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1. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
!. — Askerî Yargılayın kuruluşu hakkında

ki kamın tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni' (M. Meclisi .1/142, C. Senatosu 1/115) 
(Millî Savunma ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlarına) 

2. — Kandemir Sipahipala hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kanun tasarı
sının Millet Meclisince kalbul olunan metni (M. 
Meclisi 3/06, C. Senatisu 1/1.16) (Anayasa ve 
Adalet Komisyonuna) 

Teklif 
3. — 1706 sayılı Jandarma Kanununun 6459 

sayılı Kanunla muaddel 12 nci maddesinin (b) 
fıkrasının tadili hakkındaki kanun teklifinin 
Millet Meclisince kalbnl olunan metni (M. Mec
lisi 2/142, C. Senatosu 2/35) (Millî Savunma ve 
içişleri Komisyonuna) 

Raporlar 
4. - - Türk Ceza Kanununun 161 nci madde

sinin bâzı fıkralarının yürürlükten kaldırdma-
sına dair kanun teklifinin Millet Meclisince ka
lbnl olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi 
2/168, C. Senatosu 2/34) (Gündeme) 

5. — Toplantı ve gösteri yürüyüşleri hürri
yeti hakkındaki kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve C. Senatosu Anaya
sa ve Adalet Komisyonu ile İçişleri Komisyo
nundan müteşekkil Karma Komisyon raporu 
(M. Meclisi 1/91, C. Senatosu 1/107) (Gün
deme) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Or
han Süersan'm, yasama dokunulmazlığı hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/138) (Anayasa 
ve Adalet Komisyonuna) 



B İ R İ N C İ O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Suad Hayri Ürgüplü 

KÂTİPLER : Ahmet Naci Arı (Kırklareli), Tank Remzi Baltan (Zonguldak) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, birinci dev
re ikinci içtima yılının birinci Birleşimini açı
yorum. Sayın Senatoyu saygı ile selâmlar ve 

bu yılm başarüiı olmasını temenni ederim. (Al
kışlar) 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır, 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. 
melere başlıyoruz. 

Görüş-

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Açık bulunan Devlet Bakanlığına, Trab
zon Milletvekili Ali Şakir Ağanoğlu'nun tâyi
ninin, Başbakanın teklifi üzerine, muvafık gö
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/139) 

BAŞKAN —• Sayın Cumhurbaşkanından 
gelen tezkereyi okutturuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Açık bulunan Devlet Bakanlığına, Trab-

rabzon Milletvekili Ali Şakir Ağanoğlu'nun 
tâyininin, Başbakanın teklifi üzerine, muva
fık görülmüş oldulunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemâl Gürsel 

BAŞKAN — Ittıla hâsıl olmuştur. 

2. — Türk Silâhlı Kuvvetleri adına, Cumhu
riyet Senatosu Başkan ve üyelerinin 39 ncu Cum

huriyet Bayramım kutluladığını bildiren Genel
kurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay'm ya
zısı 

BAŞKAN — Başkanlık sunuşu olarak ikin
ci tezkereyi okutturuyorum : 

Sayın Suad Hayri Ürgüplü 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Türk Silâhlı Kuvvetleri adına sizin ve şah
sınızda güzide Senato üyelerinin 39 ncu Cum
huriyet Bayramını kutlar saygılarımı suna
rım. 

Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral 

CevdQt S an ay 
BAŞKAN — Sayın Genelkurmay Başkanı

na şahsan arzı tebrikâtta bulundum. Tensib-
ederseniz, Sayın Senatonun hissiyatını da ay
rıca arz ederim. (Tabiî, tabiî sesleri) 

SÖYLEVLER VE DEMEÇLER 

1. — Başkanın birinci toplantı yılı çalışma
larına ait demeci. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanının sunuşu 
olarak, geçen yılla ait çalışmalarımızın sonu
cunu, teamül olduğu üzere arz etmek istiyo

rum 
Cumhuriyet Senatosuna geçen birinci içti

ma yılında 164 kanun tasarı ve teklifi gel
miştir; bunlardan 151 adedi intacedilmiş ve 
kanuniyet kesbetmiştir. Halen Cumhuriyet 
Senatosu komisyonlarında 13 kanun tasarı 
ve teklifi vardır. Bu neticeyi, yeni yıl mesai
sine başlarken Yüksek Senatoya arz etmek is
terim. 

Ayrıca şunu da belirtmek isterim. Dev-
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let KaîJkınma Plân tasarısı bugün Plân Karma 
Komisyonunda intacedilmiştir. Mazbatanın 
hazırlanıp tabedilmesi birkaç gün alacak ve 
Senatomuza tahminen Salı günü havale edil
miş bulunacaktır. Daha evvel kabul buyurdu
ğunuz kanun ile bu plân tasarısının 6 gün

de intacı lâzımgeldiğinden, Salla gününden iti
baren ve yahut Çarşamba günü (tetkikime ara
lıksız başlanacağını arz ederim. 

Parti gruplarının, havaleden itibaren tev
ziata başlanacağına göre, tevzie yardım etme
lerini rica ederiz. 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

/. — Başkanlık Divanı, (3 Başkamıekili, 
6 Divan Kâtibi ve 3 İdare Âmiri) secimi 

BAŞKAN — Şimdi, gündemimizde Başkan
dık Divanı dçin 3 Başkan ve kili, 6 Divan Kâ
tibi, 3 idareci Üye seçimi vardır. 

Parti grupları ile yaptığımız temas ve ken -̂
dillerinin vukubulan müracaatı üzerine, grup
lar, adaylarını tesbit edilen oranlar niısbetin-
de Başkanlık Divanına bildirirmişlerdir. 

Genel Kurula havale edilen tezkereleri oku
tup arz edeceğim. Ondan sonra seçime geç
mek imkânı hâsıl olacaktır. Müsaade ederse
niz, muttali olmanız için, tezkereleri okuta
cağım : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı için. 

Anayasanın 84 ncü maddesi gereğince partimize 
ayrılan bir Başkanvekili, bir İdareci Üye ve 
üç Kâtiplik için aşağıda isimleri yazılı Senatör
ler, Parti Grupumuzca aday olarak tesbit edil
mişlerdir. 

Bilgilerinize arz olunur. 
A. P. Senato Grupu 

Geçici Başkanı 
xiydm 

Osman Saim Sarıgöllü 

C. Senatosu Başkanvekili : Fikret Turhan-
gil (Aydın) 

C. Senatosu İdareci Üye : Lûtfi Tokoğhı 
(Kocaeli) 

C. Senatosu Divan Kâtipleri : Macit Zeren 
(Amasya), Sakıp önal (Adana), Refik Ulıı-
soy (Manisa). 

BAŞKAN — Şimdi de Millet Partisinden 
gelen tezkereyi okutturuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
27.10.1962 tarih ve 1388 sayılı yazıları kar-

Şilıgkhr : 

Anayasanın 84 ve 85 nci maddelerindeki hü
kümler muvacehesinde; siy ad bir parti içinde 
yer almıyan üyelerin Başkanlık Divanında bir 
orantıya tâbi tutulmalarına imkân yoktur. 

Bu sebeple Anayasanın 85 nci maddesinin 
ikinci fıkrasına göre üye adedleri itibariyle Se
natoda gruplaşamamış olan M. P. ve C. K. M. 
P. gibi siyasi partilerin, Senatoda bir siyasi 
topluluk içinde bulunmıyan üyelerle birleştiri
lerek bir orantıya tâbi tutulmadan müstakili en 
Başkanlık Divanında temsil edilmeleri gerektiği 
kanaatindeyiz. 

Bu itibarla, Cumhuriyet Senatosu Başkan
lık Divanı seçim orantısına göre partimizin 
bir muhalefet partisi olarak, Başkanlık Diva
nında en az bir İdareci Üye veya bir Kâtiplikle 
temsil edilmesi gerekmektedir. 

Bu neticeye göre, partimize hir İdareci Üye 
tahsis edilmesi halinde, Ankara Senatörü Mam-
sur Ulusoy'un, bir Kâtiplik tefriki halinde ise, 
Yozgat Senatörü Neşet Çetintaş'm aday olarak 
gösterilmeleri partimizce uygun görülmüştür. 

Gereğine yüksek müsaadelerinizi saygı ile arz 
ederim. 

Millet Partisi 
Grup Başkanvekili 

Niğde 
İzzet Gener 

MEHMET HAZER (Kars) — Bu mevzuda 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem 

arkadaşlarım, bu seçime gitmeden evvel halli 
igereken bâzı hususlar olduğu kanaatindeyim Bi
raz evvel okunan Millet Partisinin tezkeresin-

• de bâzı hususlar dermeyan olunmakta Ve Ri-
! yaisetin grupla alâkalı oladak yaptığı w a n 
î ıraikamlıarmda, başika esaslardan ilbaım alınmış 
, bulunmaktadır. Binaenaleyh meseleyi1 umuani 
.; esaslar içerisinde ve partiler arasımda bir 

— 4 — 
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müşterek anlayışa bağlandıktan sonra seçime I 
gitaıeik, seçimlerin selâmeti bakımından lü
zumludur ve Senatonun bundan sonraki çalış
maları bakımından da faydalı olacaktır, ka
naatindeyim. 

Ayrıca, grupulmuz bu esıas tesbit edilmedi
ğinden ıdolayı, bu ana kadar aday listesi de 
sunmuş değildir. 

Biraz evvel, Başkanlıkça bar liste okun
du. Biz Grup olarak böyle bir liıslte it akdini et
miş d'eğiliz. (öyleyse kim verdi, sesleri) Bil-
ımiyoruım. Bu itibarla arz ediyorum, bu pren
sip kaftral edilmeden, tesbit edilmeden seçime 
gitmemek lâzımgelir. 

Evvelâ Başkanlık Divanına iştiraik mese
lesi halledilmeli, ondan sonra müşterek ka
rarla seçim yapılmalıdır. Normal çalışma im
kânını verecek ve Senato Heyeti umuıniyesi-
nin Riyasette temsilini mümkün kıJan bir so
nuca varılarak muamelenin tekemmül ettiril
mesinin lüzumlu ve faydalı olduğu kanaatin
deyim. 

Bu itibarla, demin arz ettiğim sebeplerle, 
Riyasetin, evvelâ meselenin usul ve prensibi
ni tesbit ettikten sonra seçim muamelesine geç
meyi teklif ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, bir noktayı tavzih 
etmek vazifesi terettüp ediyor Başkanlığa; 

Genel Sekreterin, C. H. P. nin daveti ile yan 
tığı temas üzerine, tezkerenin hazır olduğu, <uı- I 
cak tezkere muhteviyaltının Başkanlığa su 
nulacağı bMdirülmiştir. Ve tezkere içindeki 
yani, intaeedilmiş seçim neticesinde belli olan 
isimler, liste halinde ifade edilmiştir. Bu itibar
la Genel Kurula bu maruzatta bulundum. 

MEHMET HAZER (Kars) — Resmen veril
miş değildir. 

BAŞKAN (Devamla) — Başkanlık Divanı
nın tezekkür edeceği bu mevzu, şu bakımdan 
imkânsız hale düşmüştür; çünkü Başkanlık Di
vanının vazifesini ikmal etmiş bulunuyor. An
cak, yani Başkanlık Divanı vazife aldıktan son
ra bu meseleleri intacedebilir. Genel Kurul da, 
hakem olarak vaziyeti halledecek ve görüşme
lerden sonra vaziyet tavazzuh edecektir. I 

Bugün iki Kâtip arkadaştan rica ettim, mu
vakkaten bana refakat etmektedirler. Diğer ar
kadaşların vazifeleri 1 Kasımdan itibaren bit
miştir. Bu itibarla müzakerelere devam zaru- I 
retini görüyorum. Buyurun Sayın Ağırnaslı. | 
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NÎYAZÎ AĞIRNASLI (Ankara) — Muhte

rem arkadaşlarım, Oran keyfiyeti, lâakâl sene
de bir defa adeden azınlıkta bulunan partilerin 
bir üzüntü mevzuunu teşkil ediyor. Bu itibar
la, ben burada Oran meselesi üzerinde durmı-
yacağım. Bize Riyaset Divanında bir yer veril
mesi, muhterem arkadaşlarımız tarafından ka
bul Duyurulmuştur. Bunun eskisi gibi, bir Baş-
kanvekili olmasını arzu ederdik. Ama, bunda 
musir değiliz; karar Yüksek Heyetinizindir. 
Şayet bir Kâtiplik verilirse, bizim adayımız 
Yozgat Senatörü Sayın Sadık Artukmaç arka
daşımızdır. 

Oran meselesindeki çekişmeler aramızda 
halledilmeli, Cumhuriyet Senatosunun üyelerin
den hiçbirisini rencide etmeden sonuçlanmalı
dır. Bunu temenni etmekle iktifa ederiz. Saygı
larımı arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 

Muhterem arkadaşlar; bir seçim söz konusudur. 
Yalnız Senatoda partisiz temsilciler 36 kişidir. 
Oran, bu esas üzerinden hareket edilmek sure
tiyle terettübettirilmiştir. Halbuki, bu Senato, 
Anayasaya göre 183 kişiden teşekkül etmekte
dir. Bunlar Başkanlık Divanında temsil edilme
dikçe Anayasaya aykırı hareket edilmiş olur. 
Ve burada seçim yapılmış olsa dahi Anayasa 
Mahkemesi tarafından iptal cihetine gitmek za
rureti vardır. 

Eski devirlerde o zaman, tek parti devrin
de de, çok parti devrinde de içtüzükte demok
ratik anlayışa, geleneklere aykırı olarak, yani 
bâzı Batı alemindeki demokrasiye aykırı ola
rak burada bâzı kısıntılar yapmak cihetine gi
dilmiştir. Yolumuz Batı anlamındaki demokra
si olduğuna göre, burada falanea parti gibi dü
şünmediği için veyahut falanca partide anlaşa
madığı için ayrılmış hiçbir partiye mensubol-
mıyan arkadaşların bağımsız olarak temsil edil
memeleri ciheti mevzuubahsolamaz. Çok parti-
1 i devirde bir partinin, büyük bir ekseriyete da
yanmak suretiyle, herşey yapacağına inandığı 
günlerde dahi içtüzükle bağımsızların ağızları
nı kapatmak cihetine gidilememiştir. 

Bugün Türkiye'de bir Anayasa Mahkemeli 
vardır. Anayasaya aykırı olan hareketler, ka
nunlar bu mahkeme tarafından iptal edilecek
tir. 
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Binaenaleyh, ben Heyeti Umumiyenin, bu 

yolda bir arzu izhar ettiğine inanmıyorum. De
mokratik yolda Anayasaya göre hareket edilme
si gerektiğine inanıyorum. Başkanlık Divanının 
126 oranına göre değil, 183 oranı üzerinden he
sap yaparak, mevcut diğer üyelerin de Başkan
lık Divanında temsil edilmesinin gerektiğine ve 
bunun zaruretine inanıyorum. Bu nazarı dikka
te alınarak hareket edilmelidir. Aksi halde 
Anayasaya aykırı bir seçim yapılmış olur. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Hacfbaloğlu. 

YEN! TÜRKIYE PARTISI GRUPU ADINA 
OSMAN HACIBALOĞLU (Tdkat) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, yeni devrenin 
başlaması münasebetiyle Riyaset Divanının se
çilmesi bahis konusudur. Bu seçimleri yapar
ken, Yeni Türkiye Partisi olarak, Anayasa hü
kümlerine mutlak sadık kalmayı prensip almış, 
esas tutmuş bulunuyoruz. Bu sebeple, lüzumlu 
tetkikatı yapmış ve şu karara varmış bulunuyo
ruz : Anayasanın 26, 29, 56, 57, 79, 84 e 1, 3, 4, 
85 e 2, 3, 90 a 4, 94 e 2, 109 a 3, 4, 119, 120 
son madde ve fıkralarına göre, komisyonlarda, 
Riyaset Divanında, teşkil edeceği Hükümette, 
zaman zaman sayın üyelerin ve siyasi parti 
gruplarının ne suretle temsil edilmesini istih
daf ettiğini istihraca gayret ettik ve şu netice
ye vardık: Yeknazarda Riyaset Divanı seçimiy
le alâkası yok gibi görünürse de Yüksek Cum
huriyet Senatosunda menfaat grupları, siyasi 
parti grupları teşkil edilemiyeceği kanaatine, 
ıkesin olarak, Yeni Türkiye Partisi olarak var
mış bulunuyoruz. 

İkinci bir husus; Meclislerde Riyaset Divan
larında siyasi partilerin oranları nisbctinde tem
silci bulundurmaları kanaatindeyiz. Bu netice
yi, arz ettiğim madde numaralarına göre çıkar
mış bulunuyoruz. Bunun, Yeni Türkiye Parti
sinin noktai nazarı olarak arz etmekte fayda 
mülâhaza ediyoruz. 

, Partiler arasındaki temaslarda şöyle konuş
malar olmuştur. Sayın Başkan Suad Hayri Ür-
güplü'nün Adalet Partisi kontenjanından seçil
diğini Sayın İdareci Üye Kâmil Karavelioğlu 
Beyefendi mevzuubahis etti. Şu bizim konten
janımızdan değildir, bu bizim kontenjanımız
dan değildir, gibi sözler söylendi. 
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I Yine Yeni Türkiye Partisi olarak arz etmek 

isteriz ki, Sayın Suad Hayri Ürgüplü Adalet 
Partisi kontenjanından, Karavelioğlu Beyefendi 
C. H. P. kontenjanından seçilmişlerdir; biz Y. 
T. P. olara/k bu kanaatteyiz. 

Ana prensip olarak, Riyaset Divanında, si
yasi partilerin oranları nisbetinde temsil edile
ceklerini kabul etmekle beraber, henüz İçtüzü
ğün tedvin edilmemiş bulunması ve bir intikal 
devrini, bir kuruluş devrini yaşamamız mülâha
za ve münasebetiyle Y. T. P. ; siyasi partiler 
kontenjanına, Tabiî Üyeler ve C. Başkanlığı 
kontenjanına, tarafsız üyelere ve on üyeden ek
sik duruma düşmüş olmaları hasebiyle siyasi 
parti grupu olmak vasfını kaybetmiş olan diğer 
partilere de siyasi parti kontenjanlarında bâzı 
haklar tanımak suretiyle bu seçimi de anlayış 
dairesinde yapmakta Yeni Türkiye Partisi fay
da mülâhaza etmektedir. Hepinizi hürmetle se
lâmlarım, 

BAŞKAN — Sayın Çumralı. 
C. H. P. GRUPU ADINA SEDAT ÇUMRA

Lİ (Konya) — Çok muhterem arkadaşlarım, 
yeni içtima yılının ilk celsesinin Başkanlık Di
vanı seçimi çekişmeleri ile geçmesi arzuya şayan 
değildir. Böyle bir konunun ilk celsede ele alın
masından bendeniz şahsan üzüntü duydum, bu
nu ifade etmek isterim. 

Burada halli gereken mesele, prensip mese
lesidir; bir esas meselesidir ve bir Anayasa me
selesidir. 

Pek kıymetli arkadaşlarım, hatırlarsınız ki, 
1946 tarihinden 1960 tarihine kadar geçen de
mokratik devre içerisinde ekseriyeti teşkil eden 
partiler; ekalliyette kalan, muhalefette kalan 
partilere Başkanlık Divanında bir hak tanıma
mışlardır. Bir atıfet olarak, o da; bir, iki kâtip, 
bir İdareci Üye, bir Başkanvekilini, Başkanlık 
Divanına versin, şeklinde; bizatihi ekseriyet 
partilerinin verdiği kararı, ekalliyette kalan, 
muhalefette kalan partilere kabul ettirmek is
temişlerdir. 

Bu zaruretledir ki, ekalliyette , muhale
fette kalan partiler, atıfet kabilinden verilen 
Başkanlık Divanı sandalyesini kabul etmemiş 
ve devre içinde Riyaset Divanına iştirak etme
mişlerdir. 

Anayasamızın tanzimi sırasında bu mahzur 
bütün ağırlığı ile hissedildiği için; bir atıfet 
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değil, mecliste bir .siyasi parti var mı, yok mu I 
veya birkaç siyasi parti var mı, yok mu me
selesinden hakaret edilerek; var idiyse her 
siyasi partinin kendi üyeleri nisbetinde Baş
kanlık Divanına katılması düşünül'müş ve bu 
şekilde tedvin edilmiştir. Bu mecburidir. Se
natoda veya Millet Meclisinde kaç siyasi par
ti var ise, adedleri nisbetinde b'ehemahâl Baş- I 
kanlık Dîvanına katılacaktır. Bu prensip, 
84 neü madde ile muhafaza edilmiştir. Bulgun 
Yüksek Senatonun sayısı, aded itibariyle 183 
tür. Grup teşkil eden partilerimizin adedi sa
yısı 126 dır. Nisbet, iştirak nisbeti, Divana/ 
verecekleri aded, siyasi parti gruplarının ora
nı olan 126 üzerinden midir, yoksa ISenato 
Heyeti Umumiyesinin adedi olan 183 üzerinden 
midir"? I 

Şunda hiç tereddüde mahal yoktur ki, Se
natoyu teşkil eden muhterem üyelerin sayısı j 
nisbetindedir. Yani vazıh olarak ifade edil
mek icabederse Senato 183 adede sahiptir. Ada
let Partisine mensup siyasi gurup arkadaşla
rımız 62 adede sahipdirler. Cumhuriyet Halk 
Partisi '36 adede sahiptir. Yeni Türkiye Par
tisi 28 adede sahiptir. Geride kalan diğer .sa
yın üyeler bir ıgrııp teşkil edememektedirler. 
Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi son hâdise- I 
ler dolayısiyle 10 adedden aşağı düşmüştür. 
Keza Millet Partisi de 10 aded den aşağıdadır
lar. Bu itbarla Senatoda hu iki partinin bir 
grup teşkil etmesine imkân yoktur. ^Geride ka
lan 'kontenjana dâhil 15 arkadaşımız vardır. 
20 aded 'Tabiî Senatör arkadaşlarımız vardır. 
10 tane bağımsız arkadaşımız vardır. Siyasi 
parti grupu teşkil edemiyeceklerine .göre; 8, I 
C. K. M. P. sine ve 8 de M. P. mensup arka
daşlarımızla birlikte bunların tutarını hesap 
edersek 56 rakkamma baliğ olmaktadır. I 

84 neii maddeyi 'bir defa da. bendeniz oku- I 
yayım. Sonra kısaca tahlile çalışacağım. I 

«Madde: 84 — Meclislerin Başkanlık Di- I 
varılan, o meclisteki siyasi parti gruplarının 
kuvvetleri •ölçüsünde Divana katılmalarını 
sağlıyaca'k şekilde kurulur.» Doğrudur. Se- I 
natomuzda 10 kişilik bir siyasi grup teşekkül 
etti mi behemehal Divana katılmalarını sağla
mak mecburiyetindeyiz. Kendilerinin adedi nis
betinde, oranı nisbetinde mutlaka 10 kişilik grup
tan bir tanesini almak mecburiyetindeyiz. 'Bu hiç
bir siyasi partiye mensubolmıyanlann alınım- | 
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yacağı mânasına mıdır? Bu maddenin arz etti
ğim fıkrasından, bunu çıkarmaya imkân yok
tur; tezada düşeriz. Neyi esas alalım? 62 Adalet 
Partisine mensup arkadaşımız vardır. Cumhu
riyet Halk Partisinden 36, Yeni Türkiye Par
tisinden 28 arkadaşımız vardır. Mecmuu 126. 
Verilen oran ne oluyor arkadaşlar? Altı aded 
Adalet Partisine, dört aded Cumhuriyet Halk 
Partisine, üç aded de Yeni Türkiye Partisine 
düşmesi lâzımgelmektedir. Sayın Başkanımızın 
bize verdiği orantıya ait ve üzerinde şu ana 
kadar hiçbir arkadaşın hilafını iddia etmediği 
rakamlar gösteriyor ki, Adalet Partisine 4 kü
sur, Cumhuriyet Halk Partisine üç, Yeni 
Türkiye Partisine üç düşüyor. Bunları vahide 
iblâğ ederek söylüyorum. Şimdi, buna göre ne
yi tamamlıyoruz? Partilere yukarda arz ettiğim 
nisbetler düştüğüne göre 13 ü doldurarnıyor. 
Bu itibarla, kanunun gerek maksadı, gerek ru
hu ve gerekse sebebi tedvini itibariyle, 55 - 56 
üyeliği teşkil eden ve heyeti umumiyesine ba
ğımsız dediğimiz arkadaşların burada temsil 
edilemiyeceğini iddia etmek hukuk mantığına, 
riyazi mantığa asla uygun düşmiyecektir. Bu 
itibarla A. P. sine mensup arkadaşlarımızın, 
adedlerine nisbeten, temsili icabeden rakam 4 
tür; bunda ihtilâfa düşülmez, doğrudur. C. H. 
Partisinin 3, Yeni Türkiye Partisinin 3 tür. 

Zabıtname elimizde. Geçen sene aynı gün
lerde bu mesele bahis konusu olduğu zaman 
şimdi Riyaset Makamını işgal eden pek Muhte
rem Başkanımız Suad Hayri Ürgüplü Beyefen
di, Adalet Partisinden Başkan seçilmek için, o 
zaman Riyaset mevkiinde bulunan îhsan Hatmit 
Tigrel Beyefendinin beyanlarına göre 4 - 5 tak
rir verilmiş; bunlardan Cenap Aksu, Fethi Te-
vetoğlu, Cahit Akyar, Hüseyin Kalpaklıoğlu, 
Ömer Lûti'i Bozcalı, Muafla Akarca ve Hüsnü 
Dikeçligil arkadaşlarımızın verdikleri takrir, 
Heyeti Umumiyenin tasvibine mazhar olmuştur. 
Burada en kuvvetli itiraz Başkanlık için aday 
gösterilmemesi idi; doğrudur. Başkanlık için 
aday gösterilemez. Yarılan bir anlaşma ile Ada
let Partisinin bize, «siz de destekleyiniz* diye 
önümüze getirdiği aday, Yüksek Senatonun tas
viplerine mazhar olmuş ve pek kıymetli Reisi
miz o yere seçilmişti. Bunun hilafı, zabıtname
nin hilafı olur. Şimdi bu oran Adalet Partisinde 
4 olduğuna göre, Sayın Başkanın Adalet Parti
sini benimsiyerek ileri sürdüğüne göre, bugünkü 
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Başkanvekili için aday göstermek, bir yıllık te- I 
amülümüze ve Meclisin teamülüne müsait değil
dir. Geçen sene Centilmen Anlaşmasında varı
lan netice şu idi : Millet Meclisinde ekseriyeti C. 
H. P. temin ettiği için, Başkan C. H. P. sin
den olacaktı; Senatoda ekseriyeti A. P. temin 
ettiği için Başkan A. P. sinden seçilecekti. Bu 
şekilde bir anlaşma ile gelinmiş ve seçimler ya
pılmıştır. Bir senedir bu şekilde Senato idare I 
edilmiştir. I 

Bugün, şu anda Mecliste vaziyet nedir? 
Şimdi izaha çalıştığım hususun ta kendisidir. I 
Millet Meclisinde 444 aded üye vardır. 444 aded 
üyeden 173 nün C. H. Partisi, 150 sinin Adalet 
Partisi, 60 inin Y. T. Partisi, 31 inin C. K. M. 
Partisi, 16 sının Millet Partisi, 14 ünün de 
bağımsızlardan terekkübettiği görülmüş, siyasi 
parti gruplarına mensup üyelerin rakamı 44 ü 
bulmuş ve bu netice partilerin oranlarını teşkil I 
etmiş bulunmaktadır. I 

Adalet Partisine mensup arkadaşlar bu esa- I 
sı kabul etmiş, listelerini ona göre vermişler; 
Yeni Türkiye Partisine mensup arkadaşlar, bu I 
arz ettiğim esası kabul etmiş, listelerini ona gö
re vermişlerdir. Şimdi bu esastan, prensipten I 
Senatomuzun ayrılmasını icabettirecek hiçbir I 
hukuki mesnet, hiçbir hukuki sebep göremiyo
rum. Orada bağımsız adedi 14 tür. Orada onla- I 
ra da bir nisbet tanınmış mıdır, tanınmamış I 
mıdır? Tanınmıştır. Bunu, elde mevcut deliller I 
apaçık göstermektedir. Ama siyasi partilerin I 
rakamları bunun üzerinde olduğuna göre ve I 
bu nisbete dâhil edildiği halde, onlara hak ta- I 
nmdığı halde, kâfi gelmediği için belki seçile- I 
cek, belki seçilemiyecektir. Bu Meclisin kendi I 
'bileceği bir şeydir. Düşüncelerimin neticesi ola- I 
rak şunu arz etmek istiyorum ki, 56 arkadaşın I 
temsilcisiz kalması, Anayasamızın sarih hüküm- I 
lerine göre müsait ve mümkün değildir. Ana- I 
yasa dışı bir karara Yüksek Senatonun gidece- I 
ğini zannetmiyorum. Hürmetlerimle. I 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Muhterem; 

arkadaşlarım; mesele bir Anayasa espirisi, bir I 
demokratik ve siyasi gelenek, bir demokratik I 
anlayış meselesidir. Evvelâ bunu tesbüt ederek 
sözlerime başlamak isterim. I 

Muhterem arkadaşlarım; Anayasa ilkelerini I 
çotk farklı bir şekilde yoruımlıyan bir görüşme 
devam ettiğini üzüntü ile müşahade ettim. I 
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Açıkça üzünitümü belirtmek istedim. Madde ve 
gerekçelerinde gayet açıkça 'ifade edilmiş ve 
hepimiz tarafından bilinen 'bir hâdiseyi açık-
üarfken, çok farklı görüşlerde bulunuyoruz. 
Şimdi Iben de bir farklı görüşü (savunacağıim, 
müsaade '©derseniz. Evvelâ Anayasaya aykırı-
dır, diye bir lâf oluyor ve öyle başlıyor. Ba
ğımsız grupların Başkanlık Divanında tem
sil edilmeleri Anayasaya aykırıdır deniyor. Ben 
bunun aksini, Anayasaya uygundur görüşünü 
savunuyorum. Anayasanın 84 ncü maddesini 
okuyorum. Bundan evvel de okundu ama bir 
defada ben okuyorum. 

«Meclislerin Başkanlık Divanları, o Meclis
teki siyasi parti 'gruplarının kuvvetleri ölçü
sünde Divana ıkatı'imalarını sağlıyacak şekilde 
kurulur.» 

Yani Divanı paylaşma yoktur. Divana ka
tılma vardır. Bunun için Divana, her hangi bir 
yere bir kimse 'katılır. Bundan başka Ibir şe
kilde, paylaşma iddiası hiçbir zankan varit ola
maz. Divana katılırlar; ama Divan sadece bun
lardan kurulur şeklinde Anayasada ifade lollsa 
idi ben de sözlerine katılırdım. 

Acaba neıdten böyle bütün siyasi partilerin 
Divana katılması imedburiyetine dair Ibir hüküm 
Anayasaya konmuştur? Başkanlık Divanının 
tarafgirane tultumuna (karşı bir garanti olma.sı 
için. Bütün ısiyasi partilerin Davanda Iteımisil 
eÜilmJsini sağlamak için. Demek ki, bütün si
yasi partilerin Başkanlık Divanında temsilini 
amaç güden Anayasa da buna mugayir bir mad
de yoktur. Aynı gerekçe, kanaatimce burada da 
vâritltir. Aksi bir hüküm hiçbir yerde yoktur. 

Sonra Anayasa vardır. Yasaların Ihepsi ke
sin dlıaraik halkları tahdMetmediği takdirde, bu
nun aksine gidilemez diye biade bir kayıt yok
sa da, bidçok demokratik memleketlerin Ana
yasalarında, bilhassa Amerikan Anayasasında 
olduğunu sizler de bilirsiniz; aksine hükmü 
kendiliğinden zorlayıp çıkararak, 'mulbeber pren
sibi ihlâl etmek mânasına gelmelidir. 

Sonra, tamamiyle antidemokratik bir görüş
tür. Açıkça ifade etmek doğrudur ki, biz, par
tilerin idaresi için bir (heyet seçmiyoruz, Sena
tonun idadesi için seçiyoruz. Sadece partilerin 
idaresi için seçseydilk, kolayca konuşulurdu. 
183 kişinin sözleri ve türlü işlemlerin idaresi 
ile ilgili, vazifeleri yapacak bir Başkanlık Di
vanı seçerken, bu Davanda vazife görecek kim-
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şeyi, kendi grupu ile her hangi ibir ilgisi olma
dığı şeklin'de, göstermek, veyahut kendini, gru
pu Heyeti Umumiıyesinin dişmlda bir davranışa 
sahitbolduğunu göstermek hiçbir demokrasiye 
sığma*. Nerede (bir kurul varsa, bir Ba^ikan
lık Divanı seçilirse oraya katılmada herkesin 
diğerleri kadar halkkı vardır. Onun için bunu 
tahdideidecek her hangi bir hüküm hiçbir yer
de bulunanaz. 

Bir de şu noikta vardır. Başkanlık Divanı, 
demin de arz ettim, aişağı yukarı esas konu 
bağımsızlar, ama statü icabı bağımsızlar konu-
suldur. Üç türlü bağımsızlıar vardır. Evvelâ 
müsaadenizle şunu. arz edeyim, aeaba bu fik
ri savunan, arkadaş, ; bir sene evvel Yüksek Se
natonun Anayasayı ihlâl ettiğini tescil mi et-
talrmek istiyorlar ? Evet, bir ısenie evvel yapılan 
seçimlerle sayın Başkan ve idare âmirleri - men
şei ne olursa olsun - bağımsız «Statüye tâbi ola-
rafls Başkanlık Divanında yerlerini almışlardır. 
O halde Anayasaya aykırı bir hareiket etmiş 
oluyorlar. Hangi parti listesinden gelirse gel
sin, fakat (bir partiye katılmadıkça^ bağımsız 
statüsünü muhafaza edecektir. 

Ayrıca, Başkanlık Divanında bir Tabiî Üye 
de mevcuttur. Demekki, Senato bir sene evvel 
bu Anayasa hükmünü, üstelik 4 partinin yetkili 
temsilcilerinin katıldığı bir centilmen görüşme
sinde, sabana kadar devam eden görüşmelerde 
varılan fikir birliği sonucunda dikkate almamış, 
bu usulü kabul etmiş ve seçimler de yüksek Se
natonun iradesiyle neticelenmş bulunuyor. 

Burada bir arkadaşım Anayasanın 3 - 4 mad
desini okuyarak, iza'hata girdiler. Bu maddele
ri okuyunca sizler de görürsünüz ki, bunlar 
dernek ve siyasi parti kurma maddeleridir. Ko
nuşmasında, buradaki bağımsızlar siyasi parti 
kursunlar ve bu haklardan faydalansınlar di
yen bir eda sezdim. Evvelâ hiç kimseyi bunun 
için zorlamaya imkân olmadığı gibi, üstelik 
Anayasa bakımından iki müessese vardır ki, 
bu müesseseye mensubolanlar bir partiye gire
mez, bir parti kuramaz. Bunlar C. Kontenja
nından seçilen üyelerler, Tabiî üyelerdir. C. 
Kontenjanından seçilen 10 üye bağımsız kal
maya mecburdur. Anayasanın 70 nei maddesi 
Tabiî üyelerin bir partiye katılmasını kati su
rette menettiğlni açıkça ifade eder. O halde 
böyle bir düşünce varidulamaz. 
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Burada yapılan ilk görüşmelerden bahse

dildi. Müsaade ederseniz biraz yanlış anlatıldı. 
Bu görüşmelere katılmış bir arkadaşınız ola
rak, bir kısım arkadaşları da tanık olarak gös
terebilirim, görüşmeler hiç de öyle değildi. 
Açıkça gösterilmiştir. Mademki teklif sahibi 
olarak ben konuştum, tekrar edeyim, müzake
rede bulunan arkadaşlar hatırlarlar. Mademki 
partiler kuvvetleri oranında Başkanlık Diva
nında yer alabileceklerdi. Her iki Mecliste de 
en yüksek adedde temsilci bulunduran parti, 
Başkanlığı, diğer partiler de Başkanvekilliği 
ve diğer Başkanlık Divanı üyeliklerini tak
sim ederler, denmiştir. Buna göre Senatoda 
Adalet Partisinin seçeceği, destekliyeceği bir 
kimse, Millet Meclisinde de Cumhuriyet Halk 
Partisinin destekliyeceği veya seçeceği aday 
kazanacaktır, şeklinde bir centilmen anlaşması 
vardır. Seçimler de buna göre yapılmıştır. 

!Sonra, Kâmil Karavelioğlu, Tabiî Üye ola
rak Başkanlık Dîvanına katılmıştır. Cumhuri
yet Halk Partisi kontenjanından değil. Gayet 
açıkça ifade edilmiştir. O zaman partiler, 
«mademki 'böyle bir bölüm vardır, bir kur 'a 
çekelim, partilerden hangisinin hissesine dü
şerse o parti 'bir eksik üye göstersin»1 - dikkat 
ediniz arkadaşlarım, onun kontenjanından gir
sin değil - «ve Başkanlık Divanında İdare 
Amirliği adaylığından vaz geçsin» şeklinde 
bir anlaşmaya vardılar. Yani Kâmil Karaveli
oğlu arkadaşımız C. H. P. kontenjanından aday 
gösterilmedi. Onun için C. H. P. kontenjanın
dan gelmiş değildir. Muhterem arkadaşlarım. 
evvelce yapılan anlaşmaları hatırlıyalım, bunu 
başka türlü şekilde göstermiyelim. (Soldan 
«doğru, doğru» sesleri) 

Şimdi şöyle bir durum arz edeyim. Bugün 
41 - 57 dir. 'Yarın, bir müddet sonra, bu grup 
mensupları Senatonun yarısını geçerse, Baş
kanlık Divanı nasıl seçilecektir1? Çoğunluğun 
kabul etmediği bir Başkanlık Divanı seçilecek; 
hangi oyla seçilecek? Bunu açıkça düşünmeli
yiz. Bugün üçte biri, yarın yarısı olabilir. O 
Ihalde vakıaları tesbit etmek ve bugünkü du
rumu açıkça ortaya koymak zarureti vardır. 

Geçen defa görüştük. Hakikaten anlaşmak 
biraz güç oluyor. Elbette Başkanlık Divanı, 
idareyle görevli bulunduğu Senatonun bütün 
gruplarını, bütün üyelerini temsil hüviyetini ne 
derece ikt'isabederlerse, seçimler de o derece hu-
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küki ve. o derece demokratik olacaktır. Bu ba
kımdan tekrar ve riıühtasaran arz etmek iste
rim ki, burada bulunan üç -grup yanında iki de 
küçük partinin 'Başkanlık Divanında temsili 
zaruridir. Kve't küçük partiler grup kuracak 
kadar değillerdir ama küçük partilerin 'grup 
kuramanmları ancak grup faaliyetleri yapma
larını engelliyebilir; Başkanlık Divanında tem
sil edilmelerini engelleyemez. Esasen burada 
İstediği kadar küçük bir parti olsun, temsil gü
cü olduğu müddetçe ve kendisini temsil ede
cek bir üye çıkarabilecek güçte ise, büyük, par
tiler arasında onların da mutlaka temsil edil
meleri zaruridir. Fakat, bir de iki bağımsız 
grup vardır. Onların da temsil edilmesi lâzım
dır. Esasen bunu .Anayasa açıkça tesbit etmiş 
bulunuyor. Ayrıca muhtelif yerlerde aksine hü
kümler de vardır. Bağımsızlara; değil bu şe
kilde, seçimlerin yenilenmesinde, karma 'hükü
metlerde paylar veren Anayasa maddeleri var
dır. Tler ne ise. bağımsız veya bağımsız grup 
olsun, Anayasa, bunların temsil edilmelerini 
kabul etmiş bulunuyor. Aksine bir hüküm -ol
madığı gibi, Başkanlık Divanına katılamazlar 
hükmü bence Anayasa, demokratik ve siyasi 
gelenek bakımından teslim edilmiş bir baklan 
kabul edilmemesinden başka, bir anlam taşımaz. 
riürmelJerî'Mİr. 

BAŞKAN —Sayı»j Sarıgöllü. 
ADALET PARTÎSÎ GRITPU ADINA O. SA-

I.VI" SARIGÖLLÜ (Aydın) Muhterem Başkan 
muhterem senato üyeleri; ^eqetı sene de aynı şe
kilde bu konu ele alınmıştır. Yine burada 84 neü 
maddeyi. 85 ııei maddeyi. Başkanlık Divanını 
ve onun nasıl teşekkül edeceği hususlarını mü
nakaşa etmiştik. Geçen sene, arkadaşlarımızın 
bahsettiği. Centilmen Anlaşması dedikleri mev
zu, geçen senenin şartları icabı ve aynı zaman
da, bii' de Başkan seçiminin vuku bulduğu bir 
anda idi. Şimdi bunların ne şekilde cereyan et
tiğini, hangi şartlar altında devam ettiğini bu
rada tek rai- etmekte fayda yoktur. Ancak Ana
yasanın 84 neü maddesini, geçen sene de müza
kere ettiğimiz zaman partiler Başkan adayı 
gösternıiyeceklerdî. Bunu müttefikan kabul et
miştik, Geçen sene Başkan adayı gösterirken, 
partiler tarafından değil, yalnız Senato üyeleri 
tarafından verilmiş bir takrir vardı. Ve bu tak
rir neticesinde bu adayı Adalet Partisi destek
lemiş, Yeni Türkiye Partisi desteklemiş, neti-
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ce itibariyle bugünkü Başkan, o tarihte aday
lıktan sarfınazar etmiş, bilâhara diğer aday da 
sarfınazar etmiş, yeniden aday gösterilen bu
günkü Başkanınız, 0. II. P. nin de destekleme-
siyle seçilmiş bulunmaktadır. Vakıaları, hâdi
seleri hatırlıyacak olursak hâdisenin cereyan 
tarzı böyledir. Partiler tarafından gösterilmiş 
bir aday da mevcut değildir. Ancak partilerin 
destekledikleri bir aday mevcuttur. Hâdiseyi 
bu yönden ele aldığımız takdirde Başkanla, Baş
kanlık Divanı seçimlerinin ayrı ayrı hükme bağ
landığını görürüz. Anayasanın yine 84 neü 
maddesi diyor ki : 

«Meclislerin Başkanlık Divanları, o Meclis
teki siyasi parti gruplarının kuvvetleri ölçüsün
de Divana katılmalarını sağlıyaeak şekilde ku
rulur. 

Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Baş 
kanlan, kendi Meclislerince üye tamsayısının 
üçte iki çoğunluğu ve gizli oy ile ikişer yıl için 
seçilirler...» 

Bu hükümden de anlaşılıyor ki, Başkanlık 
Divanları ile Başkanların seçilmeleri işi, Ana
yasada ayrı ayrı mütalâa edilmiştir. Müstakil 
olarak ve partiler tarafından aday gösterilme
den yapılan bir seçimin, Başkanlık Divanı, ya
ni diğer seçimlerin orantıları mevzuuna konul
ması yerinde olmasa gerektir. Hâdiseyi bu şe
kilde mütalâa edersek siyasi parti gruplarının 
dışındaki bağımsızların ve Cumhuriyet Senato
sunu teşkil eden diğer üyelerin durumlarını tek
rar ele almak zorunda kalırız. Anayasanın 70 
nci maddesi aynen şöyledir : 

«Cumhuriyet Senatosunun kuruluşu ; 
Cumhuriyet senatosu, genel oyla seçilen 150 

üye ile Cumhurbaşkanınca seçilen 15 üyeden ku
ruludur.» 

Tabiî üyelik; Anayasanın o Haya. koyduğu 
bir müessesedir. Bu müessese. Anayasanın sara
hatle tâyin ettiği veçhile, bu m-amıı dışındadır. 
Partiler her gün değişebilir, parti üyeleri, par
tileri dışında hüviyet değiştirebilirler. Fakat Ta
biî üyeler hüviyetlerini değiştiremezler, siyasi 
bir partiye geçtikleri ^ıuı hüviyetlerini Tabiî 
üyelik hüviyetlerini kaybederler-. Bu; 27 Mayıs
ın, Anayasanın vücut verdiği bir müessesedir, 
bir Anayasa müessesesidir. Ve bu kendilerine 
muayyen şartlar altında teker teker verilmiş bir 
hüviyet, bir sıfattır. Eğer siyasi partilere inti-
sabederlerse tabiî üyelik sıfatlarını muayyen 

10 
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bir müddet sonra kaybederler ve bir daha ikti-
sabedemezler. Binaenaleyh, Anayasanın Senato
yu kurarken, vaz'etmiş olduğu müesseselerden 
Tabiî üyeler, Anayasanın kurulduğu anda mev
cutlar; hem de hayatları müddetince bir siyasi 
partiye girmedikçe, bu vasıfları devam eder. 
Onların bağımsızlıkları, kendileri bağımsız ola
rak seçilmiş şahısların bağımsızlıkları dışında ve 
partisinden her hangi bir sebeple ayrılarak ba
ğımsız olmuş arkadaşların bağımsızlıklarından 
ayrıdır. 

O arkadaşlar istedikleri şekilde toplanabilir, 
gruplaşabilirler. Ama, siyasi bir fonksiyon ifa 
edecek şekilde bir siyasi grup vasfına kanaa-
tımca sahibolamazlar. Reisicumhur Kontenja
nından gelen arkadaşlarımızın durumlarını te
zekkür edersek; onların durumunu da Anayasa
nın 72 nci maddesi hükme başlamıştır. Diyor k i : 
40 yaşını ikmal etmiş, asgari 10 bağımsızdan 
ibaret bir kontenjandır. Burada Anayasanın 
serd ettiği mâna, tabiî üyelerden sonra vasıf
ları itibariyle, memlekette siyasi partiler safla
rından her hangi birinin de yer almamış veya 
almak istememiş fakat, tecrübesinden ve bilgi
sinden istifade edilebilir kişilerin, Senatoda 
bir nevi muvazene unsuru oldukları için bağım
sız olmaları ve bunda da kasıt bağımsız olarak 
kalmaları zaruretidir. Bir an için, bunun dışın
da mütalâa edersek bir ülkede birden ziyade 
kişinin bir araya gelip bir fonksiyon ifa edebil
mesi, Meclis dışında, Cemiyetler Kanununa bağ
lıdır. Veya Cemiyetler Kanunu gibi sendikalar 
v. s. hususundaki kanunlarla ilgilidir, çerçeve
lenmiştir. Her toplum, niçin toplandığını, gaye
sinin ne olduğunu ifade etmek zorundadır. Bu, 
adliyenin, idarenin, Hükümetin nezaret ve kon
trolü altındadır. T. B. M. M. denildiği zaman 
bunun mânevi şahsiyet teşkil ettiğinden, meselâ 
C. Senatosunu nazara alırsak burada hiçbir dış 
kanunun, dış müdahalenin cereyan etmediği 
müstakil bir müessese olduğunda şüphe yoktur. 
Fakpt, müessese olarak buradaki toplulukları 
da yine Anayasa tâyin ve tarif etmiştir. Anaya
sa diyor ki : Mecliste siyasi partiler vardır; 
bunlar, dıştaki topluluklar nasıl Cemiyetler Ka
nununa tâbi iseler, Meclis içinde, Meclis İçtüzü
ğüne aykırı olmıyan bir İçtüzükle ve bu İçtüzük 
hükümleriyle bağlıdır. Binaenaleyh topluluklar 
hem Meclis içinde hem Meclis dışında tüzükle-
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riyle, gayeleriyle, programlariyle belirirler ve 
yaşarlar. 

Bizim kanaatimiz şudur ki, siyasi partilerin 
bu mesuliyet ve tahdidatının dışında dostluk 
grupları dahi meclislerde kurulabilir. 

İçtüzüklerin birer gayesi vardır. Bunsuz 
faaliyet yapılamaz, her ihangi bir fonksiyon 
icra edilleme'z, edilirse usulsüz olur. Bu se
beple Anayasanın 70, 72, 84. ve 85 nci mad
deleri muvacehesinde Tabiî Üyeleri Riyaseti-
Cumhur kontenjanından seçilmiş olan arkadaş
larımız siyasi bir grup vasfında bir hüviyet 
iktisabedemezler. Ederlerse bu doğru değil
dir, ederlerse asıl kendilerinden beklenen ta
rafsızlık hüviyetleri zail olur. Niçin Reisi
cumhur kontenjanından onbeş kişi seçilmiş
tir?... Bunlardan asgari on tanesi bağımsız 
kalacaktır, beş tanesi açıkta bırakılıyor. Şa
yet Mecliste bir partinin temsilcisi yok ise, 
Senatoda veya Millet Meclisinde veya her iki
sinde yok ise, bu partinin Meclislerde çalış
maya ihtiyacı varsa; Reisicumhur kontenja
nından birisini gösterir ve bu parti hüviyeti 
altında o partinin neller arzu ettiğini, neleri 
savunmak istediğini, Teşriî Meclislerde söy
lesin, savunsun. Ve o partinin siyasi fonk
siyonunu icra 'etsin. 

Meseleyi böylece hallettikten sonra, yine 
Başkanlık Divanının orantısı meselesine dönü
yorum. Burada kastedilen mâna, şudur : Si
yasi teşekküller Dünyanın her memleketinde, 
bağımsız diye bir müessese ile karşılaşırlar. 
Ama, bağımsızlık müessesesi doğrudan doğ
ruya kendilerinin bağımsız olarak adaylıkla
rını koymaları ile başlar. Siyasi partilerden 
bâzı idari veya prensip ayrılıklarından dolayı 
ayrılmak suretiyle, bağımsız kalanlar çok nâ
dirdir. Meclisimizde de bu nedret göze çarp
maktadır. Adedleri 14 dür. Bizde de zanne
dersem 7 veya 8 civarındadır. Binaenaleyh, 
siyasi partilerin -orantısını nazarı itibara alır
sak, fonksiyonlarını nazarı itibara alırsak, Ana
yasanın kasdettiği, istihdaf ettiği gayeyi daha 
iyi anlamış oluruz, kanaatindeyim. 

Mademki her vatandaş. ıseçme ve seçilme 
hakkına sahiptir, her vatandaş dilediği gibi, 
kanunların nehyetmediği hususlarda da siyasi 
kanaatlere, içtimai kanaatlere sahiptir, öyle 
ise bu şahıslar bir araya, geldikleri zaman si
yasi olan hususlarda siyasi partiler kurabilir-
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îer. Siyasi partiler kurulduğu zaman memle
ketin içtimai bünyesinde bir düzen hâsıl olur. 
Çünkü bunlar ne istediklerini sarahatle ifade 
ederler. Bir programa ve bu programı kabul 
eden, bir fikir etrafında toplanan şahıslara 
sahip olurlar. Anayasamız da diyor ki : Eğer 
partiler bu düzen içinde kalır ve Anayasa bu 
hükmü sevk ederse partilerin Meclis çalışma
larına ve Divana iştirakleri hüküm altına 
alınmış olur. Aynı zamanda bir parti diğer 
bir parti üzerinde idari bakımdan dilediği şe
kilde tasarrufta bulunamaz... Orantılar üze
rinde görüşürken muhtereım atfkadaşliarım bu
yurdular ki, 62 A. P., 36 C. H. R, 28 Y. T. P. 
ve binaenaleyh bunların orantıları 4, 4, 4 tür. 

Bugün şunu müşahade ediyoruz ki, Baş
kanlık Divanı için yapılan bu orantı, yalnız 
siyasi partilerin Meclisteki orantıları nisbe-
tinde yapılmamış, seçime iştirak eden, bütün 
senatör arkadaşlarımızın yekûnu, orantıda 
nazara alınmış, binaenaleyh bu orantı da Ada
let Partisi; 4,344 rakamı, kontenjanı düştüğü 
halde, ondan sonra gelen C. H. P. için 2,469 
isabet etmektedir. Ondan sonra gelen partile
re C. K. M. P. ye; 0,560, M. R ye; aynı şekil
de, bağımsız arkadaşlara 0,730 dur. Birin altın
dadır. Eğer biz Divanı 12 nin üstünde bir rakam 
kabul etmiş olsa idik o zaman bu arkadaşlarımı
za da belki siyasi parti hüviyeti bakımından 
C. K. M. P. ve M. P. birer iştirak payı çıkar
mak imkânı olurdu. 

. Yalnız Anayasa, siyasi gruplar için asgari 
had olarak 10 üyesinin olmasını kabul etmiştir. 
Bu iştiraklerdeki orantılar 84 ncü madde ile 
tahdit edilmiştir. Bunun altında üyesi olan par
tiler için grup muamelesi yapılamaz, diyor. Bu 
aded niçin ondur; bu münakaşa edilemez. Belki 
başka bir partide de aynı şekilde bir arıza olabi
lir, o da aynı şekle rıza göstermek durumunda 
olur. 

Neticeyi şuna bağlamak istiyorum: Mevzu-
muz her hangi bir teşekkülün mevcut hakkını 
ihlâl değildir. Mevcut olmadığı halde, var ol
duklarını kabul etmek istedikleri mevhum bir 
hakkın Anayasa muvacehesinde tanmamıyacağı 
kanaatini savunmaktır. Geçen sene bir Başkan 
seçilmiştir. Bugün ise bir Başkan seçimi karşı
sında değiliz. Bugün yeniden Senatomuz çalış
malarına başlarken, parti gruplarının Meclise 
iştirak orantıları nazarı itibara alınarak, bir Di-
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I vanm teşekkül ettirilmesi ile karşı karşıyayız*. 

Ve bize burada arkadaşımızın da kabul ettiği, 
veçhile şu orantı 4,344 düşmektedir ki, biz bu 
beş üyenin bize Divan için orantı nisbeti olarak 
verilmesi lâzımdır. Biz grup arkadaşları ve< 
Grup İdare Heyetinin kararı olarak bu beşinci 
arkadaşı diğer siyasi partilere bırakıyoruz. On*ı 
lar da temsil edilebilsinler, diye. Yoksa, hakla
rı olduğu için değil. Sırf kendi hakkımızdan 
bu sebeple bir kişi ayırıyoruz. Diğer arkadaş
larımız da Divana iştirak edebilsinler. Bunda 
ne gücenecek ne de küsecek bir taraf yoktur. 
Bu bir âdet ve yasa meselesi ve orantı meselesi
dir. Binaenaleyh, bu durum karşısında «geçen se
ne böyle olmuş. Geçen sene siz Divanı seçerken 
bir feragatte bulunmuşsunuz. Bu sene de böyle 
bir fedakârlık yapın, buraya biri seçilsin» diye 
bir iddiayı biz kabul etmiyeceğiz. Eğer ortada 
bir hak varsa şu Anayasa anlamı içinde bu hak
kın istimalini partimiz bir hak olarak görmek
te ve diğer arkadaşlardan da bunun tanınması
nı istemektedir. Her hangi bir orantıdan sarfı
nazar etmek veya bundan vazgeçmek demek, ne 
kendisinin feragati ne de diğerine karşı basjka 
mânada bir hareket yapmak değildir. Slrf si
yasi fonksiyonu ifa ve bu yolda hizmet etmek 

I içindir. 
Bâzı arkadaşlar diyorlar ki ; «56 tane bağraı-

I sız vardır.» Maalesef bu yolda ileri sürülen ra-
J kamlar gayet hatalıdır. Arz ettiğim veçhile Ta

biî Üyeleri, siyasi bakımdan bağımsızların dı-
I şında mütalâa ediyoruz. Anayasa da böyle mü

talâa etmiş. Siyasi partilerle ilgisiz bağımsızlar 
ancak sekiz tane civarındadır. Bunun dışında 

I sekiz C. K. M. P. den, sekiz M. P. den olmak üze
re tamamen partili arkadaşlarımız var. Bu ar-

I kadaşları bağımsızlar arasında mütalâa etmerai-
I ze hiçbir zaman imkân yoktur. Binaenaleyh bu 
I şdkilde verilen 56 rakamı bizatihi bir yekûna 

dayanmakta ve bu müşterek temsiller, siyasi 
I partiler tarafından kabul edilmezse, bir partiye 

mensup arkadaşların, sırf bu temsil mevzuunda, 
I kendi parti hüviyetlerinden fedakârlık edeme

yeceklerini de burada okunan bir yazı ile ortaya 
koymuş oluyoılar. 

Bugün seçim yapılamaz deniyor: Bugün se
çimi yapmak zorundayız, Anayasa bugün raer'i-
dir, bugün Başkanlık Divanı seçiminin yapılma
sı ve normal olarak Senatonun fonksiyonuna 

I başlaması iktiza eder. Bunun işin mâai bir hü-
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feüm yoktur, siyasi partilerin kendi kontenjan- j 
iarından bir şikâyetleri varsa, aralarında bir j 
anlaşmazlık varsa, bu, Heyeti Umumiye kararı i 
ile: tesbit edilir ve grup başkanları kısa bir müd- j 
sdet için bir araya gelirler, kontenjan mevzuu ! 
üzerinde mutabakata varrırlar. Bu itibarla se
çimin bugün olması zaruridir. Bundan kaçın
mak, ancak Senatoyu fonksiyon yapmaktan ka
naatimce mahrum etmek olur. 

Kontenjan yerindedir; siyasi partilerin Baş
kanlık Divanı orantılarını yapsınlar ve secimin 
(bugün yapılmasını istirham edeceğim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Arkadaşları tenvir etme bakı
mından, kısa bir Divan maruzatı olacaktır. 
Orantı meselesi üzerinde birçok arkadaşlar gö-

.1 riişüyorlar; Başkanlık Divanı muhtelif cepheler
de» orantılar tesbit etmiş, tanzim etmiştir. Ve 
iıer siyasi grupa bunu dağıtmıştır. Bu dağıtı
lan.cetvellerde 183 üzerinden Başkan dâhil bü
tün. Senatonun siyasi grup veyahut toplulukla-
.rmuı orantıları tesbit edilmiştir. Ve verilmiş
tir. Arkadaşlardan bu listeleri tetkik etmiyen-
ler varsa, Grup Başkanlarından okuyabilirler. 
Ayrıca, yalnız siyasi parti grupları diye telâk
ki edilerek A. P., C. H. P., Y. T. P. mavcııtla-
. n n a ^ ö r e ve 126 aded üzerinden orantı cetveli 
de yapılmış o da verilmiştir. 

Bundan başka, Başkan hariç bu sene yalnız 
Başkanvelkilleri, îdare Âmirleri ve Kâtipleri 
teşlkil etmek için ve buna göre yine 183 üye üze-
«nden yine orantı cetveli yapılmış bunlar da 
"tem edilmiştir. 

Dördüncü olarak da yüzde nisbetleri olarak 
ve 183 üzerinden her siyasi topluluğa isabet eden 
rakamlar da tesbit edilmiş ve verilmiştir. Yal
nız, Başkanlık Divanı, yaptığı mütaaddit top
lantılarda bugün huzurunuzda tebellür eden 
noktai nazarları tevhidetmeye muvaffak olama
mıştır. Arkadaşlar noktai nazarlarını muhafaza 
etmektedirler. Bu itibarla Genel Kurulca veri
lecek bir kararla bir neticeye varılacaktır. Bu 
kararın Anayasaya muvafakati veya ademi mu
vafakati doğrudan doğruya yüksek yargı mev
kiinin bir işidir. 

Orantı cetvelleri yapılmış ve dağıtılmıştır. 
Ayrıca Başkanlık Divanı bütün grup başkanları 
ile birlikte mütaaddit toplantılar yapmıştır. 
Bunun sonucunda bir birleşme olamamıştır. 
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Bunu arz ettikten sonra, bir arkadaşımızın 

kifayet takriri vardır. Eğer müsaade ederlerse 
söz almış bulunan arkadaşlarımızı da dinliye-
lim. Ondan sonra kifayet takririni reyinize arz 
edeyim. (Doğru, doğru sesleri) 

Buyurun Adil Türkoğlu. 
ÂDİL TÜRKOĞLU (Hakikâti) — Muhterem 

arkadaşlar, Anayasamızın 84 ncü maddesi, Mec
lislerin Başkanlık Divanları, o Meclisteki siya
si parti gruplarının oranları nisbetinde Başkan
lık Divanına katılmalarını âmirdir. 

Yalnız burada bir açık nokta bırakılmıştır. 
Ben, Cumhuriyet Senatosunu siyasi bir cemiyet 
olarak kabul ediyorum, bu siyasi kubbe altında 
toplanmış olan arkadaşları da birer siyasi insan 
olarak kabul etmek lâzımdır. Onun için evvelâ 
bu oran meselesinin halledilmesi, ondan sonra 
seçime başlanması lâzımdır. 

Bizler işimize geldiği zaman oran olarak 126 
yi kabul ediyoruz, işimize gelmediği zaman da 
186 üzerinde duruyoruz. 

Bir kanun tasarısı geldiği zaman salt çoğun
luk diye bir mevzu ortaya çıkıyor, tabiî üyeler 
ve diğer partilerin üye adedleri nazara almı
yor, fakat maalesef bir menfaat meselesi ortaya 
çıktığı zaman 186 rakamı üzerinden değil de 
126 yi oran olarak kabul ediyoruz. İşte mesele
nin içyüzü bu. Mademki burası siyasi bir cemi
yettir, bu siyasi cemiyetin nimet ve külfetlerin
den faydalanmak lâzımdır. 

Bir kanun tasarısı konuşulurken arkadaşla
rımıza külfet yükleniyor da nimetlerinden neden 
faydalandırmıyoruz? Bu nokta üzerinde durmak 
lâzımdır. Bu bakımdan Sayın Başkandan rica 
ediyorum. Yarım saat müddetle, parti grup 
başkanları toplansınlar, bu meseleyi kendi ara
larında halletsinler. Ve arkadaşlarımıza i a bu 
müessesenin külfet ve nimetlerinden istifade im
kânı sağlansın. Bu şekilde arkadaşlar seçime gi
delim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Selâmi Üren. 
SELÂMI ÜREN (Tekirdağ) — Muhterem 

arkadaşlarımı hürmetle selâmlarım. 
Meseleyi iki noktadan mütalâa etmek lâzım

dır. kanaatindeyim : 
1. Anayasanın 84 ncü maddesinin ortaya 

koyduğu mâna, bir de 85 nci maddedeki «... si
yasi parti gruplarının, Meclislerin bütün faa
liyetlerine kuvvetleri oranında katılmalarını 
sağlıyacak yolda düzenlenir.» şeklindeki ifade. 
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Yani Anayasa parti siyasi gruplarının Divanda 
kuvvetleri derecesinde temsilini âmirdir. Fa
kat bu temsil nasıl olacaktır? Benim şahsi ka
naatim; umumi yekûn kargısında parti grupla
rının mevcut kuvvetlerine göre olacaktır. Fakat 
bu anlamı 85 nci maddedeki siyasi parti grup
ları ile beraber yürütmek lâzımdır. 

Şöyle ki; Anayasa muvacehesinde olsun, 
kontenjandan olsun, adedi 10 dan aşağı düş
müş siyasi partilerden olsun, bunlar bir araya 
gelip bir grup teşkil edemez. Şimdi, nasıl ola
cak?...'Grup teşkil edemez... x\nayasa âmirdir... 
Kanun zorlanıp da tefsir yolu ile başka mâna
lar çıkartılamaz. Meselâ kontenjanda, bulunan 
arkadaşlarımız bir grup haline gelip de, onla
rın namına çıkarı her hangi bir arkadaş müta
lâada bulunamaz. Aynı mütalâa Tabiî üyeler 
için de böyledir, adedi 10 dan aşağı düşmüş 
siyasi partiler için de böyledir. Burada karşı
mıza bir mesele daha çıkıyor. Umumi yekûn 
üzerinden ptrti ölçülerini tâyin cihetine gider
sek, açıkta kalan kısım yani, Senato üyesi 10 
dan aşağı düşmüş siyasi partilerden, konten
jandan veya diğer mevcut arkadaşlarımızdan 
Başkanlık Divanına ü>e nasıl seçilecek? Bunlar. 

Partilerini temsilen kendilerini namzet göste
remezler, ancak siyasi parti grupları haricin
de bulunan kimseler, şahıs olarak namzetlik
lerini koyabilirler ve diğer bir partinin nam
zet, göstermesi halinde yine Divana seçilebi
lirler. Yoksa grup olarak namzet çıkaramazlar, 
bu Anayasanın 85 nci maddesine aykırıdır, öl
çüyü bu şekilde almakta, fayda vardır kanaa
tindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Betil. 
ZİHNÎ BETİL (Tokat) — Muhterem arka

daşlarım, bugünkü görüşmelerde yine iki mev
zun birbirinden tefrik etmediğimizi müşahade 
etmiş bulunuyoruz. Bunlardan birisi siyasi 
partilere mensubolmıyan üyelerin siyasi grup 
teşkil edip etmiyecekleri konusudur. Diğeri; 
siyasi partilere mensubolmıyan üyelerin Baş
kanlık Divanına seçilip seçilmiyecekleri konu
sudur. Bugünkü mevzuıımuz, muhterem üyele
rin siyasi grup teşkil edip etmiyecekleri me
selesiyle ilgili değildir. 

Bugünkü konumuz sadece ve sadece siyasi 
partilere mensubolmıyan üyelerin Başkanlık 
Divanına seçilip seeilemiyecekleri konusudur. 
Eskilerin sözüdür; kanun yapıcısı abesle işti-
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I gal etmez. Bir hükmün ihmalinden imali ev

lâdır. Biz üslûp itibariyle Anayasamızın 84 
ncü maddesini diğer maddeleriyle birlikte mü
talâa ettiğimiz zaman; kanun yapıcısının mak
sadına daha kolayca ve daha isabetli şekilde 

I nüfuz edebileceğimiz mülâhazasmdayım, 

Muhterem arkadaşlarım, Yüksek Hâkimler 
Kurulundan bahseden Anayasamızın 143 ncü 
maddesi şöyle diyor : 

«Yüksek Hâkimler Kurulu, onsekiz asıl 
ve beş yedek üyeden kuruludur;» Ondan sonra 
da bu 18 asıl ve 5 yedek üyenin ne suretle se
çilip Yüksek Hâkimler Kurulunu meydana ge-

I tireceği hakkında hükümler var. Keza 145 nci 
maddede aynı şeyi görüyoruz; «Anayasa Mah
kemesi, 15 asıl ve 5 yedek üyeden kuru
ludur.» Bunu mütaakıp hükümlerde bu 15 asıl 

I ve 5 yedek üyenin ne suretle seçilecekleri 
izah ediliyor. Eğer Anayasamızın 84 ncü mad-

I desi ile, Anayasamızın yapıcısının maksadı, 
Başaknlık Divanının ancak ve ancak, sadece 
ve münhasıran siyasi parti grupları üyelerinden 
seçilebileceği merkezinde olsaydı, evvelâ bu 
kaide vaz'edilirdi. 145 nci maddede olduğu 
gibi, Meclislerin Başkanlık Divanları, o Mec
lislere! eki siyasi parti gruplarından teşekkül 
eder, ondan sonra da ikinci bir hüküm olarak, 
hangi parti ne miktarda üye verecek derdi 
ki ; grupların Başkanlık Divanına kuvvetleri 
ölçüsünde veya oranında katılmaları şarttır. 

I 84 ncü maddeyi okuduğumuz zaman siyasi 
parti gruplarının Başkanlık Divanlarına ilti-

I haklarındaki nisbet ve oran mevzubahistir, Yok-
I sa Başaknlık Divanlarının sadece ve münha

sıran siyasi parti gruplarından teşkil edeceği 
I .yolunda bir hüküm mevzuubahis değildir. 

Muhterem arkadaşlar; geçen yıl Senatomu
zun (bugünkü birleşimine Başkanlık eden muh
terem zat siyaisi parti grupu üyesi olmadığı hal
de başkan seçildi. -Keza gecen sene muhterem 

I arkadaşımız Kâmil Karavelioğlu hiçbir siyasi 
partiye 'mensup olmadığı halde idareci üye se
çildi. Bu itatbilka't da 84 ncü maddeden anlaşıl
ması lâzımgelen mânanın arz elttiğim şekilde ol
duğunu ayrıca teyidetmektedir. 

Muhterem (arkadaşlar, Cumhuriyet Senato
su, Seçilen üyelerden terekkübeder, Tabiî üye
lerden terekkübeder ve Cumhurbaşkanı (tara
fından seçilen üyelerden terekkübeder. «Cum-
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huriyet Senatosu» denince, bu üç yol ile Cuim- I 
huriyet Senatosuna, gelmiş olan arkadaşlardan 
meydana, gelen her (hangi bir grupun diğerine 
tercillı edilmesi için hiçbir .sebep yoktur. Cüm- I 
leşi Cumhuriyet Senatosunun muhterem üyesi
dir. Cümlesi ııyii. halklara sahip bulunmaktadır. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu denildi
ği zaman, salt çoğunluk idenildiği zaman bu üç 
yol ile seçilecek Cumhuriyet Senatosuna gelmiş 
muhterem üye]erin adedi yekûnu nazara alınır. 

Burada, 84 ncü madde ile. Anayasa yapıcı
sının, arz ettiğim, görüşte olduğunu izah eden 
bir noktaya daha, kısaca, temas etmek istiyo
rum. 

Muhterem arkadaşlar; Başkanlık Divanının 
tarafsız olmasını Anayasa düşünmüştür. Taraf
sızlığı sağlıyabileeek bir tedbir olmak üzere de 
Başkanlık Divanına silyasi parti grupları üye
lerinin -kuvveitleıi oranların da katılmalarını 
düşünmüştür. Tarafsızlığın tek yolu, Başkan
lık Divanının Cumhuriyet Senatosunda siyasi I 
grup üyelerinden terekkülbetmesi değildir. 'Ka
nun yapıcısının kasdı, Başkanlık Divanının 
tarafsız işliyen. bir mekanizmayı sağlamasıdır. I 
Bunu sağlarken çare olarak siyasi parti prup-
1 arının Başkanlık Divanına katılmalarını 'kuv
vetleriyle miiteııasibolarak düşünmüştür. Bina
enaleyh gerek Taibiî üyeler ve gerekse Cumhur
başkanı tarafından seçilmiş olan üyeler ve ge
rekse bağımsız olarak seçilmiş olanların hiçbi- I 
risi siyasi parti mensubu olmadıkları halde Baş
kanlık Divaıurun vazifesini tarafsızlıkla yapa
bilecek şartlar içindeki muhterem arkadaşlar. 
Kendilerinin iltihakı ikamın yapıcısının asıl 
maksadını daha kolaylıkla «ağlamak imkânını 
verecektir. Vakıa, konuşuldu fakat mevzuun ite- I 
nevviirü için ben de geçmişe ait 1 - 2 nokta
dan bahsedeceğim : Bugünkü birleşimimize baş-
kanlılk eden muhterem zat A. P. grupu tarafm-
dan C. Senatosu Başkanlığına aday gösterilme
di, bu doğrudur. Esasen Anayasamızın 84 ncü 
maddesi Meclis Başkanlıkları için Meclisteki 
siyasi parti grupları aday gösteremezler, demek
tedir, Ancak, Başkanlık Divanına siyasi parti I 
gruplarının hangi vazifeleri alarak ve ne adet- I 
i.e iştirak edecekleri konusu siyasi parti grupu 
Başkan ve Başkanvekilleri arasında görüşme I 
ve konuşma 'konusu oldu. Ve Adalet Partisi 
dört adede razı olacağım, şayet Sayın Su ad. 
Hjayri Ürgüplü Başkan seçilirse, Başkan vekili. I 
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istenıiyeeeğini, bir idareci üye ile iki (kâtiple. 
yetineceğini, açıkça, ifade etti. Bu tutum dahi 
84 ncü maddeden benim anladığımı mânanın 
çıkması lâzımgeldiğini kuvvetlendiriyor. Eğer, 
bağımsızlar, Başkanlık Divanına seçillmeseydi-
ler, hu suretle Başkanlar arasında. görüşmenin 
Ibir netice vermesine imkân kalmazdı. 

Kâmil Karavelioğlu'nun durumuna gelince; 
o, ayrı olmuş. Tabiî üyelerden birinin, Başkan-
lıik Divanına, idareci üye sıfatiyle seçilmesi ba
his mevzuu edildiği zaman Cumhuriyet Halk 
Partisi ben yerimi ona terk ediyorum dememiş
tir. Bir Başlkanvekili ve iki kâtiple yetuımiş-
Itir. Bu suretle Başkanlık Divanına hiçbir siya
si parti mensubu io.lim.iy anların seçilebilmeleri
nin, Anayasaya uygun olduğunu göstermiştir. 

Muhterem arkadaşlar, sözlerimi bitirirken 
bir nokta üzerinde de duracağını, biz bir kı
sım mesele ve mevzuları partiler üstü. telâkki 
etmek mecburiyetindeyiz. Biz, bir kısım mese
leleri ve mevzuları her türlü siyasi: mülâhaza
lardan tamamen sıyırmak suretiyle hâlletmek 
mecburiyetindeyiz. Bugün Türkiye ve bütün 
dünya, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi
nin Başkanlık Divanları seçiminin olacağını bi
liyor. Başkanlık Divanı seçimini bugün yap-
maklığımız uygun olur. Fakat bu kürsüden 
bir arkadaşımızın ifade ettiği gibi bugün mut
laka yapmak mecburiyetinde de değiliz. Böy
le bir mecburiyet yanlıştır, Ibuna ait ne Anaya
samızda ne de içtüzüğümüzde böyle bir hüküm 
vardır. Doğru yolu mutlaka bulacağız, icaib-
ederse seçimi yarma da bırakacağız. Fakat 
doğru yolu siyasi mülâhazalardan sryrılmaksı-
zm, Başkanlık Divanı seçimini, partiler üstü 
bir mesele saymaksızın bulamayız. Eğer bu şe
kilde, Başkanlık Divanını partiler üstü telâk
ki edilerek bir seçim yapılacaksa bu yarın da 
yapılsa bâtıl olmaz. 

C. H. Partisi Başkanlık Divanından hiçbir 
yetkiliye adaylarımız şunlardır, diye bir üst o 
tevdi etmemiştir, bunu da arz ederim. Hünmeit-
lerimle. 

'BAŞKAN — Muhterem, arkadaşlarım, ay
nı noktayı kısaca işaret etmek mecburiyetin
deyim. fBana verilen listeyi arz ettim. Fakat, 
seçime intikal edildiği zaman, Cumlıuriypl 
Halk Partisi, adaylarını resmen bildirmekte 
yine serbesttir. O zaman, tekrar sorarım, aday
larının isim listesini alırım, değişiklik varsa, 
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izah ederim. Şimdi, Cevat Açıkalm arkadaşı
mıza söz verdikten sonra, takrirleri müzakere
ye arz edeceğiz. 

Buyurun, Sayın Açıkalm. 
CEVAT AÇIKALIN (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Muhterem Senatör arkadaşlarım, 
Senatoya girmenin üç kapısı vardır. Birisi; 
intihap, diğeri Tabiî Üye olarak, üçüncüsü de 
Riyasetieumhur kontenjanı. Bu şekilde Sena
toya giren üyelerin 'hukuku müsavidir ve Se
natonun kâffei faaliyetine bihakkın iştirak et
mek hakkı salâhiyetine haizdir. Temelli sena
törlerin (Gülüşmeler, Tabiî sesleri) vazifeleri 
Anayasaya güre, hiçbir partiye mensup olma
mak ve 'bir partiye intisabettikleri gün de Te
melli senatörlükten iki sene sonra ayrılmak. 
Kontenjandan gelen senatörlerden de 10 kişi 
tarafsız beş kişisi de partiden olabilir. Diğer 
arkadaşların durumu mcnsu'boldükları parti
nin durumuna bağlıdır. 84 ncü maddeyi zan
nedersem biraz yanlış anladık. 84 ncü madde: 
Riyaset Divanı yalnız siyasi partilerden teşekkül 
edeceğini söylemiyor. Partilerin kuvvetleri nispe
tinde Riyaset Divanına katılmayı temin eden bir 
ahkâmdır. Binaenaleyh ne kontenjandan ge
len ve ne de Tabiî üeyelerin Başkanlık Diva
nında vazife almasını bertaraf etmiyor, bu •bi
zim hakkımızdır. 

Şimdi böyle olunca nâkabiîi telif (hiçbir du
rum «g*ö remi yorum. Hatip arkadaşlar da ko
nuşmalarında buna aykırı konuşmadılar. Yal
nız bâzı arkadaşlarımız kendi noktai nazar Sa
irini müdafaa ettiler; gayet tabiî parti grup
ları riisbetleri dâhilinde Başkanlık Divanına 
iştirak edeceklerdir. Fakat bir kısım senatör
lere de, hayır sen Riyaset Divanına giremez
sin, demek bu Anayasa ile ka'bili telif olmadığı 
gibi hak ve hakkaniyetle de asla kabili telif 
olamaz. Herkesin bu Riyaset Divanına iştiraki
ni temin edecek bir formül bulmak lâzımdır. 
Yine partililer kendi namzetliklerini koyarlar 
•bu tabiî herkesin kendilerine vereceği reye gö
re hallolur. 

Bendenizin maruzatım bundan ibarettir. 
Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Arkadaşlardan söz alan daha 
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iki kişi vardır, fakat, başka arkadaşlarımız da 
söz alabilrler. Bu arada üç grupun başkanı ta
rafından grupları namına verilmiş .bir önerge 
var, bir de Adil Türkoğlu'nun vermiş olduğu 
bir önerge var. Her iki önengenin de mahiye
t i ; parti .grup başkanları arasında "bir temasa 
ve görüşmeye imkân verip, müsbet bir neti
ceye ulaşmak amaeiyle, müzakereye ara veril
mesi hakkında, 

Bi'endim, gruplar tarafından verilen öner
gede saat tasrihi yoktur. Adil Türkoğlu arka
daşımızın takririnde «bir saat» denilmektedir. 
Bu bakımdan iki takriri de izahta fayda ıgÖrü-
yorum. Genel Kurul nasıl takdir ederse, öyle 
olacaktır. Genel Kurulun reylerini istihsal 
edeceğim. Bu iki takrir yanında bir de Ne
cip Danişoğlu arkadaşımi'zırı kifayet takriri 
var. Sayın Türkoğlu takririniz 1 saat ara veril
mesi 'hakkında, 

ÂDÎL TÜRKOĞLU (Hakkâri) — Diğer 
takrirler de aynı olduğuna göre ben takririmi 
geri alıyorum. 

BAŞKAN — Oruplar tarafından müşterek 
olarak verilmiş olan takriri okutuyorum. 

C Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Başkanlık Divanının tarzı terekkübü üze

rinde müzakerede bulunmak için parti (grupla
rı başkanlık divanlarının bir araya igelmeleri-
ne imkân vermek maksadiyle oturuma yarına 
kadar ara verilmesini arz ve teklif ederiz. 

Tekirdağ (Y.T.P.) İzmir <(A.P.) 
Cemal' Tarlan Oalhit Okurer 

Konya (C.H.P.) 
Sedat Çumralı 

Başkan — Takrir hakkında söz istiyen var 
mı? (Takrir <an'laşılmadı sesleri) Takrirde ya
rına kadar ara verilmesi istenmektedir, takriri 
reye arz ediyorum. Kabul edenler lütfen işaret 
buyursunlar... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. O halde yarın saat 15 de toplanılaca'ktır. 
Bu -arada grup başkanlarının, müzakeresine 
imkân hazırlanacaktır. 

Yarın saat 15.00 de toplanılmak üzere Bir
leşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 16,50 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

BÎRİNGÎ BİRLEŞİM 

1 . 11 . 1962 Perşembe 

Saat ; 15,00 

1. — Başkanlık Divanı için : 
(3 Başkanvekili, 6 Divan Kâtibi ve 3 İdare 

Âmiri seçimi) 
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