Türk insanı, o kadar güç gün
ler yaşamış ki, onun yarattığı büyük etki yüzün
den Meclislere Başkan seçmeyi amaçlamamış. 
«Meclisi bir kişiye bırakmayayım.» demiş. Baş
kana, bu Meclisi temsil etme yetkisini vereyim; 
ama yönetme ve diğer hütün işleri tek başına 
görme yetkisi vermeyeyim düşüncesinden ha
reket etmiş. 

Demokrasinin geleneksel olarak iyice mesa
fe katettiği ve geleneksel olarak misal teşkil et
meye çok defa ehliyetli olduğu söylenen Anglo
sakson toplumlarında ise, meclislerin yönetimi 
ve bütün tasarruflarının tek kişiye, başkana bı
rakıldığı görülüyor. Orada öyle gerekiyor, ora
nın tarihî gerçekleri, sosyal, toplumsal verileri 
öyle de, ondan öyle oluyor. 

Türkiye'de ise, yaşanmış hayat ve tecrübe
ler Anayasa yapıcısına göstermiştir ki, aman, 
sen sakın hir kişiye bırakma; bir partiye bile bı
rakma.. Elden gelirse, meclislerin yönetimini 
bir kuruma bırak. Öyle bir kuruma bırak ki, ku
rum herşeyden .önce ve mutlaka tarafsız olabil
sin.. Onun için bu kadar tecrübeden, bilgiden, 
veriden, ihtiyaçtan sonra yine kuracağın Mecli
sin içinde, bugün görüldüğü, kendini gösterdi
ği, baş verdiği gibi, tekelci, ihisarcı, kendine 
hasr ve neşretme, mutlak bir yönetim kudreti 
ele geçirme isteyenlerin; böyle isteklerini yok 
etmek amacı ile «Başkanlık Divanı» adı ile bir 
kurum düşünmüş. Kurumu birinci sırada Mec
lisin yönetimine memur etmiş; ama kurumun 
niteliği nedir diye araştırıldığında; zabıtlarda 
da görüleceği üzere, mutlak mânası ile bir önemli 
gayeye hizmet ettiği gözüküyor. Bu kurum ta
rafsız olacak. Bunun vasıtaları nedir? Önce si
yasal partilerden herhangi birinin ihmar edil
mesi gibi bir tehlike içine girmesin bu kurum. 
Tarafsızlığı sağlamak için, «Siyasal Parti grup-



O. Senatosu B : 2 6 . 11 . 1973 O : 1 

larınm foehemaihal kuvvetleri ölçüsünde bu Baş
kanlık Divanında yer almaları lâzımdır» den
miş. Siyasal parti (gruplarının Başkanlık: Diva
nında yer almaları, inhisarı hak olarak değil, 
tarafsızlığı sağlayıcı bir vasıta olarak konmuş. 

Diyeceksiniz ki, hiç vaki oldu mu 1961 Ana
yasasından sonra, siyasî parti gruplarından 
herhangi 'birisi Başkanlık Divanında temsil 
edilmemek gibi bir tehlike ile karşı karşıya 
kaldı mı? Bu 84 ncü maddeye rağmen, Türkiye' 
de 19'61 Anayasasından sonra hiçbir siyasî par
ti Başkanlık Divanında temsil edilmemek gibi 
bir durumla karşılaştı mı? Evet, bu maddeye 
rağmen, Anayasaya ve bu kadar tecrübeye rağ
men karşılaştı. Kim yaptı bu düzeni, kim doğur
du bu karşılaşma olayını? Bugün bizimle cebel-
leşenler; Adalet Partisi... 

Çok yakın, çok kısa, bir zaman önce Millet 
Meclisinde Başkanlık Divanı teşkili için yapı
lan müzakerelerde; çoğunluğa dayanarak alı-

IV - SORULAR 

A) YAZILI SC 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 3Ieh- I 
met Özgüneş'in, Kayseri S. S. Oto Tamircileri 
Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine dair soru 
önergesi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nuri 
Bayar'ın yazılı cevabı (7/173) 

Cumhuriyet -Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı tarafından yazılı cevaplandırılmasını 
arz ederim. 

Mehmet Özgüneş 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi 

Soru : 1 
Kayseri S. S. Oto Tamircileri Küçük Sanayi | 

Sitesi Yapı Kooperatifine bugüne kadar ne mik
tarda kredi yardımı yapılmıştır 1 

Soru : 2 
Bu Kooperatifin üyeleri arasında, 

a) Küçük Sanayici ve sanatkâr olmayan 
kişilerin, j 

nan hir kararda, 15 üyelik ve grup sahibi bir si
yasî parti, Millet Meclisi Başkanlık Divanında 
yer alamaz.» hükmüne mahkûm edildi. Gerçek
ten o parti Başkanlık Divanında yer almadı. 
Part i ; parti olmasına, grup sahibi 'bulunmasına 
ve Anayasanın 84 ncü maddesine, şimdi anla
dıkları mânaya rağmen, Başkanlık Divanında 
yer almadı. Neden almadı? Çünkü, bu olayı ya
ratan siyasal parti dayanılmaz bir eğilim içinde. . 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, daha çok uza
yacak mı efendim? 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Çok 
uzayacak. Başka bir zaman devam edeyim efen
dim. 

BAŞKAN — Öyle ise, verilmiş bir takrir de 
olmadığına göre, 8 . 11 . 1973 Perşembe günü 
saat 15,00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatı
yorum. 

(Kapanma saati : 19,00) 

VE CEVAPLAR 

}RU VE CEVABI 

I b) Medenî haklarını kullanma ehliyeti ol
mayan kişilerin, 

e) Kooperatif faaliyet sahası içinde bilfiil 
icrai sanat etmeyen kişilerin, 

(Yurt dışında çalışan kooperatif üyesi sa
natkârlar hariç). 

ı bulunduğu Bakanlığınıza ihbar edilmiş midir? 

Soru : 3 
Bu ihbar üzerine Bakanlığınızca ne gibi iş-

iemler yapılmıştır? 

Soru : 4 
Küçük sanayici ve sanatkâr olmadığı halde 

yukarıda sözü edilen kooperatife üye olan, al
mış olduğu kredi ile yaptırdığı dükkânı küçük 
sanayici ve sanatkârlara kiraya veren kimsele
rin isimleri Bakanlığınıza bildirilmiş midir? 

Soru : 5 
Bildirilmiş ise, Bakanlığınızca bu hususta 

ne gibi işlemler yapılmıştır ? 
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T. C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Küçük Sanatlar Dairesi 5 . 11 . 1973 
Beisliği 

Sayı : 0168 - 5 
Konu : Önerge Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı Genel 
Sekreterliğine 

İlgi : 24 . 10 . 1973 tarih ve 1578 - 1661 -
7/173 sayılı yazıları. 

İlgi yazı e'ki olarak alman Cumhuriyet Se
natosu Tabiî Üyesi Mehmet Özgüneş'in Kayseri 
sınırlı sorumlu oto tamircileri küçük sanayi 
nitesi hakkında Baknlığımızca yazılı olarak ce
vaplandırılmasını istediği önergesinde söz ko
nusu edilen hususlara ait açıklama ekte sunul-
i'iuştur. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 
Dr. Nuri Bayar 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Kayseri Oto Küçük Sanayi Sitesi ile ilgili 
soruların cevapları 

'€. 1. S. S. Oto tamircileri Küçük Sana
yi Sitesine Bakanlığımızca bugüne kadar 
13 500 000 Tl. kredi tahsis edilmiştir. 

C. 2. Kooperatifçe Bakanlığımıza ibraz 
edilen listelere göre: 

....>... 

a) Anasözleşmenin 4 ııcü maddesine uyma
yan ve sanatkâr olmayan kimselerin, bulunduğu, 

b) Medenî haklarını kullanma ehliyetini 
haiz olmayan, 

c) Kooperatif faaliyet sahası içinde bilfiil 
icrai sanat etmeyen kişilerin bulunup bulun
madığı tespit edilememiştir. 

Anasözleşmenin 4 ncü maddesine aykırı ola
rak 2 nci madde a, b, c, fıkralarında sözü edi
len kişilerin mevcudolduğu ihbarı yapılmıştır. 

C. 3. Bu ihbar üzerine genel olarak kre-
diiendirme şartlarımıza ve Anasözleşme ile borç 
mukavelesi hükümlerine aykırı olan hallerden 
dolayı kooperatif statü hükümlerini uygulama
ma ve amacından saptırma nedenleri ile koope
ratif yönetim kurullarının, Başkan ve üyeleri
nin direkt olarak sorumlu tutulacağı hatırlatı
larak 507 sayılı Kanuna göre kurulmuş dernek-
lerce de tasdikli son asil ve yedek üye liste
lerinin Bakanlığımıza gönderilmesi istenmiştir. 

C. 4. Dördüncü soruda söz konusu edilen 
hususlar, ihbarı yapan kişiler tarafından tan
zim edilen listeler halinde Bakanlığımıza bil
dirilmiştir. 

C. 5. Önergede temas edilen hususların 
yerinde tetkik ve etüdü için Kayseri ili gezi 
programına alınmıştır. 

• • • < • • • • 
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I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. —• Başkanlık Divanı secimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR «GENEL GÖRÜŞLER 

nı 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


