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Bu Birleşimde iki oturum yapan G>en 
rulda; 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakam 
Selim Sarper'e İçişleri Bakanı Nasır Zeytinoğ-
lu'nun ve Sanayi Bakanı İhsan Soyak'a Ulaş
tırma Bakanı Orhan Mersinli'nin, dönüşlerine 
kadar, vekâlet edeceklerine dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi okundu. Bilgi edinildi. 

Cumhuriyet Senatosu içtüzüğünün komis-

GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Mil yonlarla ilgili maddesinde değişiklik yapılması
na dair olan teklif kabul olundu. 

21 Kasım 1961 Salı günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili. ' Aydın 
Sırrı At alay Fikret Turhangıl 

Kâtip 
Tunceli 

Mehmet Ali Demir 

B Î R I N C Î OTURUM 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Fikret Tur&angil (Aydın), Mehmet Ali Demir (Tunceli) 

2. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN Yeter sayı vardır, oturumu açıyorum 

1. — İstanbul Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
Şemsettin Günaltay'ın vefatına dair Başbakan
lık tezkeresi (3/4) 

BAŞKAN — • Kiyaset Divanının sunuşları 
olarak tezkereler vardır, şimdi onları okutu
yorum. 

16.11.1961 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Senato Üyesi Şemsettin Günaltay'ın ölümü
ne dair içişleri Bakanlığından alınan 10 . 1 1 . 
1961 tarihli ve 23302-64/10924 sayılı tezkere
nin suretiyle eki nüfus kayıt örneği olarak su
nulmuştur. 

Teessürle arz ederim. 

Fahri özdilek 
Başbakan Vekili 

BAŞKAN — Efendim; Yüksek Heyetinizi 
memleketin güzide ve mümtaz evlâdı Şemset

tin Günaltay'ın aziz ruhu için saygı duruşuna 
davet ediyorum. 

(Bir dakika ayakta saygı duruşu yapıldı.) 

2. -— Anayasalım 102 nci maddesi gereğin
ce hazırlanan Bakanlar Kurulu listesinin sunul
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/7) 

BAŞKAN — Bakanlar Kurulu listesi tanı 
olarak Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına su
nulmuştur. Şimdi onu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 102 nci 

maddesi gereğince hazırlanan Bakanlar Kurulu 
listesinde gösterilen Bakanlıklara seçilen zevat 
atanmış ve listenin ilişikte sunulmuş olduğunu 
arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

- 7 8 — 
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Başbakan 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı 
Devlet Bakam 
Devlet Bakam 
Devlet Bakanı 
Devlet Bakanı 
Adalet Bakanı 
Millî Savunma Bakanı 
İçişleri Bakanı 
Dışişleri Bakam 
Maliye Bakanı -
Millî Eğitim Bakanı 
Bayındırlık Bakanı 
Ticaret Bakanı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Gümrük ve Tekel Bakanı 
Tarım Bakanı 
Ulaştırma Bakanı 
Çalışma Bakanı 
Sanayi Bakanı 
Basm - Yayın ve Turizm Bakam 
imar ve îskân Bakanı 

İsmet İnönü 

Akif Eyidoğan 
Turhan Feyzioğlu 
Ayni Doğan 
Necmi ökten 
Nihat Su 
Sahir Kurutluoğlu 
İlhamı Sancar 
Ahmet Topaloğlu 
Selim Sarper 
Şefik İnan 
Hilmi İncesulu 
Emin Paksüt 
İhsan Gürsan 
Suat Seren 
Şevket Buiadoğkı 
Cavit Oral 
Cahit Akyar 
Bülent Ecevit 
Fethi Çelikbaş 
Kâmran Evliyaoğlu 
Mnlhiddln; düven 

Milletvekili (Malatya 

O. Senatosu 
Milletvekili 
Milletvekili 
Milletvekili 
Milletvekili 
C. Senatosu 
Milletvekili 
Milletvekili 
Milletvekili 
Milletvekili 
Milletvekili 
Milletvekili 
Milletvekili 
C. Senatosu 
C. Senatosu 
Milletvekili 
C. Senatosu 
Milletvekili 
Milletvekili 
Milletvekili 
Milletvekili 

Üyesi (Zonguldak) 
(Kayseri) 
(Kastamonu) 
Çorum) 
(Antalya) 
Üyesi 
(İstanbul) 
(Adana) 
(İstanbul) 
(Çanakkale) 
(Çorum) 
(Ankara) 
(İzmir) 
Üyesi (İsparta) 
Üyesi (Trabzon) 
(Adana) 
Üyesi (Denizli) 
(Ankara) 
(Burdur) 
(Samsun) 
(İstanbul) 

BAŞKAN — Bilgi edinilmiştir. 

3. — SEÇİMLER 

1, — Avrupa Konseyi îstişari Asamblesine 
katılacak sayın üyelerin seçimi 

BAŞKAN — Malûmunuzdur ki, daha önce 
Millet Meclisinde yapılan müzakere neticesinde 
Cumhuriyet Senatosu için üç asîl, üç yedek üye
lik ayrılmış bulunmaktadır. Şimdi üç asil ve 3 
yedek üyelik için seçime gideceğiz. Üç asil üye
lik için Adalet Partisinden, Cumhuriyet Halk 
Partisinden ve Yeni Türkiye Partisinden birer 
üye. Yedek üyelikler için Cumhuriyetçi Köylü 
Millet Partisinden, Tabiî üyelerden ve Cumhur
başkanı kontenjanından seçilmiş üyeler arasın
dan birer arkadaşı aday göstermenizi rica. ede
ceğim. 

NİYAZİ AĞIRNASLT (Ankara) — Söz isti-
vorum. 

BAŞKAN 
hakkında? 

Buyurun Sayın Ağırnaslı. Ne 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Efen
dim, bu taksim mevzuunda, seçimin usulünde 

ve Millet Meclisinde yapılmış olan tasarruf ko
nusunda konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika. Yalnız yürürlükte 
bulunan İçtüzüğün 89 ncu maddesine göre; 
«Müzakereye mahal olmadığı, ruznameye veya
hut 'bu nizamname ahkâmına riayete davet, 
takdim ve tehir teklifleri asıl meseleye tekad-
dum eder.» 

Seçime geçmek üzereyiz. Meselenin aslına 
değil de, bahsettiğim 89 ncu maddenin bu dört 
hususuna ait mi söz istiyorsunuz? 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — • Efendim, o halde Tüzüğün 89 
ncu maddesine göre bir lehte ve bir aleyhte ol
mak ve 15 dakikayı geçmemek kaydı ile iki 
arkadaşa söz verebilirim. Buyurun Niyazi Ağır
naslı. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Muh
terem Başkan, sayın senatörler, yüksek huzu
runuza gelmiş olan mevzu, bizi İkinci Cumhu-

79 
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ılyetin kuruluş günlerinde ananelerin teessü
sü mevzuunda bir endişeye sevk etti. Ben, Mil
let Meclisinin 7 ye o nisbetini, Senato Başkanı 
veya Başkanlık Divanı ile temas ederek tesbit 
edip etmediği hususunda malûmat sahibi deği
lim. Eğer, Senato- Başkanımızın veya Başkanlık 
Divanının Millet Meclisi Başkanlık Divanı 
ile temasları neticesinde böyle bir nisbetin tes-
biti düşünülmüşse Başkanlık Divanının Senato 
hakkındaki bu tasarrufunu tanıyabilirdik. De
ğilse, gecen günkü meclislerin müçtemian Bü
yük Millet Meclisi olarak, yapılan toplantı
sında, böyle olmadığı da ifade edilmiştir. Bu
rada bu yoldaki müstakbel tasarrufları önleme 
ve Senatonun hukukunun teessüsü bakımından 
bir müzakerenin açılmasında zaruret olduğu 
mütalâasın dayı m. Bu mevzuda aded mevzu uba his 
değildir. Cumhuriyet Senetosunıın ve Millet 
Meclisin in Asamblede temsili mevzutıbahistir. 
Oünül İsterdi ki, (hırtıhuriyet Senatosunun ve 
Millet Meclisinden Asambleye aynı ;adedde üye 
katılmış olsun. Yani bizim hakkımız üç değil, 
beş olması ve Millet Meclisinde de beş olarak 
tesbit edilmesi lâzımgelirdi. Hangi nokta -lan 
hareket edilerek bu neticenin çıkarılmış o!-tu
ğunu anlamak güç. Bendeniz Anayasayı baş
tan aşağıya gözden geçirdim, böyle bir ovvmın 
getirilmesine mütedair bir Ihükme rastiamıadım. 
Bu durum, iki Meclis anasında yarışmalar do
ğuracak, rencide edici tasarruflara yol açacak 
olursa, iki Meclis arasından şimdiden birtakım 
tedahüllerin meydana getirilmesine müncer ola
caktır. Bu hususu elem ve endişe ile tevhit et
mek yerinde olur. Bu mesele nihayet mem
leketimiz Parlâmentosunun temsili meselesi
dir. Bizden üç yerine hiç gitmemesi de mev/uu-
bahsolabilir. Ben şahsan böyle 'bir emrivaıkii, Se
natonun önceden reyi alınmadığı için kabul 
etmemek vo Senatonun bu seneki toplantıya ka- . 
tılmamasını teklif etmek durumundayım. (Al
kışlar.) 

Daha ilk günden beri olgun bir hava ile 
hiçbir parti ayrılığı düşünmeksizin bu muhterem 
kubbe altında yalnız memleket meseleleri için 
nabızları atan senatörler olarak, Senato hu
kukuna yapılan tecavüzü elemle tesbit etmek 
mecburiyetindeyim. Bu mevzuu muhterem Se
natomuzun nasıl karara bağlıyacağını bilmiyo
rum. Ben şahsan, hukuk anlayışıma göre, Mil-
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let Meclisinde yapılmış olan tasarrufu burada, 
bâtıl telakki edici bir neticeye bağlanacağı ka
naatindeyim. Senato beş kişi seçer, ve bu beş 
kişi Asambleye iştirak eder. Bunun neticelerini 
Millet Meclisi düşünül-. İki kişi fazla seç-
mişse bunu kura ile geri almayı da yine Miller, 
Meclisi düşünür. Cumhuriyet Senetosunıın bun
dan sonraki meselelerine riayet etmek zarureti 
do sağlanmış olur. Muhterem Senatomuzdan 
beş üye seçebilmek zarureti bizi oran mesele
sine götürür bir mesele olmuşsa da bu mesele 
daha ilk gününden heri rahatımızı kaçıran 
bir mesele olarak ortaya çıkmıştır. Burada han
gi parti müntesibi olursa olsun, ilk günden beri 
muhterem Cumhuriyet Senetosunıın konuşma,^ 
hıra gösterdiği alâka, bunun, tamamen fevkinde 
perspektif bir mesele olarak mütalâa edil
mesi, bana cesaret verdi. Eğer bu noktada, beş 
senatörün Asambleye seçilmesi, hususu iltifat 
görmezse, bu sene Cumhuriyet Senatosunun 
Asambleye katılmaması teklifimin nazarı dik
kate alınmasını istirham ederim. 

Tâli bir mesele olarak; Cumhuriyetçi Köylü 
Millet- Partisinin yedek üyelikler arasına ko
nulmuş olduğunu .Riyaset Makamından öğren
miş bulunuyorum. .Riyaset Makamından özür di
lerim. Ekseriyetin tahakkümü zihniyetinin ne
reden geldiğini biz bir türlü anlıyamadık. Eğer, 
temsil keyfiyeti Anayasanın ruhuna uygun ola
caksa, dört partiden, dört üyenin gönderilmesi 
ieabeder. O takdirde de bir üyeliğin Cumhuri
yetçi Köylü Millet Partisine verilmesi iktiza 
ederdi. Böyle, olmadığı takdirde, üç olmak üze
re, emrivaki kabul edilecek olursa, dördün 
üçünü kur'a ile tesbit edip, dördüncüsü yedek
lerden temsil edilmesi mevzuu; - bunu şifahi 
olarak Muhterem Sırrı A ta! ay da ifade buyur
muşlardır - üç kur'a hangi partiye isabet eder
se, bunlardan kur'a isabet etmiyen partiden 
yedek alınmak suretiyle partilerin âdil bir şekilde 
temsil edilmesinin daha isabetli olacağı düşün
cesindeyim. Bihassa bu gibi. Senatonun huku
kuna taallûk eden, mevzularda yüksek senatör
lerin ciddî bir titizlik göstermeleri lâzımgel-
diği düşüncesindeyim. Saygılarımla, arz ederim. 

BAŞKAN --- Osman Saim Sarıgöllü. 
OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) - -

Muhterem arkadaşlar, benden evvel konuşan ar
kadaşım mevzu üzerinde açıklamalarda bulun-
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du. Bendeniz de aynı mevzu üzerinde konuşa- i 
cağım. Size seçilmek üzere sunulan murahhas
larımızın üç mü yoksa beş mi olması mevzuu 
üzerinde duracağım. Biliyorsunuz bundan evvel 
yapılan toplantıda evvelâ Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanlığından diye bir tebliğ ile 
karşılaştık. Türkiye Büyük Millet. Meclisi Baş
kanlığı diye şu anda bir müessese mevcut de
ğildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi ise Millet 
Meclisi ve Senato diye iki müstakil hüviyete sa
hip müesseseden müteşekkildir. Burada hiçbir 
zaman şu kadar oyla veyahut bu kadarla bir 
araya geldikleri zaman oylarını kullanırlar gibi 
de bir husus derpiş edilmiş değildir. Her ikisi 
de müstakil hüviyete sahiptir. Binaenaleyh Baş
kanlık Divanlarımızca müştereken bir karar ve
rilmediği halde, Anayasada gösterilen müşterek 
toplantılardan da birisi olmaması bakımından 
yapılan toplantı Anayasa hükümlerine göre hem 
usulsüz, hem de yapılmamış durumdadır. 

O itibarla, Millet Meclisi bir emrivaki ile 
seçime giderek taksim oranı üzerinde bit' kara
ra varmıştır. Bu taksimin evvelâ usulsüz ve 
aynı zamanda. Anayasa hükümlerine muhalif 
olduğunu arz etmeyi bir zaruret sayıyorum. 

Binaenaleyh, ortada usulü dairesinde yapıl
mış bir toplantı, Anayasaya göre yapılması 
mümkün bir toplantı olmadığına göre. buiıdan 
evvel yapılmış olan müşterek toplantının vu
kuunu kabul etmiyoruz. Binaenaleyh, burada 
seçilmesi lâzım gel en üye adedinin; Senato ve 
Millet Meclisinin aynı hak ve salâhiyete sahip 
iki müstakil hüviyet taşıdığına göre. bir ta
raflı olarak tadili mümkün değildir, kanaatin
deyim. Bu sebeplerle Parlâmentoya iştirakimiz
den itibaren başlıyan bir Millet. Meclisi inisiya
tifi, bir Millet Meclisi güdümü karşısındayız. 
Eğer bu emrivakiler bir teamül haline ıvlirse 
Senatonun kendi bünyesinden, hukuki varlığın
dan birçok fedakârlıklar yapacağı neticesine 
varmak zorundayız. Hâdise gönderilecek arka- S 
d aşların üç veya, beş olmasında değildir. Eğer 
göndermek istiyorlarsa bırakalım, göndersinler. 
Usulsüz birtakım muamelelerle, bizim selden 
kabul ettiğimiz dört arkadaşımızı kendilerine 1 
bırakalım, onlar seçsinler ve. göndersinler. Eğer I 

i 

bir hak mevzuu varsa, bir eşitlik mevzuu varsa 
ve ortada ittiba edeceğimiz bir İçtüzük, tadil 
edemiyeeeğimiz bir Anayasa mevzuıumız varsa 
o zaman kendileri beş ve bizim de beş olarak 

— 81 
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müsavi surette temsilcimiz olması iktiza eder. 
Millet Meclisinde dört parti ve grupları mev
cuttur. Cumhuriyet Senatosunda ise dört parti 
mevcudolmakla beraber, buna ilâveten Tabiî 
üyeler ve Reisicumhur kontenjanından gelen 
arkadaşlarımız mevcuttur. Binaenaleyh nisbet 
üzerinde hareket etmemiz icabederse onların 
dört, bizim altı olması iktiza eder. (Gülüşme
ler) Bakın mevzu arkadaşlarımızın hoşuna gitti. 
Eğer eşit haklarla iki Meclis isek, yapılmış 
toplantı nizami ve kanuni bir toplantı olmadı
ğına göre, Millet Meclisi arkadaşlarımızın var
dığı netice bizim için lâzimülittiba bir tasarruf 
ve netice doğuramaz. İstirhamım şudur : Cum
huriyet Senatosunun yetkilerini ve müstakil 
hüviyetini muhafaza, etmek için bu yersiz hare
kete, bu usulsüz harekete göz yummayıp bu 
mevzuda ısrarı zaruri görmekteyim. Muhterem 
Heyetinizden de beş üye üzerinden seçimlere git
meyi talebediyorum. Bu durum dolayısiyle de 
böyle bir emrivaki yoluna gidilmemesini de te
min etmiş oluyoruz. Yo, bu nezaket meselesidir 
derseniz, o zaman seçilecek üç arkadaşın üyelik
ten feragat etmek suretiyle, bir mukavemette 
bulunmasını ve bu yolun ihtiyar edilmesinin 
icabettiği neticesine varıyoruz ve teklifimi arz 
ediyorum. Hürmetlerimle huzurunuzdan ayrılı
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Ferit Alpiskender. 
FERİT ALPİSKENDER (Manisa) — Muh

terem arkadaşlarını, karşısında bulunduğumuz 
mesele üç kısma ayrılabilir. Birincisi Millet 
Meclisi bizi bir emrivaki Karşısında bırakmış
tır. Biz Millet Meclisinin üzerinde ve onu mu
rakabe ile mükellef bir Meclisin âzasıyız. Bu 
emrivakii kabul etmekle Cumhuriyet Senatosu 
•şahsiyeti mânıeviyesi karşısında biraz hafifçe 
hareket etmiş oluruz. Bunu kabul etmemize im
kân yoktur. Biz. o halde ne yapacağız? iki me
sele kalıyor. Birisi Cumhuriyet, Senatosunu Mil
let Meclisiyle tam ve mutlak maniada eşit hak
lara malik olarak kabul etmek, bu Parlâmento 
Konseyine gidecek arkadaşlara, yarı yarıya 
seçmek gibi bir durum vardır. Geçen oturum
da, Millet Meclisinde bahsedildi, burada bahse
dildi. Anayasa Mahkemesi için Anayasamızın 
koymuş olduğu kıstası ele alıp, bu kıstas yö
nünden yürütmek, yani 6 ya 4 İli bir yola git
mek hususu da Var. iki yoldan bilisini seçmek 
Umumi Heyette uzun boylu müzakerelere yol 



O. Senatosu B : 7 
açabilir. 'Bunu bendeniz içimizden seçilecek bir 
komisyona havale ettikten sonra 5 >e 5 mi olur, 
6 yıa 4 mü olur, bir karara bağlıyalım. Ondan 
sonra seçimlerimizi yaparız. (5 e 6 olsun ses
leri) Beşte beş olursa o zaman tam mânası ile 
temsil edilmiş olur. 

Şunu arz edeyim M, koalisyon bir yedek 
bir asili seçmekle olur. Koalisyon Iher iki Mec
liste bulunan partilerin, tabiî üyelere, tarafsız 
üyelere yer vermesi onlara hürmet etmesi, on
ları küçümsememe niyeti ile mıütehalli olmasını 
gerektirmektedir. Bu itibarla, komisyonun me
saisi, tahmin ederim ki, yarım saatten fazla 
bir zaman almaz ve teknik bir husus dalha iyi 
formüle edilmiş olur. Bu itibarla yarım saat 
sonra toplanmak sureti ile hir komisyon seçe
lim, (altıya dört mü,, beşe beş ini olsun? Bu me
sele üzerinde teenni ile durmuş oluruz. 

Bendeniz şahsan ne altıya dört, ne de beşe 
beş meselesi üzerinde değilim, yalnız Büyük 
Millet Meclisinde emrivaki halinde verilmiş 
olan kararı tanımakla, kendi mevcudiyetimizi 
bu hâdise ile çok hafife almış oluruz. Bu nok
talar tesbit edildikten sonra koalisyon namzet
lerini de yüksek huzurunuzda arz edeceğim. 
Sayın Yıldız. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız. 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Baş

kan, Sayın senatörler; hu konu ile ben daha 
şümullü bir şekilde meşguliyetimizin lâzımgel-
diği kanaatindeyim. 2 yasam/a organı münase
betlerini; müsaade buyurursanız Anayasa mad
delerine ıgöre kısa bir tahlilini yapmak istiyo
rum. Evvelâ Senatoya bir gelenek tesis etmek
le vazifeli olduğumuzu da elbette takdir buyu
rursunuz. 2 nci Cumhuriyetin Devlet hayatında 
yeniden ithal edilmiş bulunan Senatonun gele
neğini tesis etmek vazifesi bizim tarihî sorum
luluğumuz icabıdır. Ben hâl tarzını; esas ba
kımından, usul bakımından kafamı her ne ka
dar yordum ise de IMçhir gerekçe bulamadım. 
Bunu aeıklıyabilmek için şöyle bir hikâye arz 
edeyim. Malûmuâlileridir ki, Arap Acemce bil
gisini ve kendi tarihî bilgisini ifade etmek için 
«Hüseyin-ü Hasan duhderan-ı Muaviye»1 demiş
tir. Bu da bana bu misali hatırlatıyor. Hasan 
ve Hüseyin Muaviyenin kızları değil, Hazreti 
Ali'nin oğullarıdır demekle vazifeliyiz. Kana
atimce bu kadar 'acık bir mesele ile karşı kar
şıylayız.-îlk tespiti bu kadar hatalı buldum. 
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Cidden Başkanlık 4/6 nisbetini teklif etmişti. 
Bence bu da makul değil. Evvelâ şu husus ke
sin plarak belirmelidir ki, iki yasama organının 
kendilerini ilgilendiren, kendi münasebet ve 
menfaatini ilgilendiren meseleler müşterek 
oturumda oya vaz'edilemez. Böyle bir halde 
peşinen Millet Meclisinin fikrini kabul etmiş 
oluruz. 450 nin yanında 186. Ne şekilde oya 
müracaat ederseniz ediniz Senatonun oyları bir 
tesir icra edemez. Esasen böyle bir organın 
menfaatlerini ilgilendiren meselelerde üçüncü 
bir unsur araya girmedikçe oylama yapılamı-
yacağı bir gerçektir. Bunun için o oylama su
reti katiyede muteber olamaz. 

Senatonun iki (bakımdan Millet Meclisi ile kı
yaslanması uygun olur. Birisi, yürütme organı 
üzerindeki tesiri, doğrudan doğruya murakabe
dir. İkincisi yasama fonksiyonudur. 

Anayasanını 88 nci maddesi soru, genel görüş
me, Meclis sorugtuırmasıı konusunda her iki Mec
liste de eşit halklarla tanınmaktadır. 89 nen mad
de, sadece gensoruyu, münhasıran Millet Mecli
sine tanımaktadır. Buı tanımanın diğer mad
delerde .gerekçesi vardır. 108 nci maddede Mec
lise olan kısmı vardır. Bilindiği gibi sadece Mil
let Meclisi fesih edilebilir. Senato seçimleri ye-
nilenemez. Neticede Hükümetin düşürülmesi sa
dece Millet Meclisine verilmiştir. O halde Baş
bakanın teklifi ile, Cundıuribaşkaımna, hor ikii 
Meclis Başkanları ile temas 'ettikten sonra, Mec
lis seçimlerinin yenilenmesi gibi bir yetki verül-
miştir. Buma karşılık Hükümeti düşürme yetki
si de Millet Meclisline, verilmiştir. Bundan dolayı
dır ki, bütçede temsil nisbeti: 15 e 3)5 tir. Arz et
mek istediğim husus yasama ile yürütme 'arasın
da 'balans tesisini esas alan 89 ve 108 nci madde
lerde böyle münasebet vardır. Şimdi arz edece
ğim gibi 2 Meclisin de eşit halklarla Anayasada 
yer aldığı açıkça îbelirir. 90 neı madde «Meclis 
soruşturmasını hazırlıyan komisyon, iki Meclis
ten! müteşekkil bir karma komisyon olur.» der. 
92 nci maddede yine, Millet Meelisinlin, ıSenato-
nun değişikliğimi kabul etmediği 'haillerde, Iher iki 
Meclisin ilgili komisyonlarından seçilecek eşit şa-
yıdakli üyelerden bir karma komisyon kurulacağı 
açıkça belirtilmiştir. 

liey nisbotlerindc, ıııalûmualiniz, Sonıabo salt-
çoğunluikla metni reddederse; Millet Meclisinde 
de salt çoğunluk gereklidir. Keza üçte iki ço
ğunlukta da aynı durum mevcuttur. Üçte ikii ço-
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ğuulukla reddedilirse, oranın üçte iki çoğunluğu 
bahis konusu. 124 senatörüm reddettiği 'bir ka
nun orada 300 oyla ancak muteber olabilir. O hal
de, iş sayıya gelince; bir defa tek tek üye değil, 
Senatomun YO Millet Meclhlimin İçindeki oyların 
teibellür eden niisbeti ballıis komvıı olmaktadır. 
Kurucu Meclis devresinde (bunun da'ha farklı bir 
sekli vardı. Millî Birlik Komitesi hükmî şahsi
yeti ile Temsilciler Meclisinin şahsiyeti hükmi-
yesi eşit kabul edilir esprisi vardı; Anayasa ve 
Seçim Kanunu hariç, diğer yasama: fonksiyonla
rımda, Burada da üçte ikiler birbirine eşiit ol
malıdır. 1.24. Senatörün! reddettiği bir kanun 300 
kişinin kabulü halinde Millet Meclisinde kabul 
edilmiş sayılabiiliyor. Bumu arz ederken bugün
lerde işittiğimiz bâzı tâbirlere de temas 'etmek is
tiyorum. Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Bü
yük Millet Meclisi Genel Sekreterliğii gibi. Benim 
bildiğime göre, Büyük Millet Meclisinin hükmî 
şahsiyetini ihdas eden bir teşkilât mevcut dcğûl-
dir. Ne omun sekreterliği vardır, ne de onun bas-
kanlığı vardır. 

O halde iki ayrı yasama organım' topyekûn 
ilzam eden teşkilât, makam devamlı olarak mev
cut değildir. Ama; yapılan yayınlardan görüyo
ruz 'ki, Senato, af buyurun, âdeta, Mîllet Mecli
sine sığınmış bir organı mahiyetinde görünüyor. 
Bu; katiyen Anayasanın rııihuna aykırıdır. Ma
lûmları olduğu üzere Başkanlık Divanlarına, Baş
kanın kendisine ait Anavasada hükümler mevcut
tur. 100 ncü maddede bilindiği gibi Cumhurbaş
kanına Cumhııniyet Senatosu 'Başkam vekâlet 
eder. O halde Türkiye Devletinde protokol ba
kımından Cumhurbaşkanından sonra C. Senato
su Başkamı.- gelir. Bu bakımdan Millet Meclisi Baş
kanından sonna gelen, dûn ;bir makam değildir. 

Millet Meclislerinde, birleşik o! urun il arda 
Başkanlığı Millet Meclisi Başkanlık Divanı idare 
eder. Ama bu, Senato Başkanlığını madun, bir 
mevkie düşürüyor mânasına gelemez. Bunun tat
bikatı da Anayasanın bu şekilde hazırlanmasın
da ibir aykırılık meydana getirmemiştir. O ecen. 
devre de, arz ettiğim gibi, Kurucu Mecliste yine 
bir M. B. Komitesi, bir Temsilciler Meclisi Baş-
kanlığı vardı. Kurucu Meclis Tüzüğüne göre, 
Başkanlık Divanı müştereken teşkil edilir ve Baş
kanları nöbetleşe Başkanlık yaparlardı. Kurucu 
Meclise bir defa, M. B. K. Başkanı Başkanlık 
yaptıktan sonra, aynı salonda toplamldığı için, 
Temsilciler Meclisinin) Başkanlık Divanı, devamlı 
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surette Başkanlığı idare etti. Bütün müşterek 
toplantıların aynı .salonda yapıldığı clihetle Baş
kanlık: Divanının ayrıca değiştirilmesine lüzum 
hissedilemez. Fakat hu, arz ettiğim gibi, iki Baş
kanlık arasında bir mâdmmiyet veya üstünlük 
ifade etmez. 

63 ncü madde sarih alarak müşterek toplan
tıların ne zaman yapılacağını gösterir. Bumun dı
şında Millet Meclisinin ibizi davet edeceği bir 
toplantı, katiyen Anayasa hükmlin.a uygun1 ol
maz. Millet Meclisi bizi toplantıya davet edemez. 
Ancak müşterek toplantı vardır. Bu da arz et
tiğim gibi, Anayasanın 63 ncü maddesinde be
lirtilmiştir. Bunlar Anayasa hazırlanırken de 
nıütaaddit defalar konuşulmuş ve eşitlik mües
sesesi üzerinde ısrarla durulmuştu. Binaenaleyh 
bugünkü ilk tatbikat, zannedersem bir başlan
gıç olması dolayısiyle, böyle yanlış tecelli etti. 

Sonra, demin temas ettiğim noktaya yine do
kunacağım. îki Meclisin üyelerini ve kendi 
hükmi şahsiyetini ilgilendiren meseleler müşte
rek oturumda konuşulamaz. Çünkü insanlar da
ima içinde bulundukları cüz'ü külle tercih eder
ler. Bir kaymakam vilâyet içerisinde evvelâ 
kendi kazasını düşünür. Vali de öyledir. Bina
enaleyh Büyük Millet Meclisi camiası içinde her 
organ evvelâ kendi hükmi şahsiyetini ilgilendi
ren meselelere öncelik vereceğine göre böyle 
bir oylama bence uygun değildir. Sonra Ana
yasa Mahkemesi için konan nisbetler hiçbir su
retle tutamak olamaz. Çünkü, bilindiği gibi, 
oradaki tatbikat, 4 üye Yargıtaydan, üç üye 
Damştaydan, iki üye Senatodan, Sayıştaydan 
bir üye, Millet Meclisinden üç üye seçilir ve 
Cumhurbaşkanı iki üye seçer şeklindedir. Gö
rülüyor ki, üye nisbetleriyle ilgili bir taksimat 
yoktur. Cumhurbaşkanı bir kişi olmakla bera
ber Senato kadar üye seçer. Yargıtay Millet Mec
lisi kadar her halde kalabalık değildir, fakat 
dört tane üye seçer. Binaenaleyh oradaki kıs
tas ile hiçbir suretle iki Meclisi kıyaslamak ye
rinde değildir. Sadece on beş kişilik üyeyi dol
durmak için tesbit edilmiş olan rakamlardır. 

Sonra bir de temsil meselesi vardır. îki hük
mi şahsiyeti temsil etme miktarı önemlidir. Se
natoyu elli kişi temsil, Millet Meclisini 30 - 40 
kişi temsil eder diye bir kıstas da olamaz. Tem
sil edecek zevat, eskiden 600 kişi idi; on kişi 
gönderilirdi, şimdi 450 Millet Meclisi, 150 Se
nato üyesi ki her ikisi 600 dür, aynı miktarda 

— 83 — 
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üye gönderilsin de denemez. Memleket için ay
rılan bir kontenjan vardır, İni miktarda üye gi
decektir, bunlar şu nisbette temsil edilsin diye" 
bir esas olamaz. Güzel bir geleneğin teessüsü
ne mâni olmamak için, bendeniz de arkadaşları
mın tekliflerine katılıyorum. Eşitlik hakkından 
hiçbir surette vazgeçmiyccek bir tutum ve dav
ranış, bu Senatoya ve bizden sonra, gelecek sena
törlere iyi bir gelenek mirası bırakabilir. Bi
naenaleyh, biz de beş üyeyi mutlaka seçmeliyiz 
veya bu temsilden feragat etmeliyiz, kanaatinde
yim. Hürmeti erimle. 

BAŞKAN — Muhterem üyeler; gündemimiz
de dış temsile ait bir seçim hulunmatadır. Bir 
kısım arkadaşlarımıza İçtüzüğün 89 nen mad
desinden faydalanarak söz vermiş bulunuyorum. 
4 arkadaş konuşmuş bulunuyor. Buna rağmen 
Sayın Gerger'le, Sayın Birant söz istemiş bulu
nuyorlar. Kiyaset S!) nen maddeden istifade 
ederek söz vermiş bulunmaktadır. Arkadaşların 
konuşması Yüksek Heyetinizin oylarına bağlı
dır. Aksi takdirde Riyaset kendi inisiyatifini 
kullanır. 

Gündemdeki dış tenisil hususunun gör.şüime
şini kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Efendini, takrirler vardır. Gö inişin elerin so
llunda takrirleri -arz edeceğim. Kifayet vardır, 
fakat lıenüz altı üye konuşmaı niştir, Buyurun, 
Va'sfi Gerger. 

VASFİ GERGER (Ürfa) -~ Muhterem ar
kadaşlarım, mevzuun ehemmiyeti, şu Meclisten 
üç 'kişinin, bu Meclisten bit' ikisinin gidip git-
mı'emesi 'değildir. Bcndenizce 'mevzuu Türk Mil
letinin hülküıraraıılığı zaviyesinden mütalâa el-
m.eik lâzımdı t*. Türk Milletinin hükümran lığını, 
Anayasaya göre. Millet Meclisi ve Cumhuriyet 
Senatoisu temsil eder. 'Büyük Millet Meclisi, mef-
ilmmıı iki Meclisin teşekkülünden •• ancak 'mey
dana 'gelebilir. Vaziyet böyle olunca, hükümran
lık hakkının tecezzi kabul etmiyeeeği aşikar
dır. Millet Meclisi -I veya 5; Cumluuiyeıt Sena
tosu .̂  üye delmekle; Millet Meclisinin ımiüoti 
temsil salâhiyeti şu nisbettedir, Gnmlhuriyet 
Senatosunun şu nisbetite • azdır, gtbi fasit bir 
daire içine girmiş oturuız. Temsil balonundan 
hic 'kimsenin kimseye takaddüm hakiki yoktur. 
Anayasa hükümleri 'sarihtir. Büyük Meclisin | 
üyeleri, kendilerine vseçen bölgenin değil, Türk 
'Milletinin temsilcisidir. Ve Büyük Millet Mee-
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l.isi namı altında Cumhuriyet Senatosu ile Mil
let Meclisinin toplanması halinde tecelli edece
ğine göre, yabancı devletler nezdiııcleki Asauı-
ble'de Türk Milletinin 'hükümranlığının temsili 
•müsavi nisibette üye ile olabilir. Şalisi kanaatim 
bu merkezdedir. Binaenaleyh, bu hükümranlığı 
bu şekilde tecezzi kabul «eden bir neticeye var
dıran bu seçime katılmaımamız lâzımdır. Kiya
set Divanları im temas eder, bu karar nasıl ye
rine 'getirilir, onun da tesbiti için Ferit Alpis-
kender arkadaşımızın teklifi veçhile bir komis
yon teşekkül eder, enine boyuna bu işi tetkik» 
eder, bal yolunu bulur, Yüksek Heyetinize arz 
eder. Maruzatım budur. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın İzzet Birant. 
fZZKT BİRANT (tamir) — Aziz Başkan, 

Sayın Senato üyeleri; Senato ve Millet Meclisi 
müştereken Büyük Millet Meclisini teşkil eder
ler. Hükümran, olan bu müessesedir. Bu mües-
ıs esenin fonksiyonu her iki Mecliste ancak te
kemmül eder. Bunların hizmetlerinin birinin 
değerinden daim az ehemim iy ette olduğu kıyası 
aııcaik. hatalı olur. Böyle bir kıyas; gözün ku
laktan fa'rkı var, gibi, neticesi faydalı oknıyan 
bir yere bizi getirir. Belki «adece bir zekâ oyu
nu olur, ama bu da hafife alınması zaruri olan 
bir kanaat olabilir. Her iki Meclis müşterek 
olarak vazifeleri tekemıtnül etti re eelkl erine gö
re; birbirinden ayrı bir Ikıstas ısadece hisse hi-
tabolur. Betıdenizce bunun faydası, değil ancak 
zararı olabilir. 

Emrivaki ise, bizim 'hiçbir zaman karşılaş
mamamı;'; İâznugelen mühim bir 'husustur. Em
rivakiler, insanlarda doğrudan doğruya reak
siyon uyandıran; heyecan sahasına, his sahası
na 1 evcih. edilmiş bir davranış olur. Binaen-
ateylı ; her 'hangi bir hâdisede usulüne göre, ya
pılan. protokole uygun davet, zannederim, bir
çok zorlukları ortadan kaldırır. Şimdi bendeniz 
bunu rica. edeceğimi. Evvelâ Riyaset Divanları 
temas etsinler. Küçük komisyonlar halinde bu 
iwi gerektiği şekilde bir imkâna bağlamak için 
bir yol arasınlar. Zannediyorum ki, bu işin hal
linin tek çaresi; -çok konuşmak, düşünmek, ça
re araşmak ve tatmin edecek bir anlaşmaya var
mak'! a mümkün olur. Bir karara, fevrî olarak 
varmanın isabetli olacağını tahmin etmiyorum. 

Diğer l)lr konu 'üzerinde ark ad aşları m ıs
rarla durdular; ben de duracağım. Konu bizim 
tek ıstırabımız olan ve ciddî olarak riayet edil-
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ımesi lâzımgelen bir mefhumdur. Bu itibarla ka
nunun metnine ve lâfzına gayet ciddî olarak 
riayet edilmesi zaruridir. Böylece Büyük Mil
let Meclisi adına tasarrufun hakikaten yerinde 
olmadığı ve daha «başka türlü, d alı a başka ka
demelerde, çeşitli zorlama, belki İzah ve imkân 
hazırlama gibi bir emsal gösterilmek zarureti 
de olabileceği mülahazasıyle, bunun üzerinde 
(durulması gerektiğine işaret ederek sözlerimi 
fi titiriyorum. Hü rmeti e h epinizi selâml a rnu. (AI -
(kışlar) 

BARKAN —- Mu'hterenı üyeler, yeterlik 
önergesi gelmiş bu lunmaiktadır. Altı sayın üye 
'konuştu, önergeyi dkutarak oylarınıza arz ede
ceğim. 

Yü'ksoik Başkanlığa 
Mevzu (tamamiyle aydınlanmış olduğundan, 

kifayeti müzakere 'hususunun oya sunuimasını 
saygı ile arz ve rica ederim. 

Maraş 
C. Senatosu Üyesi 

Nedim Evliya 

BAŞKAN — önerge aleyhinde konuşmak 
lyfciyen arkadaşımız var mı? Olmadığına göre 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum, kabul eden
ler... Kabul etımiyenler... YVterliık kabul edil
mişti r. 

Önergeler vardır. 
Birinci önerge Niyazi Ağırnaslı arkadaşımı-

zmdır. Müzakerelerin devamına aittir, yalnız 
ıttılaınıza arz edeceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
C. Senatosu Başkanlığının Millet Meclisi 

Başkanlğı ile temas ederek. Cumhuriyet Sena
tosundan 5 Asamble Üyesi seçilmesi halinde ha-
dis olacak ihtilâfı bertaraf etmek için müşterek 
hareket çaresi aramaları ve bu temastan netice 
alınamadığı takdirde Cumhuriyet Senatosunun, 
emrivakileri reddederek serbestçe karar almak 
üzere müzakereye devam eylemesini arz ve tek
lif eyleriz. 

21.11.1961 
Ankara 

Niyazi Ağırnaslı 

(İstanbul) (Niğde) 
Celi! Cevlıerioğlu İzzet Gener 

(İçel) (Yozgat) 
Cavit Okyayıız Sadık Artukmaç 
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(Aydın) (Ankara) 

O. Saim Sarıgöllü Mansur Ulusoy 
(Zonguldak) 
Tevfik İnci 

BAŞKAN — Aykırılık sırası itibariyle Ferit 
Alpiskender'in önergesini arz edeceğim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Avrupa Konseyine gönderilecek üyelerin 

kontenjanı hakkında partilerin ve Senato Baş
kanlık Divanlarmca alınacak karara göre seçim
lere geçilmek üzere Oturuma ara verilmesini 
arz ve teklif ederim. 21.11.1961 

C. Senatosu Manisa üyesi 
Peri t Alpiskender 

BAŞKAN — Riyaset Divanı; ne emrivakile
ri kabul, ne de meseleyi bir çıkmaza götürmek 
gibi yollarla karşıkarşıya kalmamak için, dünkü 
toplantısında vardığı kararla, meseleyi, Millet 
Meclisi Başkanlığına yazılı olarak bildirmiş bu
lunmaktadır. Temaslar Riyaset Divanları ara
sında yapılmaktadr. 

Şimdi Sayın Ferit Alpiskender'in gruplar 
Başkanvekilleriyle Riyaset Divanının bir arada 
meseleyi görüşmesini temin edecek bir ara ve
rilmesi teklifi vardır. 

RİFAT ÖÇTEN (Sivas) — Divanın açıkla^ 
ması... Fakat bu açıklama muvacehesinde ha
tıra gelen bir husus var. 

BAŞKAN — Oylama sırasında söz verilmez. 
Fakat Tüzük Başkana, yerinden kısa bir maru
zat için üyeye söz vermek hakkını tanımış ol
duğundan, kısa bir maruzat için buyurun. 

RİFAT ÖÇTEN (Sivas) — Benden evvel ko
nuşan arkadaşların, bu işin oldu bitti haline ge-
1 irilmemesi hususundaki fikirlerine tamamen iş
tirak ediyorum. Yalnız, Divanın bu açıklaması 
muvacehesinde şöyle bir husus hatıra gelebi
lir. Acaba, Millet. Meclisi; Senatoyu böyle bir 
oldu bit tiye •getirmeden, evvel Cumhuriyet Se
natosu Divanı ile Millet Meclisi Riyaset 
Divanı birbirleriyle konuşarak 3-7 kontenjanı 
mevzuunda mutabık kalmışlar mıdır? Yoksa, 
Millet Meclisi Riyaset Divanı böyle bir mutaba
kata varmadan ve Senato Divanı ile isti
şare yapmadan doğrudan doğruya emrivaki 
halinde müşterek toplantıda bu kontenjan hu
susunu arz etmiş midir? Bu hususu O. Senatosu 
Divanının açıklamasında fayda vardır. 

Q * 
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BAŞKAN — 3-7 hususunda iki Riyaset Di

vanının. hiçbir müşterek görüşme ve karar lan 
yoktur. 

Şimdi, biraz önce okunan Sayın Ferit Alp-
Lskender arkadaşımızın takririni tekrar okutup 
oylarınıza arz edeceğim. 

(Ferit Alpiskender'in önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Takriri reye arz ediyorum.... 
NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Takrir 

aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN ~ Takrir aleyhinde konuşulmaz 

beyefendi. 
NİYAZİ ACIRNASL1 (Ankara) — Cumhu

riyet Senatosu tarafından âzami hüsnüniyetin 
gösterilmiş olması sadedinde Millet Meclisi Baş
kanı ile teması rica ediyorum. Meseleyi bir çık
maza sürüklememek için evvelemirde temas edi
lir, ondan sonra aramızda komisyon seçeriz. 

BAŞKAN — Fakat bü uzun vadeli bir temas 
olacaktır. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Hemen 
teması teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Hemen temas mümkün değildir, 
çünkü Millet Meclisi Başkanı Ankara'da yok
tur. 

Sayın Ağırnaslı, temas ediyorsunuz ama, 
geri atma hususunda sarih bir hüküm olmadığı 
için bu hususu oylarınıza arz etmedim. En aykı
rı teklif Ferit Alpiskender arkadaşımızın tekli
fidir. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Millet 
Meclisi Riyaset Makamı halen vekilleri tarafın
dan işgal edilmektedir. 

BAŞKAN — Yazılı olarak bu şekliyle bir 
takrir lütfedin, oya arz edeyim. 

NEDİM EVLİYA (Maraş) —' Söz rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Bir müzakere açmaya imkân 
yoktur efendim. 

NEDİM EVLİYA (Maraş) — Müsamahanı
za sığınarak bir noktayı arz etmek istiyorum, 
Riyaset Divanı salâhiyetini kullanıp söz verirse. 

BAŞKAN —- Kısa olmak üzere, buyurun 
efendim. 

NEDİM EVLİYA (Maraş) — Çok kısa arz 
edeceğim. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Heyeti Umumiyesinde toplu olarak karara bağ
lanmış bulunan bir hususu Divan ve komisyon-
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larea değiştirmeye imkân ve ihtimal olmadığını 
arz etmek isterim. Ancak ve ancak, Senato top
luca bir karar alındıktan sonra bu karar mu
vacehesinde, Millet Meclisinin Riyaset Divanı 
tarafından tekrar Meclisin ıttılaına arz edilip 
tebdili hususu mevzımbahsolabilir. Ancak Ri
yaset divanlarının Meclisin kararlarını tebdile 
imkân ve ihtimal yoktur. Bununla uğraşmak 
abesle iştigal olacaktır. Bu hususu arz etmek 
için huzurunuzu işgal etmiş oldum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yazılı önergeyi reye koyaca
ğız. Evvelâ Ferit Alpiskender'in önergesini oy
larınıza arz edeceğim... (Evvelâ önerge okunsun 
sesleri) 

BAŞKAN - - Peki önergeyi tekrar okutuyo
ruz. 

(l.^erit Alpiskeııder'in oturuma ara verilme
si hakkındaki önergesi tekrar okundu.) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Avrupa Konseyine seçilecek üyelerin her iki 

Meclise verilecek kontenjanın Senato ve Millet 
Meclisi Başkanlarınca karar verilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Hakkâri 
Âdil Türkoğlu 

V üksek Baş kaniığa 
Avrupa Konseyi İstişari Asamblesine katıla

cak üyelerin seçiminde, istenilen üye sayısının 
yarısına tekabül, eden beş üyenin seçilmesi lü
zumunu arz ve teklif ederim. 

Artvin 
Fehmi Alpaslan 

Y üksek Başkanlığa 
Senatomuzu temsil en «f>» üye seçiminin Umu

mi Heyetin oyuna sunulmasını arz ve rica ede
lim. 

Maraş 
Cumhuriyet Senatörü 

Nedim Evliya 

BAŞKAN — Görüldüğü veçhile son önerge
ler kontenjan sayısı bakımından Yüksek Heye
tin takibettiği hattı hareket hakkındadır. 

Ferit Alpiskender arkadaşımızın teklifi, ara 
verilmesi hususundadır. Bunu oylarınıza arz 
ediyorum. Arkadaşımız, muayyen bir müddet 
ara verilerek, görüşmelerden sonra varılacak 
netice üzerine hareket edilmesini istemektedir-

— ört — 



C. Senatosu B : ? 
Bu hususu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeleri sırası ile okutuyorum. 
(Âdil Türkoğlu'nım önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Âdil Tünkoğlu'nun oku

nan önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul 'bu
yuranlar... Kabul buyurmıyanlar... Kabul edil
memiştir, efendim. 

Şimdi, seçimde kontenjan sayısı hususunda. 
birbirine benzer iki önerge vardır. Bunlardan 
birisini oyunuza arz edeceğim. 

•Bunun hukuki durumu ne olacaktır- Yeril
miş bir karar vardır ve bu meyandadır. Bu 
hususa işaret ederek 6 üye seçilmesi hakkında
ki önergeyi oylarınıza arz edeceğim. Kabul bu
yuranlar... Etmiyenler... 10 la karşı 57 ile ka
bul edilmiştir. 

Şimdi 5 üyenin tesbiti bakımından, gerek 
bunun partiler arasında, gerek tabiî üyeler ve 
kontenjan arasında dağılışını tesbit etmek ge
rekmektedir. Daha önce 3 kontenjan üzerinde 
siyasi partilerin vermiş olduğu isimler vardır 
ve 'bu isimlere göre C tutmaktadır. 5 asıl üye, 
o yedek üye.. Halbuki G isim verilmiş bulun
maktadır. 5 üyenin seçimi 'yapılacaktır. 'Bilisi
nin yedekte kalması gerekmektedir. Asıl ve 
yedeklerin bu şekilde tesbiti de 'gerekmektedir. 
Bu balkımdan kusa bir fâlsıla zaruret hâsıl ol
muştur. Eğer Yüksek Heyetiniz tensibederler-
se 15 dakikalık bir ara vermek lâzımdır. 

Fakat, bu hususta sayın Ağırnaslı arkadaşı
mız söz almış bulunuyorlar. Buyurun efendim. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (•Anfea.ua) — - Cumhu
riyet Senatosunun ınulhterem Heyeti Um um iye
si daha "ilk günerde bu gibi meselelerde büyük 
bir anlayış atmosferi içinde mevzuları halletme 
yoluna esasen girmiştir. Heis seçiminde de arz 
etmiştim. Eğer Millet Meclisi, Cumhuriyet Se
natosunun kararlarına intisal etmiş olsaydı, 
yedik günlük bir çıkmaz içinde bocalamazdı. 
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Bu itibarla benim bir teklifim olacaktır. 

İjğer kabul buyunılursa, 5 âza seçeceğimize gö
re birisi Tabiî üyelerle Cumhurbaşkanlığı kon
tenjanından gelmiş olan zevattan seçilmek üze
re, 4 asîl üye ve 5 de yedek üye seçilmesini 
kabul buyurmuş olursanız kendi aramızda 
ahengin bir yeni misalini vermiş oluruz. 

Benim maruzatım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TAHSİN BANGUOĞLU (lEdirne) — Değer

li arkadaşlarım; Yüksek Heyetiniz bu türlü se
çimlerde bütün parti igruplarının ve partisiz 
sayın üyelerin temsili hususunda güzel 'bir an
laşma yolu tutmuştur. Bu iş de bu yolda hal
ledilecektir. 

Yalnız, bu yeni kabul buyurduğunuz .mik
tarın parti grupları ve partisiz sayın üyeleri 
tevzii hususunda gruplar arasında bir temas ya
pılması lâzımdır. Bunun için de biraz zamana 
ihtiyacımız olacaktır. Bu 'bakımdan seçimin bir 
oturum geriye bırakılması muvafık olacaktır, 
mütalâasındayım. Bu yolda bir teklif arz ettim. 

BAŞKAN — Muhterem üyeler, bize Riyaset 
Divanına bildirilen 5 isimdir. Kontenjandan 
gelen üyeler aralarında anlaşarak henüz isim 
bildirmiş değillerdir. 5 lasîl ve 5 de yedek seçi
leceğine göre anlaşarak 10 isim verilmesi ge
rekmektedir. Bu 10 isimin de gruplar. Tabiî 
Üyeler ve kontenjandan gelen üyier anlaşarak 
verilmesi gerekmektedir. Bu da tabiî olarak 
bir zamana 'muhtaç bulunmaktadır. Prensibi 
Yüksek. Heyetçe kabul edildiğine göre, acele 
de m e vzuubah solmadığından, önümüzdeki Per
şembe günü gruplar Kontenjan ve Tabiî üyeler 
namzetlerini seçerler ve bildirirler. 

Gündemde görüşülecek başka bir şey bulun
madığından 23 . 11 . 1961 Perşembe 'günü 15 te 
toplanmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 16,15 
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