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1. — GEÇEN T 

Başkan; Üyelerin Senato toplantılarına de
vamını sağlamak amaciyle, İçtüzüğün 194 ve 
195 nci maddelerinin hassasiyetle tatbik edilme^-
si yolundaki Başkanlık Divanı kararını bil
dirdi. 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî 
Eğitini Bakanı Şevket Raşit Hatipoğlu'nun dö
nüşüne kadar kendisine, Çalışma Bakanı Bü
lent Ecevit'in ve, 

Vazife ile yurt 'dışına gidecek olan Imiar ve 
İskân Bakanı Fahrettin Kerim Gökay'm dönü
şüne kadar kendisine, Devlet Bakanı Raif Ay-
'bar'm vekillik edeceklerine dair Cumhurhaşkan-
lığı tezkereleri okundu, bilgi edinildi. 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1962 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması, 

Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması, 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1962 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması, 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1962 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması ve, 

Devlet Hava Meydanlar İşletmesi Genel Mü
dürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun ta-

Sorular 

Sözlü soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Gavit 

Okyayuz'un, Suriye'nin Şam Turizm Dairesi Mü
dürlüğünce hazırlanan bir turistik haritada Ha-

Raporlar 
1. — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/ l ) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılmasına dair kanun tasarı
sı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 1/251, C. Senatosu 1/117) (Gündeme) 

?ANAK ÖZETİ 

sarılan görüşüldü ve kanunlar Cumhuriyet Se
natosunca açık oyla kalbul edildi. 

İstanbul MillletveMli Suphi Baykam ve 69 
arkadaşının Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğına bağlı öğretim ve araştırma hastanelerinde 
çalışanlara tazminat verilmesi hakkındaki ka
nun teklifinin Millet Meclisince' reddoluman 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler ve 
Bütçe komisyonları raporları ile Cumhuriyet 
Senatosu Sosyal İşler Komisyonu metni üzerin
de görüşüldü ve teklifin birinci müzakeresi bi
tirildi. 

Türk Ceza Kanununun 161 nci maddesinin 
'bâzı fıkralarının yürürlükten kaldırılmasına 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni üzerinde görüşüldü ve kanun ka-
ıbul olundu. 

Toplantı ve 'gösteri yürüyüşü hürriyeti hak
kındaki kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni üzerinde bir süre görüşüldü. 

22 . 11 . 1962 Perşembe günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Yozgat 

thsan İT amit Tigrel Sadık Artukmat: 

Kâtip 
Kırklareli 

Ahmet Naci An 

tay'm kendi millî hudutları içinde gösterilmesi-
sine dair sözlü soru önergesi, Dışişleri Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (6/122) 

2. — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/312, 2/337, 2/347, C. Senatosu 1/118) 
(Gündeme) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 



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

BAŞKAN — Başkanvekili İhsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER : Sadık Artugmaç (Yozgat), Nizamettin özgül (Gaziantep) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun 9 ncu Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN 
açıyorum. 

Ekseriyetimiz var, Oturumu 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Urfa Üyesi Esat Mahmut Karakurt; Mil
let Meclisi salonunda Cumhuriyet Senatosu üye
lerine ayrılan kısımda, birkaç Senato üyesi İle 
birlikte görüşmeleri takip ederken, Cumhuriyet 
Senatosu üyelerinin de oya katıldıkları hakkında 
vâki bir ihbar üzerine Millet Meclisi Başkanı 
tarafından kendilerine yapılan muameleden duy
duğu üzüntüyü belirtti ve Millet Meclisi Baş
kanının bu hususta bir açıklama yapması hakkın
daki demeci. 

ESAT MAHMUT KARAKURT 
Gündem harici söz istiyorum. 

(Urfa) 

BAŞKAN — Ne mevzuda?. 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 

Muhterem senatörleri alâkadar eden bir mevzu
da. 

BAŞKAN —• Elbette senatörleri alâkadar 
edecek ama ne mevzuda!.. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Dün Millet Meclisinde geçen bir hâdise hakkın
da. 

BAŞKAN — Esat Mahmut Karakurt. Bu
yurun. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA) — 
Muhterem arkadaşlar, bir çok mühim işlerimi
zin müzakere edildiği şu sırada kıymetli zama
nınızı bu mesele için bir müddet alacağımdan 
dolayı üzüntü duyuyorum. Ama bahsedeceğim 
hadisenin huzurunuza getirilmesinde kendimi 
vazifeli telakki ettiğim için, huzurunuza gelmiş 
bulunuyorum. Bahsedeceğim hâdise dün Millet 

Meclisinde geçti. Bendeniz, bir iki arkadaşımla 
Millet Meclisinde Senatörlere tahsis edilen ar
ka iki sırada dünkü plânlama müzakerelerini 
takip etmek için Meclise girmiş bulunuyordum. 
Plânlamanın Meclisteki müzakeresini takip et
mek ve Meclisteki müzakerelerin cereyanından 
tenevvür etmeğe kendimi hazırlamaktan başka 
bir maksadım yoktu. Diğer arkadaşlarımda sırf 
bu maksatla bu müzakereleri takip etmek için 
bize tahsis edilmiş olan yerlere gidip oturduk. 
Yanımda milletvekili arkadaşım olduğu halde 
bir müddet müzakereleri takip ettim. Millet 
Meclisi Reisi Sayın Fuat Sirmen kürsüyü işgal 
etmekte İdi. Tam bu sırada birdenbire sesler 
kesildi. Sayın Sirmen yüksek bir sesle «ihbar 
var» dedi ve durdu. 

Mecliste birdenbire, «ihbar vardır» demesinin 
ve durmasının tesiri ile, bir heyecan, bir telâş 
başladı. Bomba mı koydu, birisi? içerde ne var? 
diye düşünmeğe başladık. Fuat Sirmen bey bir
den bire: «Bâzı Senatörler reylere iştirak edi
yorlarmış. thbar edilmiştir. Sayın senatörler 
derhal Meclisi terk etsinler, localarına çekilsin
ler» dedi. Bütün nazarlar bize döndü, neye uğ
radığımızı şaşırdık, sanki ani olarak birisi tara
fından varyoz vurulmuş gibi, şaşkınlık içerisinde, 
şaşırdık kaldık. Ben Cemal Tarlan'a baktım. Ce
mal Tarlan bana baktı. Bu sırada yanımızda bu
lunan Veysi Yardımcı da baktı. Ne yapacağımızı 
kararlaştırdık. Fakat Millet Meclisi Reisi'nin esa
sen Senatörlere tahsis edilmiş olan yerden bizi 
dışarı çıkarmasının haklı olmadığına karar ver-
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dik ve sonuna kadar orada oturduk. Amma, bu 
acı töhmet, bu kötü iddia ve itham karşısında ezil
dik, şahsan ezildim. Ve bunun üstünde, Senato
nun şahsiyeti mâneviyesinin ağır bir hakarete 
uğramasından doğan hadiseden duyduğum üzün
tü ile beraber müzakerelerin sonuna kadar orada 
kaldım. 

(A.P sıralarından bir ses : Teessüf ederiz.) 
Bu hadise, hakikaten çok üzücü bir hadiseydi. 

Arkadaşlar ; bir Senatörün, hakkı olmadan Mil
let Meclisine giderek reylere iştirak etmeye te
şebbüs etmesi eğer bir gaflet eseri değilse, o se
natörün karşı partiye mensup bir adamın cebin
den porf öyünü çalması gibi âdi bir suçla itham
dır. 

Eğer bir senatör arkadaş aramızdan çıkıp 
Millet Meclisinde yapılan bir içtimada elini kal
dırarak oya iştirak etmeye teşebbüs etmişse, o 
takdirde, Millet Meclisi Reisinin, ihba,r edenle 
ihbar edilenin adını açıkça söylemesi ve onun 
hakkında gerekli teşebbüsü yapması lâzımdı. 
Onun. haricinde bütün Senatonun şahsiyeti 
mâneviyesi üzerinde tasarruf yapmaya Millet 
Meclisi Sayın Reisinin asla hakkı olmadığını be
yan etmek vazifesiyle bu kürsüye gelmiş bulu
nuyorum. (Alkışlar) 

Beyefendiler, ben Fuad Sirmen Beyi tanırım. 
Kendisini akıllı, 'temkinli, zeki, eski bir politi
kacı'olarak bilirim. 

Fakat ne yazrk ki, Fuad Sirmen Bey dostu
muz, 2 - 3 saat Millet Meclisinde Riyaset ma
kamında kalınca yorgunlulktan, ağzından çıkanı 
kulağı işitmiyeeek kadar ihtiyarTamıştır. Bunu 
üzüntü ile görüyorum. 

Ben kendi hesabıma, aziz arkadaşlarım, söy
lüyorum, Fuad Sirmen Bey, Millet Meclisi kür
süsünden bu durumu tavzih etmedikçe, ben '.şah
san, Fuad Sirmen Beyin Riyaset Ettiği Türkiye 
Büyük Millet Meclisi ietimalarına iştirak -e'tmi-
yeceğimi beyan ederim. (A. P. sıralarından, bra
vo sefilleri, alkışlar) ve dün yapılan hareketi bü
tün şiddetimle kendisine iade ederim. 

CELÎL GEVHERÎOĞLU (İstanbul) — Kesa-
cekseniz sözünü ikesiniz. Mikrofonu niçin kapa
tıyorsunuz? 

BAŞKAN — Buyurun Ünal'dı.- (A. P. sırala
rından, gürültüler), (Mikrofon niçin 'kesiliyor, 
sesleri), (Ayağa kalkmalar), 

22.11.1962 O : 1 
BAŞKAN — Oturunuz efendim yerinize. Ri

yaset vazifesini bilin*. 
Buyurun efendim. 

2. — Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nın; dış 
olaylar ve bu olaylar karşısında Türkiye'nin tu
tumu konusunda Hükümetin T. B. M. Meclisi
ne bilgi vermesi gerektiğine ve Başkanlığın Hü
kümeti bu vazife anlayışına davet etmesine dair 
demeci, 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhterem 
arkadaşlar; millet namına hâkimiyet hakkını 
kullanan T. B. M. M., ellbette îcrayı murakabe 
etmek hakkını haizdir. Kuvvet ve salâhiyetini 
T. B. M. Meclisinden aılıan Hükümet, teşriî orga
na karşı bâzı vazifelerde yüklüdür. Bunlardan 
birisi cereyan eden dünya hâdiseleri ve bu hâ
diseler içerisinde memleketimizin durumu, Hü-
'küımetimiızin yapmış olduğu temaslar ve temas
lardan almış olduğu neticeleri T. B. M. Meclisi
nin malûmatına arz etme'k lâzımdır. Maalesef 
bugüne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
her hangi bir hareket vâki olmadı. Bugüne ka
dar Hükümetten, böyle bir vazife -'anlayışı içeri
sinde bulunduğuna dair her hangi bir hareket 
sâdır olmamıştır. 

Hepinizin malûmu olduğu üzere son dünya 
hâdiseleri biraz karışıktır. Bir Küba hâdisesi ol
muştur. Dünya sulhunu kökünden tehdit eder 
mahiyette bir hâdisedir. Bugün dahi bu hâdise
nin evam edip etmediği malûmumuz değildir. 

Yine kıymetli komşumuz iran'ın Hükümdarı 
Ekselans Rıza Şah Pehlevi memleketimizi ziya
ret ettiler. (Majeste, Majeste sesleri) Majeste 
Şah Rıza Pehlevi memleketimizi ziyaret ettiler. 
Bu ziyaretin mahiyeti hakkında malûmat ala
madık. 

Yine bugün, dünya sulhunu yakından (alâka
dar eden ve dünyayı yakından alâkadar eden 
ve dünyanın beşte birinin kaderini tehdit -eden 
K. Çin - Hmt savaşları vardır. Bunun mahiye
ti vardır ve dünya sulhu ile ne dereceye kadar 
ilgilidir. Bu mevzular hakkında Yüksek Mec
lisin malûmatına, hiçbir husus arz edilmemiştir. 
Halbuki bu mevzular, Yüksek Meclisin malûmat 
alması lâzım gelen hususattandır. Ve yüksek 
huzurunuzda, Yüksek Riyasetin Hükümeti bu 
vazife anlayışına davet etmesini ve dünya hâdi
seleri ilgili faaliyetlerin. Yüksek Meclise izah 
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edilmesi gerektiğini arz ediyorum. (A. P. sıra
larından, alkışlar.) 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

22.11.1982 0 : 1 
BAŞKAN — Yüksek Senatonun temayülüne 

tercüman olarak bu konuşmaları Riyaset Divanı 
Hükümete intikal ettirecektir. 

5. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. •— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Sa
bahattin Tanman'a izin verilmesi hakkında Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/144) 

BAŞKAN — Tezkereyi 'Okutuyorum. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Saba

hattin Tanman'a, 'hastalığına binaen .20.11.1962 
tarihinden itibaren 21 gün müddetle izinli sa
yılması Başkanlık Divanının 20 . 11 . 1962 ta
rihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Suad Hayri Ürgüplü 

Cumhuriyet Senatosu Başkam 

BAŞKAN — Bu karar rapora müstenittir. 
Tasvibinize arz ediyorum. Mezuniyeti kabul 
edenıleır... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Başkanlık Divanı seçimi hakkında Baş
kanlık Dimini kararı 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı secimi hak
kında Başkanlık Divanının 'bir karan vardır. ft-
tılâınızia arz 'edilecektir. 

Yüiksek Başkanlığa 
1.. Anayasa, Medl'Merin Baış!ka,n!lık Divan

larında siyasi partilerin oranlarına göre katıl
ma prensibini koyanken, Başkanlık Divanının 
münhasıran siyasa parti grupu üyelerinden mey
dana geleceğimi hedef Itutlmamış ve bu yokla 
en utfak bir imada dahi1 bulunmamıştın-. Başkan
lık Divanına siyasi parfti grupları ancak, oran
lar dâhilinde katılacaktır; (hükmü, Başkanlık 
Divanını, meclislerde oy çoikluğuna dayanan 
bir parti yahut, birkaç parti grupunun inhisa
rından korumaktır. Başkanlık Divanına bağım
sızların veya başka üyelerin katılmasını önli-
yen hiçbir hüküm Anayasada mevcut değildir. 
C. Senatosunun terekküp tarzına ve halen siyasi 
parti grupu terimine dâhili olmıyan üye sayısı
nın, 'tam üye sayısının üçte hirine yakın olma
sı keyfiyeti karşısında, ibu miktar sayın üye
yi Başkanlık Divanına katılmaktan mahrum 
etmeye matuf bir anlayışın hukuki ve demok

ratik bir mesnedi de bulunmamaktadır. 1961 
yılı Başikanlık Divanı seçiminde (bağımsız ve 
başka üyelerin katılması bir mutabalkatin mü
nasip ve demokratilk neticesi idi. Başkanlık Di
vanına, siyasi parti grupları dışında üyelerin 
katılmasının Anayasaya aykırılığı iddiası mes
netsizdir. Bu sebeple sayın İzzet Gener ve altı 
arkadaşı ile sayın Cahit Okurer ve bir arkada
şının önergelerinin her hangi bir komisyona, 
bilgi edinmek için havalesine lüzum ve ihtiyaç 
yoktur. Kaldı ki, İçtüzüğümüz görüşülmekte
dir. İçtüzük görüşmelerinde komisyonların 
bilgi ve görüşleri alınarak metinler tanzim edi-
klbilir. 

2. İçtüzüğün (6) ncı maddesine göre yapı
lan Başkanlık Divanı seçimlerinin bir kısmı in-
taeedilmeden saym Fethi Başak 6 . 11 . 1962 
günlü önergesiyle seçimlerin İçtüzüğün (6) ncı 
.maddesine göre yapıknasınm doğru olmadığım, 
tehirini istemiş, Başkanlık seçimin yapılması
nın zaııurötiıiii beyan etmiştir. C. Senatosu Ge
nel Kurulu toplanma çoğunluğunu temin ede
rek ve ekseriyetin görüşü olarak telhir önerge
sine rağmen İçtüzüğün (6) ncı maddesine göre 
Başkanlık Divanı seçimlerini taımamlamıştır. 

C. Senatosu çoğunluğu tehir ve 6 ncı mad
denin yanlış tatbiki talebine rağmen Ibahsi geçen 
6 ncı maddeye göre seçimleri tamamlıyarak ira
desini ısdar etmiş bulunmaktadır. İçtüzüğün 
6 ncı maddesi Başkanlık Divanı seçimlerini tes-
'bit eden hükümdür. Buradaki salt çoğunluğun 
üye tam sayısının salt çoğunluğunu ifade ettiği 
ise aşikârdır. Bu cihetin tartışma konusu edil
mesi mümkün değildir: Zira Genel Kurulda 
Başkanvekilleri seçiminin neticesi ve hattâ 
kur'a çekimine kadar hiçbir itiraza uğranmamış, 
bilâkis bu işlemin sonuna' kadar devam eden 
işari oylamalara bilâhara itirazda bulunanlar 
katılmışlardır, Genel Kurul iradesini kesin ola
rak izhar ve Başkanlık Divanını tesfoit ettikten 
sonra şekle ait hukuki mesnetlere dayanmiyan 
itirazın bir başka komisyona bilgi için havalenin 
dbjektif bir netice temin etmiyeceği, talebin 
haklı olmaması 'bakımından da. faydasız olacağı 
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düşüncesi ile mümkün değildir. Ve usule uygun 
bulunmamaktadır, içtüzüğün tatbik edilen 6 ncı 
maddesindeki salt çoğunluktan tam sayman salt 
çoğunluğu yerine, hazır bulunlan üyelerin salt 
çoğunluğunun yor almasını isıtiyen bir teklif İç
tüzük görüşmelerinde ekseriyet sağlayıp., İçtü
zükte, ilerideki seçimler için yer alabilir. Olayı
mızda muteber ve tam bir irade izharı ol/muştur. 
Genel Kurulun çoğunluğu seçimin 6 ncı madde 
uyarımca yapılmasını münasip görerek seçimi 
neticelendirmiştir. Seçim üzerinde her hangi bir 
şekil ve surette yeniden tartışma açılması müm
kün değildir ve olamaz. Bu sebeple üç önerge
nin komisyon veya komisyonlara havalesine ih
tiyaç ve imkân yoktur. Mühim olan seçimlerin 
bu şekline 'aleyhte neticenin kesinleşmesine ka
dar itiraz edilmeden müspet olarak katılmadan 
sonra aleyhte netice üzerine şeklî itirazda bu
lunmanın hulkuki mahiyetidir. Kesinleşmiş usu
le uygun itirazsız bir Genel Kurul kararının ye
niden gözden geçirilmesini gerektiren hukuki se
bepler var mıdır ve bu mümkün müdür? Ayrıca 
Genel Kurulun kesinleşmiş bir seçim kararı usu
len yeniden Başkanlık Divanınca tetkik ve teitki-
ka e$as olmak üzere bir komisyona havale ve 
netice üzerinde işlem yapmaya usulen imkân ve 
cevaz var mıdır? 

Şeklî usulsüzlük iddiası leyh ve aleyhteki 
neticelere göre öne atılması bizi daima çıkmaz
lara götürmez .mi? Genel Kurul iradesi itirazsız 
kesinleştiğine göre ve buna itiraz ve itiraz üze
rine işleme ait hiç/bir hüküm ve emsal de olma
dığına nazaran Genel Kurul kararını her ne su
retle olursa olsun yeniden tetkika tâbi tutmaya 
hukukan ve usulen imkân olmadığı kanaatinde
yiz. 

Saygı ile arz ederiz. 
Başkan Başkanvekili 

S. H. Ürgüplü 1. H. Tigrel 
(Muhalif - Muhalefet (Muhalif - Muhalefet 

şerlıi ekli) şerhi ekli) 
Başkanvekili Başkanvekili 
Sırrı Atalay Turhan Kapanlı 
İdare Âmiri İdare Âmiri 

İhsan Akpolat Lûtfi Tdkoğiu 
(Muhalif - Muhalefet (Muhalif - Muhalefet 
şerhi : Anayasa ve Ada- şerhi ekli) 
let komisyonlarının ka

naatlerinin alınmadı 
f ikrindovim.) 
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İdare Âmiri Kâtip 

Kâmil Karavelioğlu S>adık Artukmac; 
Kâtip Kâtip 

Ahmet Çekemoğlu Macit Zeren 
(Muhalifim - Muhalefet 

şerhi ekli) 
Kâtip Kâtip 

Sakıp önal Nizamettin özgül 
(Muhalifim - Muhalefet 

şerhi ekli) 
Kâtip 

Ahmet Naci Arı 
BAŞKAN — Muhalefet şerhleri okunacaktır. 

Suad Hayri Ürgüplü'nün muhalefet şerhi 
2 . 11 . 1962 günü yapılan Başkanvekirli-

ği seçiminden dolayı A. P. ve M. P. adına ve
rilen üç önergenin özellik ve kapsadığı «mı
rın, İçtüzüğün 202 nci .maddesindeki : 

- İntihaplardan çıkan Dahilî Nizamın a ine 
meseleleri - konusunu aşan bir Anayasa meso-
leşini ortaya koyduğu kanısındayım. Bu se
beple meselenin evvelâ daha yetkili 'bir ihti
sas Komisyonu olan Anayasa ve Adalet Ko-
misyonumuz'da incelenmesinden sonra Genel 
Kurula sunulması ve ilmî bir mütalâa üzeri
ne 'görüşmeler yapılarak salim !bir sonuca 
ulaşılması uygun olur düşüncesindeyim. 

İhsan Hamit Tigrel'in muhalefet şerhi 
Başkanlık Divanının seçimlerine itira>: 

mahiyetinde olarak Başkanlığa (3) önerge ve
rilmiş bulunmaktadır. 

1. Sayın İzzet Gener ve 6 arkadaşının imza
larım taşıyan 1 nci önergede : 

Anayasanın 84 rıcü maddesi gereğince bağım
sızların Başkanlık Divanında yer alamıyacağm-
dan hahsile yapılan seçimin iptali ile yeniden 
Başkanvekili seçilmesi istenilmektedir. 

2. Sayın Fethi Başak'm imzasını taşıyan 2 
nci önergede : 

Gerek Anayasada ve gerek Dahilî Nizamna
medeki mutlak ekseriyet tâbirinin üzerinde du-
rılmakta ve mutlak ekseriyetten maksat müret-
tep âzanm ekseriyeti değil, mevcut azanın ekse
riyeti değil, mevcut âzanm ekseriyeti olduğu fik
ri savunulmakta ve bu sebeple seçimin usulsüz 
yapılmakta olduğu ileri sürülerek keyfiyetin 
tetkiki ve gerekirse Meclislerin Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mütalâa alınması teklif 
edilmektedir. 



O. Senatosu B : t 
3. Sayın Cahit Okurer ile Sayın Lûtfi Tok-

oğlu'nun verdikleri 3 ncü önergede ise : 
Başkanlık Divanının Anayasanın 84 ve 85 

nci maddeleri hükümlerine aykırı olarak teşek
kül ettiği beyan edilmekte ve şu hale göre 2 . 1 1 . 
1962 tarihinde yapılan Başkanvekili seçiminin 
Anayasaya uygun cereyan edip etmediği husu
sunun C. Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nunun mütalâaları alınarak tekrar müzakeresi 
istenilmektedir. 

Bu hususlar hakkında mütalâalarımı arz edi
yorum. 

a) Anayasanın 84 ncü maddesi, bağımsız
ların Başkanlık Divanında yer alamıyacağmı 
yani Divanın sadece parti grupları tarafından 
kurulacağını değil, Divana katılacak olan par
ti gruplarının kuvvetleri ölçüsünde katılmaları
nı Bağlıyacak surette Divanın kurulacağını ifa
de etmekte ve bağımsızların Divana seçilmeleri
ne mâni bir hükmü ihtiva etmemektedir. 

b) İçtüzüğün 6 ncı maddesindeki mutlak 
ekseriyet tâbirinden maksat mürekkep azanın 
ekseriyetidir. Kanun vâzımm maksadı böyle ol
masaydı İçtüzüğün diğer bâzı maddelerinde ol
duğu gibi 6 ncı maddede de (mevcut âza) tâbi
ri sarahaten iafde edilirdi. Bu itibarla bu hu
susta takrirlerde mevcut mütalâaya iştirak et
memekteyim. 

c) Esas hakkında şahsi mütalâalarımı bu 
şekilde açıklamakla beraber zihinlerde her han
gi bir tereddüde yer kalmamak ve mütaakıp se
çimlerde bu mahiyetteki itiraz ve münakaşalarla 
karşılaşmamak için bahis konusu hususlarda 
yalnız Meclislerin Anayasa Komisyonlarının de
ğil, Anayasa otoritesinin de mütalâası alınmak 
üzere tetkikat yapılmasının faydalı olacağına 
kaani bulunmaktayım. Karara bu sebeple muha
lifim. 

Lûtfi Tokoğlu, Macit Zeren ve Sakıp önal'ın 
Muhalefet şerhi 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanına 
A. P. si tarafından Başkanlık Divanı seçim

lerine mütedair itiraz önergeleri esas itibariyle, 
kararda zikredildiği veçhile şekle aidolmayıp, 
bilâkis Anayasanın 84, 85, 86, 94 ncü maddele
rini ihlâl mahiyetinde olduğunu muhalefet şer
himizde bir kere daha tebarüz ettirmek isteriz. 

Böylece, Anayasanın ihlâli gibi bir iddiadan 
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doğan mutlak bir hakkın hiçbir suretle sükût 
edemiyeceği hukuki kanaatimizi teyideyleriz. 

İtirazlarımızın hukuki esbabı mucibeleri 
önergelerimizde musarrahtır. Bu hukuki sebep
leri tekrardan tevakkiyi bir vazife biliriz. 

İtirazımızın birinci kaziyesi : 
Başkanlık Divanı seçimi, bağımsızların Baş

kanlık Divanına seçilmiş olması sebebiyle Ana
yasanın 84 ncü maddesine mugayirdir. 

Divan kararında aksini savunan görüş ise : 
Başkanlık Divanına bağımsızların veya başka 
üyelerin katılmasını önliyen hiçbir hüküm Ana
yasada mevcut değildir, esbabı mucibesine isti-
nadetmektedir. Bu görüş yanlıştır. Çünkü : 

A) Kanunlar evvelemirde lâfzen muteber
dir. Lâfız efradını cami ve ağyarını mâni olunca 
aynı mevzuda yeni hükümler ihdasına hukuk 
tekniği cevaz veremez. Anayasanın 84 ncü mad
desi ise, efradını cami ve ağyarını mâni bir hü
küm olduğundan, Anayasa, ayrı bir maddede si
yasî gruplara dahil olmayanların Başkanlık 
divanına katılmalarını meneden bir hüküm vaz'-
etmemiştir. 

B) Anayasayı tedvin eden vâzu kanun, bu 
maddeyi tedvin ederken, meclislerin siyasi par
ti ve müstakillerden teşekkül edeceğini bile, bile 
Başkanlık divanlarının teşekkülünde siyasi par
ti gruplarının kuvvetleri ölçüsünde Divana işti
raklerini derpiş ettiği halde müstakillerden asla 
bahsetmemesi sebepsiz telâkki edilemez. 

C) Kaldı ki, vâzıı kanun Anayasayı tedvin 
ederken müstakilleri unutmamış, bilâkis, Ana
yasanın 94 ncü maddesinde, Bütçe Karma Ko
misyonunun kuruluşunda, «... Siyasi parti grup
larının ve bağımsızların oranlarına göre temsili, 
«Göz önünde tutulur,» hükmü ile, bağımsızların 
Meclis çalışmalarının hangi safhasında hak sa
hibi olduğunu tesbit etmiştir. 

O halde 84 ncü maddede, Başkanlık Divanı 
teşkilinde bağımsızlardan bahsetmemesi vâzıı 
kanunun kastını açıklamaya kâfi ve vâfidir. 

D - Bundan başka - Anayasanın 84 ncü mad
desinin Kurucu Meclise sevkı, «İçtüzük hüküm
leri, siyasi grupların, meclislerin bütün faali
yetlerine kuvvetleri oranında katılmasını sağlı-
yacak şekilde düzenlenir.» kaydını ihtiva ettiği 
halde, bilâhara, Sayın Turhan Feyzioğlu'mın; 

Siyasi gruplar tâbiri birtakım güçlüklere yol 
açacaktır. Tatbikatta Fransız Parlâmentosu bil 
hassa nispî temsili tatbik ettiği tarihte çok bü* 
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yük bir dert ile karşı karşıya kalmıştır. Birta
kım menfaat grupları, Parlâmento içinde teşek
kül etmiştir... 

Bu sebepten orada bile bu türlü grupların 
iptali cihetine gidilmek zorunda kalınmıştır. 

Arkadaşlarım, kasdetttiğimiz siyasi parti 
gruplarıdır. Meclis gruplarıdır. Alışılmış tâbi
ri ile, bugünkü Anayasamızda, içtüzüğümüzde 
alışılmış tâbiri ile siyasi partilerin Meclis grup
larının düşünülmesi lâzımdır. 

Maddenin siyasi gruplar tâbirinin siyasi par
tiler Meclis grupları tarzında değiştirilmesini, 
bu şekilde ıslahını rica edeceğim.» şeklinde Ri
yasete sunduğu önergesi Kurucu Meclis tarafın
dan kabul edilmiş ve komisyon maddeyi geri 
alarak, yeniden tanzim etmiş, birinci metinde 
bağımsızları da içine alan siyasi grupların, mec
lislerin bütün faaliyetlerine kuvvetleri oranında 
katılmalarını sağlıyacak tarzda düzenlenir, hük
münü değiştirmiştir. Bu hüküm yerine, 

a) 84 ncü maddede : Meclislerin Başkanlık 
Divanları, o Meclisteki siyasi parti grupları
nın kuvvetleri ölçüsünde Divana katılmalarını 
sağlıyacak şekilde kurulur.» hükmünü vaz'ede
rek bağımsızları bu haktan mahrum etmiştir. 

b) Diğer taraftan 94 ncü maddede, siyasi 
parti gruplarının ve bağımsızların oranlarına 
göre temsili göz önünde tutulur.» hükmü ile bi
lerek bağımsızlara Meclis içi çalışmalarında hak 
tanımıştır. 

Vâzıı kanunun maksadı, bu tarzda sarahaten 
meydanda iken, mücerret «Başkanlık Divanına 
bağımsızların veya başkalarının katılmasını ön-
liyen hiçbir hüküm Anayasada mevcut değildir.» 
iddiasını müdafaa etmek kanaatimizce hukuki 
olmayıp ancak siyasi bir sebebolabilir. 

İtirazımızın ikinci kaziyesi : 
A. P. si itirazının ikinci kısmında, Başkan

lık Divanı seçimlerinin, Anayasanın 86 ncı 
maddesi hükmü dairesinde yapılmak gerekir
ken, Riyasetin bu lâzimeye riayet etmediği id
diasıdır. 

Filhakika muarızlarımızın da ıkabul ettiği 
veçhile, seçim neticesini tesbit Cumhuriyet Se
natosunun bir kararıdır. 

Anayasanın 86 ncı maddesi : «Her Meclis, 
üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Ve 
Anayasada başkaca hüküm yoksa, toplantıya 
(katılanların salt çoğunluğiyle karar verir.» hük
münü ihtiva etmesi karşısında Cumhuriyet Se-
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natosu, Senato Başkanı seçiminden gayrı Başkan
lık Divanı üyelerinin seçimini mevcudun salt 
çoğunluğiyle yapması lâzımgelirken, Anayasa
nın bu sarih hükmüne riayet etmemiş, binaen
aleyh Anayasayı ihlâl etmiştir. 

A. P. sinin bu görüşü, bugünkü realite kar
şısında mücerret bir iddia olmaktan çıkmış, 
Başkanlık Divanı seçimleri Muhterem Parlâmen
tonun iki Meclisin de ayrı ayrı tatbik edilmekle, 
ortaya müdafaası güç bir mesele doğurmuştur. 

Parlâmentoda Başkanlık Divanı seçimleri 
için tatbik edilen iki ayrı seçim sisteminden 
hangisi mevzuatımıza uygundur? 

Muhterem Cumhuriyet Senatosunun bu mev
zuda hassasiyet göstermesi, bu meseleyi ihtisas 
(komisyonlarında inceleyip Heyeti Umumiyede 
bir karara bağlaması, bu Meclisin vasfı bakı
mından lüzumludur. 

Netice olarak diyebiliriz ki : 
A. P. sinin itiraz önergeleri şekle ait bulun

mamakta, bilâkis, itirazları Anayasanın ihlâli 
mevzuuna istinadetmektedir. 

Bu gibi itiraz ve iddialar ise, mutlak hak
lardan sayılacağı cihetle bu hakkın sukutu
na kukukan cevaz verilemez. 

Bu sebepten, Anayasayı, politikacının bir 
ibadet kitabı telâkki eden A. P. liler olarak 
muhik sebeplerle Anayasanın ihlâli iddiasının 
ortaya atıldığı bir zamanda, bu iddia tarafımız
dan sudur etmemiş olsa dahi, bu iddianın tet
kikini lüzumlu addederiz. 

İhtisas devrini idrak ettiğimiz 20 nci asırda 
Anayasanın i/hlâli iddasım İhtisas Komisyonuna 
göndermemek, kanaatimizce hukııkan muteber 
bir karar sayılamıyacağmdan, işbu Başkanlık 
Divanı kararma muhalif olduğumuzu arz ederiz. 

22.11.1962 

İdare Âmiri Kâtip 
Lûtfi Tokoğlu Macit Zeren 

Kâtip 
Sakıp önal 

BAŞKAN — Riyaset Divanınca yerilen ka
rarla muhalefet şerhlerini dinlediniz.-Sayın 
Sarıgöllü usul hakkında söz istemektedir. Bu
yuran efendim. 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Muhterem Başkan, muhterem Cumhuriyet Se
natosu biyeleri; Başkanlık Divanı sunuşları 
içinde bir de mütalâa ile karşı karşıya bulun-
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maktayız. Bu mütalâada altı tane Başkanlık 
Divanı üyesi , muhalif kalmış ve haklarında 
Anayasa hükümlerine ve İçtüzüğe göre seçile
medikleri iddiasında bulunan üç arkadaşın 
iltlilhakiyle kendi haklarımda kendileri oy kul
lanmak suretiyle !böyle bir mütalâa ve kara
ra. gitmiş bulunmaktadırlar. Binaenaleyh ve
rilmiş olan şu mütalâa veya kararın, evvelâ bu 
.kararı veren heyetin tarzı terekkübüne iti
raz eden, muhalif bulunanların adedi karşı
sında böyle bir karar vermeye yeterli bulun
madığı bakımından, usul itibariyle itiraz edil
mektedir. 

îk'inei bir cihet yine usul bakımındandır. 
Maalesef, kendi seçimlerine itiraz vâki olduğu 
halde, 202 nei maddeye istinaden lâalettayin 
her hangi bir seçim yapılmışcasma, bu hâdi
senin halli Başkanlık Divanına aitmişcesine 
bir karar ittihazına gitmeleri hukukun ana 
prensiplerine muhaliftir. Hiçbir teşekkülde, 
bir kimse hakkında bir itiraz veya şikâyet 
vuku bulduğu anda, o kimse heyete iştirak 
etmiş olsa dahi karara ve müzakere esnasında 
bir mütalâa serdin e yetki verilmez ve bu caiz 
değildir. Binaenaleyh, mezkûr kararın biza
tihi 6 muhalif 3 te hakkında itiraz edilen şah
sın iştirakini çıkardığımız takdirde, zaten bu 
yolda bir karar vermeye aslında hakkı elmıyan 
bir heyetle karşı karşıya bulunuyoruz. 

Sa.niyen mezkûr heyet senatörlerin vermiş 
olduğu takrirleri karara bağlamaya da yetkili de
ğildir. Sebebine gelince : Verilen takrirler Baş
kanlık Divanınca, Anayasa ve Adalet komis
yonlarına s'evk edilmek üzere alınmış ve cari 
olan usule göre, müzakereyi idare eden Baş
kanlık Divanı tarafından Anayasa ve Adalet 
komisyonlarına sevk edileceği yerde kendileri 
Anayasa ve Adalet komisyonları yerine geçe
rek, bunun Anayasaya uygun olup olmadığı hak
kında bir karara vermışllardır ki, hu husus ta 
Başkanlık Divanının yetkileri dışındadır ve 
usulsüzdür. Parlâmentoda cari olan usule göre 
şimdiye kadar Anayasa Mahkemesine seçile
cek üyelerin üniversiteden gösterilmesi hak
kında vâki talebe, üniversitece uyulmadığı 
için bunda ısrar edilip edilmeyeceği ve ne yol
dan bunu anlamak iktiza ettiği hususu doğru
dan doğruya Anayasa ve Adliye komisyonla
rına sevk edilmiş ve oradan mütalâa alınmış 

1 idi. Keza, ivedilikle gelen kanun tasanları-
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nın Senatoda müzakeresi sırasında onbeş gün
lük bir müddet içinde ini, yoksa asgari • 10 
günlük müddet geçtikten sonra mı görüşüle
ceği mevzuu üzerinde de bir Anayasa, ihtilâ
fı mevzuubahis olmuş, bu husuis da yânıe Baş
kanlık Divanınca, . Anayasa ve Adalet komis
yonuna sevk olunmuş ve orada alınan mütalâa 
üzerine Heyetinizce bir karara bağlanmıştı, 

(rörüliüyor ki, mezkûr mütalâa ve kararı 
alan heyetin evvelâ tarzı terekkübü itibariyle, 
böyle bir karar alınmasına nisapları müsait 
değildir ve haklarında itiraz vâki olmuş şahıs, 
kendi hakkındaki bir kararda oy kullanamaz. 
Keza, almış oldukları karar da, Başkanlık Di
vanı, mahiyet ve mâna itibariyle senatörlerin 
Anayasaya aykırılık iddialarını hal merci ol
madığından usule muhalif ve Anayasaya aykı
rıdır. 

Bu itibarla mezkûr kararın bu sebepler 
nazarı dikkate alınarak oylarınıza arz edildi
ği zaman ret oylarınızı kullanmanızı; muha
lefet işerhinıde mevzuubahis olan umumi mü
zakere açılması yolunda ve aynı zamanda Ana
yasa ve Adalet komisyonlarına ısevk edilip ge
rek takrirler ve gerekse Başkanlık Divani mü
talâası hakkında bir karar alındıktan sonra 
usule uygun bir netice ile huzurunuza geİme-
lerinin iktiza edeceğini arz ederim. Saygı
larımla. 

BAŞKAN — Sayın Atallay, ulsül hakkında 
mı söz istiyorsunuz? 

STRRI AT ALAY (Kara)' — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem 'arka

daşlarım, sayın Sarıgöllü, biraz önce Yüksek 
Heyetinize arz ettiği, , Başkanlık Divanının ek
seriyet kanarının terekküp tarzı ve nisap ..bakı
mından uısule uygun olmadığı ve . yetersiz (bu-: 
Umduğu yolundaki ve ilkinci olarak da, Riya-. 
set Divanının Iböyle bir meseleyi müzakereye 
yetkisi olmadığı ihujsusundaiki fikirlerini burada 
beyan ettiler. . Şimdi sırasiyle cevaplarımı .arb
edeyim. Yüksek Hey et tarafından izhar edil
miş tam bir iradenin, mutlak ve ımulteber olan 
neticesi île seçilmiş muhterem .üyelerin, . üyelik 
sıfatları var veya yok olduğu yolunda her han
gi bir ımüaakere açmaya, her hangi ;bir. sekide1 

itiraz etmeye imkân, ypktur. tzhatredilmiştir,,.. 
(A. 1'. sıralarından «Usul hakkında konuşuyor-. 



C. Senatosu B : 9 
sunuz» sesBeri) Usul hakkında konuşuyorum. 
Sizi zevkle dinledim. Siz diyorsunuz k'i, «seçil
memişlerdir, (seçildiklerine dair itiraz vardır. 
Bu sebeple reye iştirak etmeleri mümkün değil-
tdir.» Ben <de diyorum iki, ımuteber ve hukukan 
yerine getirilmiş bir iradenin izlıarı karşısında 
seçilmemişlerdir, binaenaleyh, kendileri hak
kında vâki olan bir itiraz dol'ayısliyle rey vere
mezler» şeklindeki iddianızın yerinde olmadığı
nı Mldia edeceğim. Çünkü Yüksek Heyet ira
desini izhar edip muayyen bir şekilden sonıra 
seçim neltiJcelendirnllımi§ olduğuna göre, buna 
itirazen, hayır bunlar seçilmemişlerdir yolunda 
bir önerge verilmiş olursa, bu şekle 'ait itiraz 
heyetti umumiyelerde, bilhassa pariâmento he
yeti umumiyelerinde, demokraıtilk usullere gö
re netiktelenmiş bir seçime ait itiraz îtetküka tâ
bi tutulabilir imi, tutulamaz ımı? 

Bütün parlâmentolarldalki usul, Heyeti Umıı-
miyenin vermiş olduğu kanafflar kesindir. Her 
hangi bir şekilde itiraz yolu 'yoktur. Bu sebep
ledir ki, ısaym Sarıgöllü arkadaşıımın ileri sür
düğü, haklarında itiraz vukulbulan arkadaşlar, 
bizim önergelerimiz üzerinde reye iştirak ede
mezler. Muhalefet şerhi veren sayın arkadaşı
mız tarafından RiyaJset Divanı toplantısında da 
bu mesele ileri sürülmüştü ve bu 'orada da gö
rüşüldü. Bu görüşlere katılmadım ve ekseri
yet temin edilmediği için arkadaşlar, önergede 
mevzuubahsedilen mesele de Riyaset Divanınca 
Yüksek Heyett tarafından tamamlanan seçimle 
alâkalı görülmediğinden, arkadaşların seçilip 
seçilmediği meselesi asla bahis mevzuu olmadığı 
içindir ki, iştirak etmemişlerdir. Bunu ortaya 
artmaya imkân yoktur. Seçimler yapıllmış veya 
yapılmamış, seçim yerindedir veya değildir. 
Anayasaya mugayirdir veya değildir. Zaten 
Anayasaya uygun olmıyan bir şey dol'ayısayie 
âltiraz eltanektedMer. Muhalefet şerhleri okun
duğu zaman bunu ifade etmektedir. Saym Tolk-
oğlu ve arkadaşlarının önergeleri bu yoldadır. 
Binaenaleyh, iştirak ve rey verm'ede her hangi 
bir noksan taraf yoktur. Oylama, Riyaset Diva
nında 7 ye karşı 6 oyla yapılmıştır ve mükem
mel, muteber, hukuka dayanan, objektif bir 
ekseriyet kapandır. 

Muhterem arkadaşım derki , Riyaset Divanı 
böyle bir meselede, doğrudan doğruya Anayasa 
ve Adalet Komisyonuna gitme varken ken
disi görüşemez. Bir misal verdiler. Üniversi-
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teden Anayasa Mahkemesine üye seçiminde oy
lama üzerine Riyaset Divanı yoluna gidilmemiş, 
doğrudan doğruya Heyeti Umumiyenin kararı 
ile üniversiteye iade edilmiştir. 

Muhterem arkadaşım, ya benim hafızamda 
yahutta size verilen malûmatta bir yanılma 
olacak. Riyaset Divanında görüşülerek gitmiş
tir. Üniversite seçimleri hakkındaki bütün 
meseleler Riyaset Divanına gelmiş, Riyaset 
Divanında görüşüldükten sonra gitmiştir. Kaldı 
ki, 16 . 12 . 1946 tarihinde Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde yapılan seçimler sırasında bir 
oylamadan dolayı yapılan itiraz Riyaset Di
vanına gitmiş, Riyaset Divanı, içtüzüğün 202 
nci maddesine göre görüşme yapmış, meseleyi 
bir karara bağlanmış ve Rahmetli Kâzım Karabe-
kir'in imzasiyle karar, Türkiye Büyük Millet 
Meclisine gönderilmişti. Bu hususta emsal mev
cuttur. 202 nci madde de bunu teyidetmekte-
dir. Heyeti Umumiyede yapılan intihaplardan 
çıkan Dahilî Nizamname meseleleri Riyaset 
Divanınca müzakere olunur. Bu sarih hüküm 
muvacehesinde nasıl diyebilirim ki, bu hususu 
Riyaset Divanının müzakere etmeye hakkı 
yoktur. Mesele komisyona da gönderilemez, 
çünkü içtüzük hükmü sarihtir. 

Meseleyi özetliyelim; bir neticeye bağlıya
lım. Ekseriyetle yapılmış bir seçim vardır. 
Bu seçim üzerinde bir itiraz yapılmıştır. Umu
mi Heyetin kararma iktiran etmiş böyle bir 
seçime itiraza ait hiçbir emsal bulamazsınız, 
bu mümkün değildir. Burada yapılan mahalle 
muhtarlığı seçimi veya mebus seçimi değildir. 
Umumi Heyetin kendisi için vermiş olduğu 
bir karardır. Bu kararın da kesin bir neticesi 
olduğu için, buna itiraz etmek de mümkün de
ğildir. Ekseriyetin vermiş olduğu karar, ob
jektif hukuk kaidelerini tazammun ettirdiğin
den, bu, emsali mevcudolan bir karardır. Bu 
suretle biz, bu seçim münasebetiyle, en ufak 
bir şekilde içtüzüğe göre yanlış bir harekette 
bulunmamaya gayret eden insanlarız. 

BAŞKAN —• Buyurun Çağlıyangil. 
NÜVlT YETKİN (Malatya) — Sayın Baş

kan, Içtüzüğüs 89 ncu maddesi, lehte ve aleyhte 
olmak üzere yalnız iki kişiye söz verilmesini 
âmirdir. 

BAŞKAN — Efendim, 89 ncu madde usul 
hakkında değildir. Müzakereye mahal olup ol
madığı hakkındadır. 

— 10 — 
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NÜVİT YETKİN (Malatya) — Usul hak

kındadır efendim. Bunun için söz istiyorum. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Ben de usul hakkında söz istemiştim. 
BAŞKAN —• Arkadaşlar emin olabilirler 

ki, dikkatle söz alanları takibediyoruz. Söz isti-
yenlere sırayla söz vereceğim. 

Buyurun Sayın Çağlayangil. 
İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Bursa) 

— Muhterem arkadaşlarım, Başkanlık Divanı
nın, Senatomuzda yapılan seçimler hakkındaki 
mütalâalarım dikkatle dinledim. Evvelâ bu, 
bir mütalâa mıdır, bir karar mıdır? Mahiye
tini anlamadığımızı açıkça belirtmek isterim. 
Benim usul hakkında temas etmek istediğim 
nokta şudur : 

Bu mütalâa veya bu karar yüksek oyları
nıza sunulmuş ve bir neticei arâ istihsal edil
miştir. Mevzuun buraya, nereden getirildiğini 
Yüksek Heyetinize hatırlatmak isterim. Gro-
pumuza mensup iki arkadaş Yüce Senatoya 
iki takrir verdi. Yapılan seçimler hakkında ka
nuni itirazlarını serd ettiler. Zabıtları tetkik 
ettik. Sayın Başkan, bu mütalâalar akademik 
fikirlerdir, Anayasa ve Adalet komisyonlarına 
tetkik için gönderilmiştir diye takabbül edi
yor ve Yüksek Heyetinize bu beyanı arz edi
yor. Hiçbir menfi devranışla karşılanmamak 
suretiyle zımni bir mukavele ile bu takrirleri
miz mercilere sevk edilmek üzere takabbül edi-
bül ediliyor. 

Bir senatörün, Senatoya sunmuş olduğu 
takririnin akıbetini Başkanlık Divanı taayyün 
ettiremez. Senatörün vermiş olduğu takriri 
Yüce Heyetiniz kabul veya reddeder ama, akı
beti Başkanlık Divanının mütalâalarına bağlı 
bir hal alamaz. Ben bir an düşünüyorum, Yüce 
Heyetiniz, bu türlü mütalâalar karşısında menfi 
rey olaraktan düşüncelerinizi izhar buyurursa
nız, bunun delâlet ettiği mâna ne olacak
tır? Başkanlık Divanının kararma karşı, menfi 
şekilde bir rey kullandık. Acaba, takririmiz 
tekrar görüşülmek üzere Anayasa Komisyo
nuna mı gidecek, yoksa Heyeti Umumiyede bir 
müzakere mi açılacak? Ve yine yapılmış olan 
bu seçimi kabul edilmemiş mi sayacağız1? Müs
pet oy olarak verdiğiniz, bu bizim takrirler 
hakkındaki kararlarınız ne olacak? Bu itibarla I 
verilen takrirlerin akıbetinin muhakkak şekil- | 
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de Yüksek Heyetinizde tecelli etmesi ıcabeder. 

Zaten mesele nedir? Bir hukuk ihtilâfı ve 
görüşü vardır, bunun ihtisas komisyonunda 
tetkikinin istenmesidir. Saym Atalay burada 
ummadığımız bir asabiyetle dâvayı mütalâa 
etti ve dedi ki, «Nasıl olur, kazanılmış bir se
çim var, Yüce Heyetiniz bir seçim kabul €tti. 
Bunun haricinde kim lâf söyler.^ 

Bir defa meselede ihtilâf olduğu ve zaten 
meselenin muhterem arkadaşımın izah ettiği 
kadar basit olmadığı meydanda. Riyaset Di
vanında bir Başkanın, bir Başkanvekilinin, iki 
idareci üyenin ve üç kâtibin muhalif bulunma
sından daha sarih bir bedahat yok. Daima 
tartışılan bir mevzuu karşısındayız. Buyur
dular ki; efendim, şekle ait itirazlar, muamele 
tekemmül ettikten sonra verilemez. Ben sizlere 
şöyle bir misal arz edebilirim; bizim Anayasa
mız deseydi ki, Senato Başkanveikilliğine seçile
bilmek için ölli yaşını ikmal etmek şarttır. Biz 
de içimizden birini, meselâ Saym Köksal'ı Baş-
•kanvekilliğine seçerdik. Taım o esnada Sayın 
Koksal kapıdan girerek, siz beni Başkanvekili 
seçtiniz ama ben henüz 49 yaşındayım deseydi 
vaziyet ne olurdu? Kanunun şartının yerine ge
tirilmediği anlaşıldığı an is&er esasa, ister şekle 
ait olsun seçim iptal edilirdi. Zati meselle bu
dur. Biz diyoruz ki, eşhas üzerinde bir itirazımla 
yoktur. Bu işte takip edilen yol ve prensiplerin 
de şu hataların bulunduğu neticesine vardık. 
Bu meselenin Anayasaya göre, Anayasa Komis
yonunda tetkikini ve Umumi Heyete mal edile
rek müzakeresini istiyoruz. Bizim isteğimiz, 
bundan başka bir şey değildir. Buyurdular ki, 
«Riyaset Divanına bir itiraz nasıl vâki olabi
lir?» Ben Riyaset Divanının vermiş olduğu ka
rara itiraz ediyorum. Ben 202 nci maddeyi ken
dilerinin buyurduğu bir şekilde anlamıyorum. 
202 nci maddeye göre, teşekkül etmiş bir Riya
set Divanının vazifesi, Senato içerisinde cereyan 
eden normal seçimler için yapılan tetkik merci
inin kabulüdür. Zaten, Riyaset Divanı ömrü ta
biîsini ikmal etmiş, bir senelik müddetini dol
durmuş ve ölmüştür. Yenisi de bir türlü kuru
lamamıştır. Buna mukabil bir Riyaset Divanı, 
seçimlerin tamamlanmasını Tüzük hükümleri 
dairesinde icra ile işe başlar. İtiraz işte bu Di
vanın teşekkülüne, kendisine ruh ve hayat veren 
seçime yapılıyor. Normal bir seçime değil, ken
disine ruh ve hayat veren seçime yapılıyor. Bu 
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itibarla biz diyoruz ki, bu itirazı tetkik, seçimin 
'bizatihi kendisi olamaz. Gider Anayasa 
ihtisas . Komisyonuna, onlar mütalâalarını ve
rir. Yüksek Heyetinize gelir. Yoksa bütün bu 
yollar kapatılarak, dar bir çerçeve içerisinde, 
hattâ konuşma imkânı dahi vermeden, muhak
kak bir tarafın arzusu tahtında halledilecek fik
rini veren bir hava içinde bu meselenin halledil
mesi, ister istemez ihtilâfları elbette arzu edil-
ııriiyen neticeye götürür. 

Bu havaya gitmeye sebep var mı? İstenilen 
nedir? Bu meseleyi bir ihtisas komisyonunun 
enine boyuna tetkik etmesi ve Yüce Heyetinizin 
bu durumda hakem bulunmasıdır. Bütün bu 
meselenin hallinde bu güzel yol dururken, dar 
ve kapalı sahada halletmek istemenin ne derece
ye kadar muvafık olacağının takdirini sizlere 
terk ediyorum. 

Verdiğimiz takrir gereğince meselenin ihti
sas komisyonlarında tetkikinden sonra Yüce He
yetinizde bir karara bağlanmasını arz ve istir
ham ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; bir nok
tayı arz etmek isterim. Mevzûubahsolan mesele, 
keyfiyetin Anayasa Komisyonunca tetkik edilip 
edilmiyeceği hususudur. Arkadaşlarımız usul 
hakkında konuşmakla beraber esasa da girmiş 
uulunuyorlar. Mevzuun 84 ncü maddeye uygun 
olup olmadığı hakkında bir müzakere yapacak 
değiliz. Konu ihtisas komisyonlarına gitmeli 
mi, gitmemeli mi, onun müzakeresini yapmakta
yız. Bütün arkadaşların 'sözleri bu nokta etra
fında olduğuna göre, esasa da taallûk etmekte
dir. Bu itibarla, konuşmak istiyen arkadaşlara 
sıra ile söz vereceğim. 

Buyurunuz, Saym Kalpakeroğlu. 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Saym Baş

kan, konuşmalar müzakerelerin esasına mı taal
lûk etmektedir, yoksa bu mevzuun Anayasa 
Komisyonuna gidip, gitmemesi hakkında mıdır? 
Anayasa Komisyonu 'bu hususa muhalif midir? 
Böyle bir şey mevzuubahis olamaz. 

ZİHNÎ BETlL (Tokat) — Sayın Başkan, 
şimdi tetkik ettiğimiz mevzu üzerinde olmak 
üzere, usul hakkında ve aleyhinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Demin arz ettiğim mevzuda ol
mak üzere, her kese söz vereceğim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Yani Saym Başkanım, usul hakkında mı konu-
şacağmı, yoksa esasa da girebilecek miyim?. 
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BAŞKAN — Bu mesele Anayasa Komisyonu

na gitmeli midir, gitmemeli midir? Giderse ne 
olur, gitmezse ne olur? Bu mevzu üzerinde ko
nuşacaksınız. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Esasa gireyim o halde. (Gürültüler) Saym 
Başkanımın bu sözlerinden esasa girmeme müsa
ade ettiği mânasını çıkardım. Ancak ben yine 
esasa girmiyeceğim, usul hakkında konuşacağım. 
Esasa ait konuşmalarımı bilâhara yapacağım ve 
Saym Zilini Betil arkadaşımın usul hakkındaki 
anlayışına zannediyorum bu konuşmamla uy
maya çalışacağım. 

Şimdi bir iki noktaya temastan evvel, esas 
itibariyle Saym Sırrı At alay arkadaşımın, 202 
ııci maddeye ait mütalâlarmı nasıl anladığım 
noktasına temas edeyim. Muhterem Reisim bu 
kısım usule taallûk eder, yanlış anladımsa özür 
dilerim. Ben anlayışıma göre ifadeye çalışaca
ğım. 202 ııci madde aynen şöyle diyor : «Heyeti 
Umum iyede yapılan intihaplardan çıkan Dahilî 
Nizamname meseleleri Kiyaset Divanınca müza
kere olunur.» 

Saym arkadaşım bu kürsüye çıktı. Kendi
leri çok güzel, veciz ve ateşli konuşuyor, mad
deleri hakikaten kendi anlayışlarına göre çok 
güzel müdafaa ediyor. Ben kendileri kadar ko
nuşmayı beceremiyorum. Fakat İçtüzük gayet 
sarih olarak tasrih etmiştir. İntihaplardan çı
kan Dahilî -Nizamname ihtilâflarını Riyaset Di
vanı tezekkür eder. 

Muhterem arkadaşlarım, bizim buradaki ih
tilaflı mevzuumuz, bir Dahilî Nizamname mev
zuu mudur? Hayır arkadaşlar. Muhterem Re
isime bildiririm ki, bunun müzakeresinde arz 
ettiğim husus, Anayasamızın 84 - 86 ncı madde
sine aittir. O halde, Dahilî Nizamnameyi şümul
lü olarak bir tetkika tâbi tutarak müzakere ede
lim. Bu hususu, Anayasanın 84 - 86 ncı mad
deleri bizatihi kendisi müzakere ediyor. Bu se
beple burada bahsedilen mevzular da, İçtüzü
ğün 202 ııci maddesinin içerisinde bulunmakta
dır. 

Arkadaşlar, Riyaset Divanı tutumu tezekkür 
ederek, bu meselenin İçt üzüğün 202 nci madde
sine girdiğini belirtip, bunun başka türlü bir 
anlayış şekli yoktur diye kestirip atması doğru 
değildir. Maalesef, görüyoruz ki, bu 202 nei 
madde, intihaplardan çıkan Dahilî Nizamname 
meselesinin tezekkürünü Riyaset kararma bağla-
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mıştır. Fakat burada bir Dahilî Nizamname de
ğil Anayasa maddesi bahis konusudur. Parti ' 
olarak bizim iddiamız 84 ve 86 ncı maddenin 
ihlâl edildiğidir. 

Biz, benden evvel konuşan arkadaşımın da 
belirttiği gibi, şahıslar üzerinde durmuyoruz. 
Biz, ana prensipler üzerinde duruyoruz. O hal
de 202 nci maddede belirtilen husus Dahilî Ni
zamname mevzuudur. Anayasa mevzuu değil. 
Birincisi bu. İkinci meseleye geliyorum : 

Muhterem arkadaşım dediler ki; o halde si
zin itiraz ettiğiniz muallel kişiler değildir, Muh
terem Heyetin reyi ile seçilen kimselerdir. Seçim 
tekemmül etmiştir. Şahıslara itiraz vâki olamaz. 
Hâdise yüksek huzurunuzda cereyan etti. itiraz
larımız birinci günden bugüne kadar tevali etti. 
Verdiğimiz önerge üzerine mesele aidolduğu ih
tisas komisyonlarına havale edilecektir, dediler. 
Bunun üzerine Umumi Heyet meselenin ihtisas 
komisyonlarına havale edilmesini zımni olarak 
tasvibetti, yani Riyasetle Umumi Heyet ara
sında zımnî bir anlaşma, bir birleşme oldu ve bu 
vaziyette seçim yapıldı. Kaldı ki, bildiğiniz gi
bi, Adalet Partisi olarak bu mevzu üzerinde 
hassasiyetle durduğumuz için, seçimlere de, 
Anayasaya mugayir bir tutum girdiği için, hep 
birlikte dışarıya çıkıp, ve sonuna kadar da Se
nato toplantılarına iştirak etmedik. 

O halde biz bu Heyetin vermiş olduğu kara
rın hukuki olup olmadığı mevzuuna, gelelim : 

Şâhısları hakkındaki itirazın katî olarak ne
ticelenmemiş bulunması ve kendilerinin bu hu
sus hakkında leh ve aleyhinde olmak üzere bir 
fikir serd etmeleri, tabiatiyle icabeder idi. Hiç. 
bir hâkim görülmüş müdür ki, kendisi hak
kında vereceği bir karara iştirak etsin. Yeryü
zünde, kendisini alâkadar eden bir mevzuun içi
ne giren bir kimse, bir heyette kendisi lehine 
parmak kaldırıp rey vermek suretiyle kendisini 
bu işe çıkarmak yoluna gitmek görülmüş değil
dir. Bunun ne kadar abesle iştigal olduğu mey
dandadır. Hal bu kadar açıkken ve arkadaşı
mızın kendi şahısları hakkında itiraz vâki ol
muşken, neden buna iştirak ederler? Ama yarın 
bu mevzuu Anayasa Komisyonuna, Adalet Ko
misyonuna havale edilip de, bir hükümle, bir 
kararla geldiğinde, Yüksek Heyetinizce müza
kere edilip katî olarak halledildiğinde kendileri
nin bu durumunun tescili bir zaruret olur ve 
kendileri de burada konuşmak için bir hak ka-
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zanmış olur. Hal bu merkeze gelince iştirak et
sinler. Ama, iş daha birinci safhadayken ve 
kendilerinin seçildiği safhanın Anayasaya mu
gayir olduğu iddiası içinde bu kadar kuvvetli' 
bir mevzuun içinde kendilerini var olarak ka
bul edip de buraya iştirak etmelerini her şeyden 
evvel bu Meclisin nezaketiyle kabili telif gör
memekteyiz. Sonra, bu Riyaset o zaman teşek
kül etmemiştir; sonradan seçildi ve teşekkül etti. 
Biz, bu teşekkülün bir kısmına itiraz etmekte
yiz. O zamanki mevcut heyetin bunu ka'bul et
mesi lâzımgelirdi. Daha doğrusu tek Reisin, 
Suat Hayri Ürgüplümün bunu, bir komisyona, 

aidolduğu komisyona havale etmesi lâzımdı. 
Biz ne istiyoruz? Haklı mıyız, haksız mıyız? 

Kaçıyoruz arkadaşlar... Maalesef; kaçıyoruz. 
Şöyle ki, biz diyoruz ki, haklıyız; bu mesele 
aidolduğu komisyonlara havale edilsin, ihtisas 
erbabı fikrini enine boyuna söylesin. Bu me
selede şek ve şüphe kalmasın. Bunun ışığı altın
da bu mesele gelsin, müzakere edelim. Biz, hiç
bir şahsın şahsiyle ilgili değiliz. O halde, bun
dan kaçmıyoruz demektir. Kaldı ki, bugüne ka
dar Yüksek Senato gayet güzel bir yola girdi; 
böyle birçok allerjik mevzular' geldi, gitti. Ne 
yaptık? Umumi Heyetçe aidolduğu komisyona 
havalesiyle işin halli yoluna gitti. Ve yine bu
güne kadar da böyle yapıyoruz. Bu mevzuda 
nedense bir kısım arkadaşlarımız çekinmektedir
ler. Ama umuyoruz ki Yüksek-Hey.etiniz* • bu 
imkânı verecektir ve bu imkân sayesinde,. şek 
ve şüpheden âri olarak sizleri ve bizleri bu şe
kilde işgal etmemek üzere hal ve fasledecektir. 
Mütalâlarım bundan ibarettir. • • 

BAŞKAN -— Sayın Betil, yalnız usul ile alâ
kalı olarak buyurun. 

ZÎHNİ BETÎL (Tokat) — Muhterem arka
daşlarım;. İçtüzüğün 89 ncu maddesi; müza
kereye mahal olmadığı, ruznameye veyahut bu 
nizamname ahkâmına riayete davet, takdim ve 
tehir teklifleri asıl meseleye tekaddüm eder 
diyor, birinci fıkrası. 

İkinci fıkra ise, «Böyle bir teklif vâki olursa 
ancak lehte ve aleyhte ikişer mebus - onbeşer da
kikadan fazla sürmemek üzere - söz söyliyebilir-
ler. 

İlk söz istiyen muhterem arkadaşımız usul 
hakkında söz istedi, ikinci konuşmayı yapan ar
kadaşımız usul hakkında söz istedi, üçüncü ar
kadaşımıza, Sayın Başkan kendilerine usul bakı-
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mından söz verdi. Bir muhterem arkadaşımız da 
bulunduğu yerden; 89 neu maddeyi Sayın Baş
kana hatırlattı. 89 ncıı madde; usule mütaal-
]ik değildir, dedi. 

89 ncu madde usule mütaallik hükmü ihtiva 
eder. «Nizamname hükmüne riayete davet» tam 
usuldür. 

İçtüzük fihristi yapılırken 89 ncu maddeye; 
usul hakkında söz başlığı verilmiştir. 

'Bendeniz bulunduğum yerden hatırlatmak is
tedim. Eğer izin verirseniz konu üzerinde gö
rüşlerimi arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN '— Buyurun 'efendim, ıkomuşabi-
firsiniz. 

ZİHNÎ BETÎL (Devamla) — Muhterem ar-
karaşllarim; yapılması gerekli muamelelerin 
yapılmasında fayda vardır ve bu lüzumludur. 
Yapılması gerekli muamelelerin isabetle ya
pılması da lâzımdır. Bir muamelenin yanıl
ması kadar, isabetle yapılması da icabeder. 
Yapılmış bir muamelenin isabetinde şüphe 
varSa, isabetinin murakabesinde de fayda var
dır. Yalnız, yapılmış olan muamelelerdin bir 
kesin sonuca bağlanması da zaruridir. Aksi 
takdirde hiçbir muameleyi kesin sonuca bağla
mak mümkün olmaz, ilstükrar olmaz. Bu iti
barla muamele yapılacak, muamele isabetle 
yapılacak, isabet kontrol edilecek; ama niha
yet bu muamele bir kesin sonuca bağlanacak... 

Konuşulmakta olan konu, iki nokta üzerin
de tevakkuf etmektedir. Birincisi, Başkan
lık Divanı seçimlerinin Anayasanın 84 ncü 
maddesine Uygun olup olmadığı noktasını; di
ğeri ise, mutlak ekseriyetin İçtüzüğün 6 nci 
maddesinde yazılı mutlalk ekseriyet anlamı
nı tâyin eder. Muhterem arkadaşlar; Riya
set Divanı seçimi sırasında 84 ncü maddeden 
telâkkâ edilen mâna üzerinde ^burada uzun 
uzun konuşuldu, görüşüldü. Arkadaşlarımız
dan bir kısmı Riyaset Divanına (ancak ve sa
dece, münhasıran siyasi parti gruplarına men
sup olanların seçilebilecekleri 'tezini savundu. 
Bir kısmı da burada tahdit yoktur, Riyaset 
Divanına siyasi partilerin Meclis gruplarına 
mensup bulunanlar seçilirler, bunların seçim
leri oranları ölçüsünde olur. Ama, hiçbir si
yasi partiye mensup olmıyanlar da seçilebilir, 
dediler. İkinci bir tez de bu şekilde idi. Bun
lar uzun uzun görüşüldü tartışıldı. Ve Yük
sek Heyetinizde oy kullanıldı. Şimdi, muh-
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terem (arkadaşlarımızın tezlerinden birisi, bu 
seçimlerden hâsıl olan neticeyi, kendi tezle
rine uygun olmadığı için, kontrol ettirilmesi
ni istiyorlar. Kontrol mercii yoktur. Yüksek 
Heyetiniz Anayasanın 84 ncü maddesinden 
telâkki buyurduğunuz mânaya göre, oylar 
kullanıldığı cihetle netice tecelli ediyor. 84 
ncü maddenin siyasi parti gruplarına mensup 
olmıyanlarnı Riyaset Divanına seçilemiyecek-
leri yolunda bir mâna ifade etme bulunduğu 
tezinde olanlar, 'kontrol ettirmeli, diyorlar. 

Seçimden evvel bu mesele, bu mevzuu, de
min de arz ettiğim gibi, münakaşa edildi. Her 
iki tez nazara alındı ve oylama da ona göre 
yapıldı. 

Anayasaya uygunluğu, aykırılığı meselesi
ne gelince; bir Anayasa Mahkemesi kurulmuş
tur. Anayasa Mahkemesi İçtüzük ve kanun
ların Anayasaya uygunluğunu muralkabe eder. 
Bu murakabe; lâalettayin bir iddia ile ola
maz, şekle bağlanmıştır, usulü vardır. 

Riyaset Divanı; Yüksek Heyetinizin üstün
de bir divan değildir. Riyaset Divanı, Yüksek 
Heyetinizi muralkabe eddbileceik bi>r yetkiye sa
hip değildir. Yüksek Heyetinizin Anayasa ve 
Adalet komisyonları, sizlerin Anayasa ve ada
lete taallûk eden meselelerdeki çalışmalarınız
da size yardım etaıek için kurulmuşlardır. Si
zin üzerinizde değildirler. Bu itübarla, bu mefv-
zuun Riyaset Divanının tetkika yetkisi yoktur. 
Yapılmış olan seçimlerin Anayasanın 84 ncü 
maddesine uygun olması 'bakımından ne Riyaset 
Divanının, ne Anayasa Kominyonunun, ne de 
başka bir merciin salâhiyeti vardır. Bu salâ
hiyet sadece Yüksek Heyetinizindir. 

Muhterem arkadaşlar; yapılmış olan seçi
min İçtüzük hükümlerine uygun olmadığı ko
nusuna gelince : Bu ndklta ile ilgili olltaıak üze
re İçtüzükte iki madde vardır : 201 Ve 202 nci 
maddeler. 

Oylama, tasnif, İçtüzülk meseleleri bahsin
de iki madde var. İçtüzüğümüzün 201 nci mad
desi tasnifte mühim bîr yanlışlık olduğunun 
anlaşılması halinde bir hüküm ihtiva etmek
tedir. Seçikn yapılacak, tasnif olaoaik, bütün 
dikkatimize rağmen hata yapılabileceği için, 
bir halta yapılırsa bunun yanlışlık olduğu mey
dana çıkar. Bu 201 nci maddedir. Bu madde 
yanlışlığın düzeltilmem içindir. 202 nci mad
desine g'elince; Heyeti Umuımiyede yapılan fim-
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tihaplardan çıkan Dahilî Nizamname meseleleri, I 
Riyaset Divanınca müzakere olnur. 202 nci I 
maddenin mevzuu bu şelkilde intihapla ilgilidir. I 
İçtüzüğü alâkadar ediyorsa .mevzu, Riyaset Di- I 
vanında konuşulabilir. Eğer intihapla ilgili bilr l 
iDiraz ise ve mevzu içtüzüğü ilgilendirmiyor- I 
sa, Riyaset Divanı bu mevzuu müaajkere dahi I 
edemez. Riyaset Divanı bizim üstümüzde bîr I 
yetkiye sahip değildir. Yalnız Büyük Heye- I 
tin mevzuları müzakere edilirken bunları bir I 
usule bağlanması için lâzuimdır. Bu usulü taitbik I 
etlmek üzere seçltiiğilmiz ve bunu taitibik eder- I 
ken (tarafsız (olacaklarına inandığımız kim- I 
selerden ibarettir. Binaenaleyh, bu meselenin I 
ancak ikinci noktası üzerinde Riyaset Dive- I 
nı, sadece bir müzakere açabilir. Riyaset Di- I 
vanınrn açtığı müzakere üzerine Yüksek He- I 
yet'inizlin kararı yine bahis mevzuu olamaz. Şiım- I 
di, İçtüzüğün altıncı maddesi1; riyaset diva- I 
nı seçimlerinden bahseder ve «Riyaset Diva- I 
m, gizli rey ve mutlak ekseriyetle in'tihabedi- I 
i r . Mutlak ekseriyet hâsıl olmadığı takdirde, 
aynı usule tevfikan ikinci' defa in'tüihap icra 
edilir. 

Bunda da mutlak ekseriyet hâsıl olmazsa 
en ziyade izafî ekseriyet kazananlardan iste
nilen adedin iiki misli ayrılarak bunlar hakkun- I 
da üçüncü defa reye müracaat olnur. I 

Bunda izafî ekseriyet kâfidir. Reylerde te- I 
sav'i olursa kuraya müracaat edilir.» der. I 

Şiımdi bizim tasarrufumuzun 84 noü mmd- I 
deye uygunluğu, aykırılığı hakkında... I 

BAŞKAN — Bu şelkilde olursa, ısaajtlerce, 
günlerce, haftalarca; sürer bu mevzu 

ZUHNÎ BETÎL (Devamla) — Efendim, Ana
yasa Komisyonuna gitsin md, gitmesin mil . 
Ben Sayın Başkanın anladığı manâda anlamı
yorum. Her hâdise bir sebebe istinalt öder, her 
muamele bir sebebe istinat eder. Anayasa Ko
misyonuna keyif için mi göndereceğiz? Ana
yasa Komisyonuna ilki sefbeple göndereceksi
niz diyorlar. 'Bunlardan birisi, yapılan seçim 
84 ncü maddeye ayfkırıldır. Ikinciside yapılan 
seçimde eide edilen salt çoğunluk, Anayasa
nın 84 ncü maddesindeki salt çoğunluk mâna
sında değildir, şu mânadadır, diyorlar. Bina
enaleyh, Anayasa Komisyonuna gitsin mi, git
mesin mi derken, 84 ncü maddeye göre duru
mu imüzakere ekmekliğimiz lâzımdır. 84 ncü 
maddeye göre göndermeye lüzum yoktur. Ri- ' 
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I yaset Divanı da, Anayasa Komisyonu da bu-
I na yetikili değUıdir. 144 neü maddeye gelince, 
I yalnız bu noktaya ttaalûk etmek üzere mülâ-
I hazamı arz edeceğim. 144 ncü maddede: «hazır 
I Ibulunan azanın mutftâk ekseriyeti ile karar-
I laştınllr.» denmektedir. Öbür taraftan, hazır 
I bulunan âzanm ekseriyeti ile demiyor. Mmt-
I lak ekseriyetiyle kararlaştırılıır, diyor. 
I Eğer 144 ncü maddedeki gibi hazır bulu-
I nan âzanm mutlak ekseriyeti ile kararlaştırıl-
I ması gerekiyorsa bu tarz hükmün konulması 
I lüzumludur. Mesele mahlûl bulunmaktadır. Bu-
I rada, karar ittihazında ne Riyaset Divanının, 
I yetkisi vardır, ne de mesele huzurunuzda tek-
I riri müzakere mevzuudur. Bu nokta biline,, bili-
I ne, konuşulmuş, tartışılmış olarak seçime gi-
I dilmiştir. Seçime itiraz yoktur, ve kesinleşmiş-
I tir. Kesinleşen muameleye itiraz vâki diye bir 
I takrir ele alınmaz. 

BAŞKAN — Efendim, esas hakkında bir 
mütalâa beyan edecek değilim. Yalnız 89 ncu 
maddenin esas kalbul edilmesini dikkatinize 
arz ediyor, lâtakrabüssalate diyor, alt tarafım 
getirmiyorlar. Anayasa Komisyonunu riayete 
davet ediyor ve işte budur, diyorlar. Fakat Bi
ye seti davet takdim ve tehir teklifleri 

I asd meseleye takaddüm eder. Ve bunlar için 
I ancak iki üye konuşur, diyor. Böyle bir teklif 

var mıdır, yok mudur? Yoktur. 

ZİHNÎ BETÎL (Tokat) — Maddenin tek-
I lifi, usul hakkında sözdür. 

BAŞKAN — Teklif yoktur. Bu itibarla bü
tün arkadaşlara söz vereceğiz. Buyurun Sayın 
Güzey. ' 

BAKÎ GÜZEY (Bursa) — Efendim, mev-
zuubahsedilen, Dahilî Nizamnamedir. Ve iddia
mız da Dahilî Nizamnameye aittir. Dahilî Ni
zamname, Büyük Millet Meclisine aidolan 
bir Dahilî Nizamnamedir. Binaenaleyh, Mec
lisleri, gerek Senatoyu, gerekse Millet Mecli
sini ayrı ayrı ele aldığımız zamanlarda, bunlar 
yalnız başlarına birer teşriî organ değildirler. 
Her ikisi fonksiyonlarını tamamladığı, icrai 
faaliyette olduğu zamandır ki, ancak Büyük 
Millet Meclisi haline gelirler. 

Şimdi mesele nedir? Mesele şudur : Büyük 
Millet Meclisinin bir organında başka türtü, 
bir organında başka türlü nizamname tatbik 

I edilmektedir. Binaenaleyh, esas itiraz buradan 
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gelmektedir. 202 nei'•maddede Anayasaya ait 1 
Meseleler' Riyaset Divanında müzakere edilir 
deniyor; Şimdi, Riyaset Divanı 13 kişi. Bu
nun üç kişisi hakkında itiraz vardır. Kalan 
10 kişinin 6 sı Anayasa ve Adalet Komisyo
nuna havalesini arzu ediyor. Demek ki, kalan I 
4 kişi Anayasa ve Adalet Komisyonuna gitme
sine taraftar değil. İtiraz eden üç kişi Ana
yasa ve Adalet Komisyonuna gitmesin dediği 
zaman; kendileri seçime mütaallik olan bir me
selede kendi oyları ile bir karar almak gibi 
bir duruma düşülür ki, arkadaşlarımı bundan 
tenzih ederim. 

Sırrı Atalay arkadaşımız buyurdular ki, bu 
bir1 muhtar seçimi değildir. Elbette muhtar 
seçimi değildir. Fakat söyliyebilirler mi ki, se- I 
çimine itiraz edilen muhtar, ihtiyar heyetinde 
reye iştirak eder? Evvelâ böyle bir usulün var 
olduğunu izah ederlerse bu noktada bizi ten- I 
vir ve tatmin etmiş olurlar. Biz her şeyden ev
vel, teamüle, usule, hukuki teamüllere göre 
hakkında itiraz edilmiş olan şahısların reye I 
iştirak etmemelerini arz ediyoruz. İstediğimiz 
nedir? İstediğimiz, İhtisas Komisyonu olan 
Anayasa ve Adalet komisyonlarına havale edil
mesidir., Yani ihtisasa müneerdir. Bütün Se
natonun üzerinde durduğu ihtisasa hürmet, il
me hürmet meselesini; burada parmaklarımızla 
yok etmek, istiyoruz. Ve maalesef bu, Sena- I 
toda bu kürsüden, parmak kuvvetinin ilme ve 
ihtisasa üstünlük iddiası haline geliyor. Bizi 
asıl üzen nokta da budur. 

Binaenaleyh, ilme, ihtisasa hürmet ederek 
meselemizi Anayasa ve Adalet Komisyonunda 
tetkik ettirdikten sonra, Heyeti Umumiyece 
bir karara varılmasını, reylerinizin bu yolda 
tecellisini rica ederim. Hürmetlerimlte. 

BAŞKAN— Efendim, kifayet takrirleri var
dır. Şimdi söz vereceğim, Sırrı Atalay'dan 
sonra usul hakkında konuşacak olan arkadaş
lara da söz verip takriri okutacağım. Buyuran 
Sırrı Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka
daşlarım, bu mesele yine iki noktada toplan
maktadır. Kıymetli arkadaşlarımız ısrarla Ri
yaset Divanı ekseriyetle karara iştirak eder. 
Saym arkadaşlarımın edilmemesi lâzımgeldiği 
yolunda da mütalâada bulunabilirler. Biraz 
önce Baki Güzey arkadaşım da aynı şeyi ifa
de ettiler. Biz kesin olarak diyoruz ki, Yük- I 
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I sele Heyet temin ettiği bir çoğunlukla İçtü

züğün 6 ILCI maddesinin verdiği itibar ve anla
yış içinde yaptığı bir seçimle arkadaşı Riya
set Divanında temsil ettirmiştir. Bu temsilin, 
her hangi bir şekilde, tekrar genel kurulda, şu 
veya bu şekilde gözden geçirilmesi mümkün de
ğildir, bir emsali yoktur. Yapılan bir seçimin 
şu veya bu şekilde tekrar gözden geçirilmesi 
suretiyle iptali, yeniden seçim yapılması müm-

I 'kün değildir, vâki değildir, olmamıştır, olmı-
yacaktır. (Sağdan, gürültüler) Mümkün değil
dir, bir tek örnek gösteremezsiniz, bir tek misal 
veremezsiniz, yer yüzü parlâmentolarından da-

I hi bir misal vermeye imkân yoktur. İç bünyede 
yapılan Başkanlık Divanı seçiminin usulüne uy
gun olduğu açıkça ifade edilen çoğunluk kararı
na rağmen vâki bir itiraz üzerine başka seçim
lerde olduğu gibi tetkik mercileri kurulmadığı, 
içindir ki, umumi heyetin karanları kesindir. 
Arkadaşlarımız derler ki; nasıl olursa iştirak 
ederler? Kendilerine yapılan bir itirazdan dola
yı. Çok yakındır. Anayasa Mahkemesi Kanunu 
daha 5 - 6 aylık 'bir kanundur. Hafızalarımız
da yenidir. Orada hüküm koyduk; Anayasa 
Mahkemesi âzalarının nitelikleri üzerinde bir 

I seçim yaptığımız zaman bunun üzerinde durma
dık. Çünkü, Meclise ait yaptığımız kanunda hü
kümler mevcut idi. Denir k i ; yapılan seçimler
de nitelik üzerinde her hangi ibir itiraz vâki 

I olursa bu itiraz üzerine Anayasa Mahkemesi ge;-
nel kurul halinde mi toplanır ve tetkik eder. 
Demek ki, sevgili mektep arkadaşımın dediği 

I gibi, 'bu seçimler bir mahkeme kararı mahiyetin
de değildir. Bir hâkimin kendisi hakkında ka 

I rar vermesi mümkün değildir'. Muhterem arka
daşım kendileri de bilirler, ikimiz de hâkimlik 
yapmışız. Bir iştirak meselesi değildir. Nitelik
lerine bakmak lâzımdır. 

I Bir mahkemenin kendi üyesi hakkında bir 
I karar yenmesi halinde nasıl bir durum hâsıl 

olabiliri Verilen 'karara itirazda... (Karara iş-
Itirak sesleri) Karara iştirak, ademi iştirak bah
sine gelince; meselenin aslı, esası eğer bu yolda 

I olursa ıgayet kolay. Riyaset Divanının 13 üyesi 
hakkında bunların seçimi üzerinde itiraz öner
gesi vermek ve Riyaset Divanının çalışamaz ha
le getirmek mümkündür. İşte bu yollan düşü
nen vâzıı kanun, teşriî meclislerde yapılan 'se
çimlerde bir itiraz usulünü kabul etmemiştir. 

I Bütün selbep bundandır. Yoksa parlâmentolar-
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da riyaset divanlarını meydana getirmeye I 
imkân kalmaz. Derhal bir itiraz; seçim usulsüz 
dür. Ve bu itiraz bütün üyelere ve Reise dahi 
yapılır ve dolayısiyle Riyaset Divanlarını mey
dana getirmek mümkün olmaz. 

Meseleleri tetkik ederken bir parlâmento 
hukuku içinde ve geçmişteki memleketlerin tec
rübe ve geleneklerine göre halletmek mecburi
yetindeyiz. Böyle yapmadığımız takdirde Par
lâmentoları çalıştıramayız. 

Şimdi Riyaset Divanı olarak bizim bu itiraz
ları bir komisyona veya komisyonlara götürme
miz mümkün değildir. Çünkü, istihsal edilecek 
bir netice yok. Arkadaşlarım diyorlar k i : Kaçı
nıyorsunuz. Neden kaçınıyoruz? Bu itirazları 
şu veya bu heyete götürmekle neyi elde edece
ğiz? Mühim olan, burada istihsal etmek istediği
miz netice nedir? Anayasaya aykırılığı hak
kında Riyaset Divanı karar veremez. Anayasa
ya aykırılığı iddiası... (Sağdan, gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, hatibin sözünü kes
memenizi rica ederim. Dâvanızın kuvvetine ina
nıyorsanız, dinleyin. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Anayasaya 
aykırı iddiasının yolları vardır. Hangi mesele
ler ve ne zaman?... Eğer arkadaşlarımızın dedi
ği şekilde Anayasaya mugayereti Riyaset Diva- | 
nı kararı veyahut ilmî heyetler marifetiyle ya- I 
par, ne bir Anayasa Mahkemesine lüzum kalırdı, 
ne de bir çift Meclise. 

Anayasaya mugayeretin kontrolü ve Anaya
sa Mahkemesine mugayir ikarar ve kanunların 
çıkmamasının garanti yolları, Meclislerden, ko
misyonlardan tefsir mütalâaları istemek değil
dir. 

Sevgili fakülte arkadaşım Kalpakluoğlu'nun 
dediği, 202 nci maddeye ögre, ancak İçtüzük 
•meseleleri çıkabilir. Halbuki 'biz ortaya, bir 
Anayasa meselesi atıyoruz, diyorlar. Ama veri
len önergelerde ne deniyor? Bir İçtüzük mesele
si meydana gelmektedir deniyor. Sayın Fethi 
Başak önergesinde diyor ki, «İçtüzüğün 6 ncı 
maddesine göre yapılan seçim doğru değildir». 
Binaenaleyh, bu bakımdan bir İçtüzük meselesi 
meydana gelmektedir. Bu sebeple, İçtüzüğün 202 
nci maddesine göre Riyaset Divanının bir ne
tice alması bakımından, her hangi bir şekilde 
tetkike tâbi tutulması meselesi bahis konusu 
olmadığı içindir ki, bir komisyona havalesine | 
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lüzum görülmemiştir. Meseleyi Parlâmento Hu
kukuna göre tetkik etmeye mecburuz. Nedir 
itirazlar? Anayasanın 84 ncü maddesine uygun 
hareket edilmemiştir. Anayasanın 84 ncü mad
desini hangi şekilde anlıyacağız, hangi şekilde 
anlamıyacağız ? Bunun izahına girmeden evvel 
şunu arz edeyim ki, bu yoldaki zıt görüşlerin 
telifi bununla olmaz. İçtüzük gündemdedir. 11 
nci ve 14 ncü maddeler müzakere edildi bir an
laşmaya varılamadı, komisyon aldı işleyip geti
recektir. Eğer ilme kıymet verelim diyorlarsa 
İçtüzük Komisyonuna gitsin. İçtüzük hükümle
rine göre komisyonlar başka komisyonlardan 
malûmat istiyebilirler. İçtüzük Komisyonunun, 
İçtüzüğe bu hükmü yerleştirmesi için, bu vazi
fe yapılsın. Bu sebeple, biz diyoruz ki, bu mesele 
ile alâkalı olarak iddiaların birincisi yoktur. 
Ve bunun Umumi Heyette bir karar mevzuu ol
ması mümkün değildir. Bu sebepledir ki, bunu 
bir ilim heyetine gönderme salâhiyetimiz yok
tur. Sayın Betil arkadaşımın dediği gibi, Umu
mi Heyetin bu yolda vereceği karar ne olacak
tır?.. «Ben, Anayasadan bu mânayı anlıyorum» 
şeklinde mi bir karar vereceğiz?... Seçimleri ip
tal mi edeceğiz?... Hangisi?... Açık konuşalım, 
açık konuşalım. (Sağdan, gürültüler) Açık ko
nuşalım... Nedir istihsal etmek istediğiniz mak
sat? Açık konuşalım. Anayasada bir sarahata 
mı ulaşmak istiyorlar? Arkadaşlarım bu konu
da, görüşmelerini yapmakta bulunduğumuz C. 
Senatosu İçtüzüğünün eski 14 ncü ve şimdiki 11 
nci maddeleri ile bir sarahat verilmiştir. İşte 
yeri burasıdır. Yok..., arkadaşlarım, seçimlerin 
neticesi üzerinde bir iptal yolunu arıyorlarsa, 
buna imkân yoktur. Kesinleşmiş ve ekseriyetin, 
Umumi Heyette izhar ettiği iradenin ne iptali, 
ne tetkiki mevzuubahsolabilir ve ne de her han
gi bir komisyonda şu veya bu şekilde olurmuş, 
olmazmış diye tetkik olunabilir. Cumhuriyet Se
natosu Umumi Heyeti tarafından alınmış olan 
bir ekseriyet kararının, bir ilim komisyonuna 
getirilip tetkik ettirilmesi yoluna gitmek bir 
hal yolu değildir arkadaşlar. Eğer Anayasanın 
84 ncü maddesinin şu veya bu şekilde anlaşılma
sının açıklanmasını istiyorsak yolu İçtüzüğün 
yeni 11 ve eski 14 ncü maddesidir. Bu yola gi
relim, esasen İçtüzük de komisyonda görüşül
mektedir. Yok eğer arka plânda maksatları se
çimlerin iptaline gitmekse bu mümkün değildir. 
(Sağdan gürültüler) 
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BAŞKAN — Siz mütalâada bulunurken, baş

kası da sizin gibi konuşursa netice nereye va
rır, dinlemek daha iyi değil midir'» Lütfen gü
rültü etmeyiniz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, meseleyi kesin olarak, ekseriyet 
kararının görüşüne uygun olarak ifade edeyim 
ki, İçtüzüğün 6 ncı maddesinin tatbik edilen 
şekli üzerinde her hangi bir yoldan yeniden bir 
tetkik imkânı yoktur. Anayasa meselesi ise; ne 
Umumi Heyetin, ne de Riyaset Divanının üze
rinde bir karar vermeye imkân olmıyan bir 
Anayasa meselesidir. Bunun yolu içtüzüktür. 
Seçimlerin iptali veyahutta her hangi bir şekil
de tekrar gözden geçirilmesi mümkün ve hattâ 
muhtemel dahi değildir. 

BAŞKAN Kifayeti müzakere takriri ve
rilmiştir. 

KÂMİL KAIİAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
llsui hakkında söz istemiştim Sayın Başkan. Sı
ramın gelmesini bekliyorum. 

BAŞKAN — Evet efendim, buyurun. 
KÂMİL KARAVELlOÖLU (Tabiî Üye) — 

Sayın arkadaşlarım, hemen belirtmeme müsaade 
ediniz ki, konuşmamın sebebi, Sayın Kalpaklıoğ-
lu arkadaşımın, Başkanlık Divanının hareket 
tarzına ait tarizleridir. Bilindiği gibi biz, Yük
sek Heyetinizin teveccühü ile, tarafsız bir heyet 
olarak Başkanlık Divanı görevini yapıyoruz. Ve
rilen takrirler malûm. Bu takrirler, Başkanlık 
Divanına, 202 nei maddeye istinaden, seçim üze
rinde bir ihtilâf olarak Anayasa Komisyonuna 
sevk edilmek üzere geldi. Hüseyin Kalpaklıoğ-
lu arkadaşımız buyurdular ki, burada bizzat Su-
ad TTayri Bey hata yapmıştır. Yapacağı tek şey: 
Bir derkenar yazıp Anayasa Komisyonuna ha
vale etmekti. Ne Başkanlık Divanında müzake
re edilecekti ve ne de hoşlarına gitmiyen bir ka
rarla önergeler geri dönecekti. Bu böyle yapıl
madı ve 202 nei maddeyle bilhassa müzakere 
edildi ve bu madde içinde mütalâa edilerek: ka
rar verildi. Karar menfi idi, huzurunuza- arz edi
liyor. 

Biz 'karara/ neye iştirak ettik: 
Arkadaşlar, bir tarafsız heyeitin içindeyiz. 

Bu tarafsız heyette bizim seçilmeım'ize itiraz 
eden üç arkadaş var. Ne kadar nazik i'fede edi
lirse edilsin, orada bu iitiraz yapıldı. Dendi-M; 
•arkadaşlarımızın seçimine itiraz ediyoruz oya 
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katılmıaimahdırlar. Davacı »aya kailisin, biz 
katıılimıyailım. Kaildik! mesele şahıslarım ız''bi 
ilgili değil. Kararı istedik 1 eri hale getirmek 
için her yolu zorihıdılair. .1 ..Merime geldi iştirak 
ei t tiler, işlerine gelmedi iştirak etmediler. 'Biz 
de tarafsız bir heyet ol'ara'k 'kenıdii anlayışımı
za-göre oylarımızı kullandık. 

Isftenılen, arzu edilen, biraJ evvel de arz 
ettiğim gibi, siyasi, laiklikle, üç. üye bertaraf 
edilsin. Alma, şikâyetçiler oylarını kullansın. 
Bu dlaımazdı. Orada da. konuştuk. Durumu. 
t es bit 'de ettik, ve oykırunızı -kullan dük. 3 üzüm 
kendi secim iimizin sıhlıaitırıdan şek ve şüphe-
mJz yoktu. Ama Hüseyin Kalpakhoğlıı arka
daşımızın şek ve şüphesi kendi kararları, ken
di arzuları oluncaya kadar olacaktır. Onlar, 
çok şülkür ademiştiralkten vazgeçti hu-, ama 

BAŞKAN ~- Usulün 'hare-itıe çıkmayın elen
dim. 

KAMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye
l i epinizi hürmel1 e sel âmlarum. 

BAŞKAN •— Kifayet takririni okuyorum : 

üum huriye! Senatosu Başka alığın a 
Hâdise aydınlanmış olduğundan müzakere 

n'in kifayeti ile takrirlerin Anayasa Koımks-
y onuna havalesi için oylamaya, geçilmesini 
saygı ille dilerim. 

İstanbul 
Rifait Öztürçiue 

BAŞKAN — Efendim, ıtalkrir iki kısmı ihti
va. etmektedir. Evvelâ bu kısmı reylerin'ize 
sunacağını, Idiğer husus hakkında bâzı takrir
ler de var. Müzakerenin kifayetini reylerini!-
ze sunlıyoTutm: Kalbul edenler... Et; m iyenle r... 
Kifayet kabul edilmiştir. 

15 imzalı bir takrir vardı. Refik Ulusoy 
takririni geri aldığı için yalnız bu takrir kal
mıştır. Bu takriri okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Başkanlık Divanı seçimine lait 84 ve 86 ncı 

maddelerin Anayasa ve AdalJet komisyonuna 
şevkine mütedair oylamanın açık olarak ya
pılmasını arz ve teklif ederiz. 

Bursa Manisa 
Baki Güzey Orhan Süersatı 

Bursa Zonguldak 
t; Öabri Çağlayangil Tevfik ine i 



Aydın 
O. Saim Sarıgöllü 

tstanbul 
Bere Turan 

Bursa 
Şeref Kayalar 

Samsun 
Cahit Tokgöz 

İzmir 
Nevzat özerdemli 

Çorum 
Alâeddin Çetin 
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Manisa 

Refik Ulusoy 
İstanbul 

Fethi Başak 
İstanbul 

özeli Şahingiray 
İstanbul 

Ethem Menemencioğlu 
Trabzon 

Yusuf Demirdağ 
Denizli 

M. Emiin Durul 
Eskişehir 

Gavsi Uçagök 

BAŞKAN — Takrir açık oyunuza arz edi
lecektir. (Müzakere edilen nedir sesleri) 

Müzakere edilen mevzu Riyaset Divanının 
kararıdır. Riyaset Divanının kararı ıkabul 
edilirse Anayasa Komisyonuna gitmemesi lâ
zım gelir. KabuL edilmediği takdirde Anaya
sa ve Adalet komisyonuna gidecektir. 

Şimdi isimler okunacak... 

NÜVÎT YETKİN (Malatya) — Bir takrir 
var. okunsun lütfen. 

BAŞKAN — Ben anlıyamadım bu takriri 
efendim. «Gündeme geçilmesini teklif ederim» 
deniyor. Oya mı (koyacağız? Takririnizi lütfen 
izah eder misiniz efendim. 

NÜVİT YETKÎN (Malatya) — Efendim, 
muhterem Riyasetin sunuşları anasında birinci 
madde ve o sunuşu teşkil eden rapor ve mu
halefet şerhleri müzakere konusu oldu, usul) 
başladı, sonra, esasa geçilerek esas müzake
re konusu oldu. Bunun neticesinde birtakım 
takrirler verildi. Bu meyanda bendeniz de bir j 
takrir verdim. Riyaset kararma Senato ıttıla • 
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kesp'etmiştir. Gündemin diğer maddelerine 
geçilmesini teklif etmekteyim. Teklifimin ma
hiyeti budur. Zaten bu bir maruzattır. Bu mâ
ruzât üzerine Yüksek Meclis ıttıla ikesbetmiiş-
tir bu sebepDe bir karar ittihazına mahal yok
tur. 

BAŞKAN — Riyaset bu mütalâada değil
dir. Bu mevzu, Riyaset Divanınca müzakere 
edilmiş ve Heyeti Umumiyeye arz edilmiş
tir. Heyeti Umumiyenin bunu tasvip edip et
mediğinin bilinmesi lâzımdır. 

SIRRI ATALAY (Kars) — O hailde, esas 
üzerinde müzakere yapmak lâzımdır. 

BAŞKAN — Esas üzerinde müzakere ce
reyan etmiyor. Anayasa Komisyonuna havale 
edilsin mi, edilmesin mi, mesele bundan iba
ret. 

Riyaset Divanı kararını açık oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler, beyaz; kabul et-
miyenler, kırmızı; müstenkifler, yeşil oy ve
receklerdir. 

Riyaset Divanı kararını kabul etmek, Ana
yasa Komisyonuna gitmemesini istemektir. 

İsimleri okuyarak oylamaya başlıyoruz. 
(Ekrem Acuner'den ba-şlanaraik oylama ya

pıldı.) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan arkadaş 

var mı?... Oylama muamelesi bitmiştir. 
Başkanlık Divanınca ittihaz edilen karar 

hakkında reye müracaat edilmiş ve (139) sayın 
üye reye iştirak etmiştir. (66) kalbul, (72) red, 
(1) çekimser vardır. Bu vaziyete göre Riyaset 
Divanı kararı, takrirlerle birlikte, Anayasa 
Komisyonuna gönderilerek komisyonun müta
lâası alınacak ve netice Heyeti Celilenize arz 
edilecektir. 

Gündeme devam ediyoruz. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürri
yeti hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu ile içişleri Komis
yonundan müteşekkil Karma Komisyon raporu 
(M. Meclisi 1/91, C. Senatosu 1/107) (S. Sayı
sı:!) (1) 

(1) 1 S. Sayılı basmayazı 8 nci birleşim tuta
nağının sonundadır. 

BAŞKAN — Tercihan müzakeresini kabul 
ettiğimiz ve müzakeresine başlamış olduğumuz 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkın
daki kanun tasarısının müzakeresine başlıyoruz. 
Söz Adalet Partisi adına Sayın Ünaldı'nmdır. 

Buyurun Mehmet Ünal'dı. 
A. P. GRUPU ADINA MEHMET ÜNALDI 

(Adana) — Muhterem arkadaşlarım. 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti ka

nun tasarısı hakkında Adalet Partisi Senato 
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Grupu adına görüşlerimizi kısaca arz ve izah et
mek isterim. 

Memleketin huzur ve sükûnunda, demokrasi
nin inkişafında hattâ Devletin bekasında mühim 
ve hayati bir rolü olan içtimai ve siyasi toplan
tı ve yürüyüşlerin Türkiye Cumhuriyeti kurula-
lıdan beri bir düzene sokulamaması (toplumda 
fcüyük ihtilâtlar yaratan bir problem halinde 
kalmıştır. 

Bizdeki gösteri ve yürüyüşlerin mâna ve ma
hiyeti derinliğine tetkik edilecek olursa, tezahü
rü hangi kılıkta olursa olsun, mutlak ve mut
lak karakter itibariyle siyasi bir renk taşır. En 
masum talebe yürüyüşlerinin bile içine sızmaya 
çalışan gizli 'emeller, ınüfsit eller bulunabilir. 

Kütle ruhunun şuursuzluğu toplantıları ve 
yürüyüşleri her zaman gayesinden ayırabilir. 
Bu sebepledir ki, âmmenin düzen ve huzurunu 
korumakla mükellef odan Devletin yapılacak 
toplantı ve yürüyüşleri kanun yoliyle kontrol 
altına alma imkânına sahip olması elbette bir 
zarurettir ve biz Adalet Partisi olarak bu zaru
rete inanıyoruz. 

Bu memlekette toplantı ve gösterilerin, uzun 
müddet, günümüzün anlayışına hiç de uygun 
düşmiyen îçtimaatı Umumiye ve Tecemmüat ka-
nunlariyle idare edilmek yolu tutulmuştur. Son 
zamanlar çıkarılan Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşleri Kanunu ise ihtiva ettiği hükümler ve 
müeyyideleri itibariyle tatbikatçıların elinde 
her defasında hüviyet değiştirmiş olduğundan 
üzerinde uzun münakaşalar cereyan eylemiş ve 
nihayet işlemez hale getirilmiştir. 

Anayasa Komisyonumuzun raporunda anti
demokratik olduğu beyan edilen eski kanun gö
rüşümüze göre, yalnız tatbikatında zafiyet gös
termiş ve bu sebepten günün icabı ve ihtiyaçları
na uygun bir şekle getirilmesi zarureti hâsıl ol
muştur. 

Millet Meclisinde müzakere ve kabul edilerek 
huzurunuza gelmiş bulunan metin ana hatları 
itibariyle günün ihtiyaçlarını karşılayacak ma
hiyettedir. 

Âmme düzeninin korunması, memleketin hu
zur ve sükûnunun sağlanması mevzuunda parti
mizi de en az iktidar partileri kadar sorumlu 
gördüğümüz cihetle Adalet Partisi Grupu ola
rak toplantı ve gösteri yürüyüşleri hürriyeti 
hakkındaki Kanunun esasları ile bağdaşamadığı
mız bir taraf bulunmadığına bilhassa işaret et-
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mek isterim. Ancak bu kanunda açık (kalmış 
bâzı cihetlerin ve bu sebepten de bâzı endişele
rimizin mevcut olduğunu da ifade etmek zorun
dayız. Meselâ; cemiyetin faydalı bulduğu dâva
ları veya masum dilekleri müdafaa gayesiyle ya
pılacağı öne sürülen toplantıların evvelden ha
zırlanmış bir tertip ile iltihakçılar tarafından 
maksat ve istikamet dışına sürüklenmesi halin
de bu kanunla tertipçileri tecziye etmeye imkân 
görememekteyiz. 

Diğer taraftan 5 nci maddede hangi toplan
tıların bu kanunun hükmü haricinde kaldığı ta
dat edilirken balolar, eğlenceler ve düğünlerin 
istisnası tasrih edilmiş olduğu halde sünnet ce
miyeti veya mevlüt okunması gibi toplantıların 
istisna harici bırakılmasının tatbikatta birtakım 
ihtilâtlara ve ihtilâflara yol açabileceği düşün
cesi de ortaya çıkmaktadır. 

5 nci maddedeki (Eğlence ve cenaze töreni 
gibi toplantılar) ibaresinin içinde, arz ettiğimiz 
törenlerin de dâhil olup olmadığının Komisyon 
Sözcüsü tarafından açıklanmasında fayda mü
lâhaza etmekteyiz. 

Ayrıca 14 ncü maddede kanunsuz toplantı 
ve yürüyüşlerin dağıtılması sırasında Hüküme
te verilen zor kullanma yetkisinin içinde silâh 
kullanma halinin de 'mevcut olup olmadığının 
Komisyon Sözcüsü tarafından tasrihini istemek
teyiz. 

Sözlerimi bitirirken mühim gördüğümüz bir 
noktaya daha işaret etmek istiyorum. 

Kanunun 1 nci maddesi küçük, büyük her 
ikes toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkına sahip 
kalıyor. 

Reşit olmamış birtakım sabilerin her hangi bir 
maksat için toplantıya katmak ve toplantıyı on
lar vasıtasiyle gayrimakJbul ve gayrimeşru mak
satlara alet etmek ihtimali ortada açık kalmak
tadır. 

Cezai ehliyeti olmıyan kimseleri toplantı 
içinde ve toplantı hürriyeti sahibi olarak gör
mek elbette birtakım mahzurlar ortaya koyacak
tır. Bu cihetin de bir müeyyideye bağlanması 
zaruretini hissetmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; Adalet Partisi Gru
pu olarak zikre şayan bulduğumuz noktalar ve 
endişelerimiz izah ve tesbit edildiği takdirde ka
nunun heyeti umumiyesini benimsediğimizi ve 
reylerimizi de bu istikamette kullanacağımızı 
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arz eder, huzurunuzdan hürmetle ayrılırım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Selâmi Üren. 
Y. T. P. MECLÎS GRUPU ADINA SELÂ-

Mî ÜREN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, muh
terem senatörler, sizleri Yeni Türkiye Partisi 
Meclis Grupu adına hürmetle selâmlarım. 

Bugün herkes, önceden izin almaksızın, si
lâhsız ve saldırısız toplanma ve gösteri yürüyü
şü yapma hakkına sahip bulunmaktadır. 

Anayasanın 28 nci maddesinin 1 nci fıkrası
nın tanıdığı bu hak mutlak olup, her hangi 
bir takyide tâbi bulunmamaktadır. 

Bu hudutsuz serbestinin kötüye kullanılma
sı, suiistimal edilmesi halinde cemiyette huzur
suzluk yaratabileceği ve kamu düzeninin bozu-
labileceği bir hakikattir. Nitekim hâdiseler de 
bunu teyidetmektedir. 

Eğer bu hak kamu düzenini korumak için 
kanun ile sınırlanmazsa huzursuzluğun devamı 
ve artabileceği de muhakkaktır. Bu bakımlardan 
ve kamu düzeninin korunması için Anayasanın 
28 nci maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak 
bugün huzurunuza getirilmiş bulunan tasarıya 
Yeni Türkiye Partisi Grupu olarak müspet oy 
vereceğimizi arz ederim. 

Toplantı ve gösteri yürüyüşü hürriyeti hak
kındaki kanun tasarısı bir usul kanunu olma
yıp ceza hükümlerini havi hususi kanunlar ma
hiyetindedir. Ve tasarı emsali kanunlar gibi 
suçları tarif ve müeyyidelerini huzurunuza ge
tirmiş bulunmaktadır. 

Meselâ tasarının 9 ncu maddesindeki, top
lantıyı dağıtma, 12 nci maddesinde, yasak yer
lerde toplantı ve yürüyüş vukuunda, 13 ncü 
maddesindeki, kanuna aykırı hareketler karşı
sında, 14 ncü maddedeki, dağıtmada, mülki 
âmirin, Hükümet komiserinin, polis ve emni
yet kuvvetlerinin durumları ne olacaktır, ne 
gibi tedbirler alabilecektir, zor kullanabilecekler 
midir ve kullanmada şekli ve sınırları ne olacak
tır, silâh istimal edebilecekler midir? 

Tabiî olarak tasarı bunların cevabını vere
memektedir. Bu durumda bilmecburiye 2559 
sayılı Polis vazife ve salâhiyetleri Kanunu ile 
8501 sayılı Polis vazife ve salâhiyet Nizamname
sine müracaat etmek, ona dayanmak icabetmek-
tedir. 

Bu kanunun 1934 ve nizamnamesinin de 
1938 tarihli olduklarım hatırlatırsak bugünün 
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ihtiyaçlarına cevap vermekten uzak bulunduğu 
açık bir hakikat olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Muhterem senatörler, evvelemirde intizam
sızlıklara, tecavüzlere ve anarşiye karşı vatan
daşın emniyetini korumakla mükellef olan idare 
âmiri, polis ve emniyet kuvvetlerinin daha te
sirli çalışmasını temin edecek mahiyette, salâ
hiyetlerini, zor kullanma ve icabında silâh isti
malini bütün sınırları ile tesbit eden, tatbika
tında gerek tatbik edenler, gerekse umumi ef
kâr bakımından tereddüde imkân vermiyecek 
şekilde yeni bir Polis vazife ve salâhiyet Kanu
nunun da bir an evvel Hükümet tarafından 
meclislere getirilmesi grup.umuzca temenni olu
nur. 

Muhterem senatörler, son hâdiseler de göster
miştir ki, emniyet kuvvetleri ve görevliler teca
vüz karşısında dahi tereddüde düşmektedirler 
ve vakalara zamanında ve yeteri derecede mü
dahale edememişler, âdeta seyirci kalmışlardır. 
Bu hususu Hükümet Başkanı dahi 2 Ekim hâ
diselerinden sonra huzurunuzda vermiş bulun
dukları beyanatlarında açıkça belirtmiş bulun
maktadırlar. 

Hukuki bakımdan Anayasaya dayanılarak 
mevcut noksanların telâfisine gidilirken, geç
miş hâdiselerin emnij^et ve inzibat kuvvetleri 
ve memurlar üzerinde husule getirdiği mânevi 
sarsıntıyı kabul etmek bir zarurettir. 

113 sayılı Kanunun tadilini bir an evvel 
gerçekleştirmek suretiyle memur ve inzibat kuv
vetlerine mensup bulunup da hükümlü bulu
nanların affını temin etmek suretiyle bu sarsın
tının da kısmen olsun ortadan kaldırılmasının 
temini grupumuzca temenni olunur. 

Yeni Türkiye Partisi Grupu olarak bu kanu
nun memleketimiz için hayırlı olmasını diler 
hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Obuz. 
MUAMMER OBUZ (Konya) — Muhterem 

arkadaşlarım, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanunu, demokratik rejimin ilk Cumhuriyet 
şartı olan fikir ve söz hürriyetini teminat al
tında bulunduracak ve bu hürriyetleri kamu 
düzenini bozmıyacak bir hudut içinde nizam 
altına alacaktır. Malûm olduğu üzere fikir ve 
söz hürriyeti (İnsan Hakları Sözleşmesi) nin 
dr garantisi altındadır. 
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Bu itibarla, tetkik etmekte olduğumuz ta

sarının ehemmiyeti aşikârdır. Kanunun sunu-
lanacağı muhitlerin değeri ve tatbik oluna
cağı sahaların genişliği önemle göz önünde 
tutulmak lâzımdır. Kanunun tatbiki ile alâkalı 
merciler, toplantı ve gösteri yürüyüşlerini te
min edecek makam ve şahıslar ve haktan fayda
lanacak kişilerin çoğunluğunu da hesaba ka
tarsak bilhassa, 'mesuliyeti takabbül ve telâk
ki bakımından ve hürriyetlerini istiyen şahısla
rın kemmiyeti ve keyfiyeti bakımından halli 
kolay olmıyan bir meselenin karşısında bulun
duğumuzu görürüz. Herkes ne verildiğini ve 
neyin men olunduğunu açıkça görmeli ve bil
melidir. Tasarıda, maalesef vuzuhu bula
mamaktayız. Vuzuhsuz maddelerle, vatandaş 
huzuruna çıkaracağımız bir kanun toplantı
larda ve gösteri yürüyüşlerinde, kalabalığın 
şuuruna hâkim olunamaz. 

Tasarının esbabı mucibesinde, halen mer'i 
bulunan 6761 sayılı Kanunun, Anayasa ile 
bağdaşmıyan bâzı hükümleri tadadcdilmiş ve 
bunları bertaraf eden yeni hükümlerin getiril
mediğine işaret olunmuştur. Tasarı maddele
rinde esbabı .mucibenin bu beyanı ile, âmel 
olunmadığını iddia etmek kolay olacaktır. 
Filhakika, 6761 sayılı Kanun ile vaz'edilmiş ve 
Anayasaya aykırılıklara esbabı nıucibede zikir 
ve tadadolunmuş birtakım haller tasarı mad
delerinin arasında ve birçok yerlerde sükût 
ile muhafaza edilmiştir. 

Meselâ gerekçede (6761 sayılı Kanunun 2 
nci maddesinde siyasi partilerin ve siyasi 
propaganda maksadı ile gerçek ve tüzel kişi
lerin toplantı ve gösteri yürüyüşü yapacakla
rına) işaret edilerek, bu halin Anayasa aykırı 
bulunduğu kaydedilmiş iken ve (Millî irade
nin tecellisinde geniş iştirak payları olan 
siyasi partilerin fikir ve düşüncelerini toplan
tılar yolu ile millete duyurabilmeleri lüzumu) 
savunulmuş iken, tasarı .maddelerinin tetkikin
de siyasi partilere bir Anayasa hakkının kati
yen ve sarahatle verildiğini görememekteyiz. 

Nitekim, tasarının (5) nci maddesindeki is
tisnalar meyanmda, siyasi partilerin yalnız ka
palı yer toplantıları zikredilmiştir. Siyasi 
partilerin açık yer toplantıları ve gösteri yü
rüyüşleri tasırıdaki birtakım eşkâle ve şartlara 
muallak bulunmaktadır. Halbuki, bâzı ferah-
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latıeı ve daha az bağlayıcı yeni hükümler bek
lenirdi. 

Yine esbabı rnueibede, mer'i kanunun yanı 
6761 sayılı Kanunun 13 ncü maddesindeki (ka
nuna aykırı toplantıların dağıtılması için he
def gÜzetilmezsizin ateş etmeye mütedair hü
küm) tenkid edilmekte ve bu müeyyide (tatbik 
kabiliyeti olmıyan sert bir hüküm) olarak tav
sif edilmektedir. 

Halbuki, bu tenkid ve tavzihe rağmen ta
sarıda daha yeni bir hüküm getirilememiş, 
hattâ, bilâkis zor kullanılarak dağıtılıyor fık
rası ile, kalabalığın hürriyeti tahdidedilmiştir. 
Kullanılacak zorun mahiyeti, nedir? Şümulü 
nedir» Bunu kestiremiyoruz. Ancak, kullanı
lacak olan şey (zor) olduğuna göre, bu tasarı 
kanunlaştığı takdirde havaya ateş hükmü, bir 
ideal hüküm olarak hafızalarımızda yaşıyncak 
tır. 

Demek oluyor ki, tasarı, esbabı nıueibesin-
deki çok iddialı ve mutantan takdime rağmen, 
topluluğu yine de (bugünkü modern imkânlar 
ile silâh kullanmadan dağıtmakta) âciz kalmış
tı?. 

Diğer taraftan, mer'i mevzuatımızın emniyet 
ve asayiş mülâhazası ile zabıta kuvvetlerine 
silâh kullanma yetkisi verdiğini unutmamak 
lâzımdıi". Meselâ Polis Vazife ve Salâhiyet Ka
nununun hükümleri, gayrikanimi olan veya 
böyle bir safhaya intikal eden toplantılarda 
da bittabi tatbik olunacaktır. Tasarının sü
kûtu bu gayeyi istihdaf eder. Burada tasarı 
ile dolayısiyle alâkası bulunan bir ciheti be
lirtmekte fayda ummaktayım. Polis Vazife 
ve Salâhiyet Kanununun 16 nci maddesinin 
(B) fıkrasında (Irz ve cana vukubulan teca
vüz ve taarruzların silâh ile defi) derpiş edil
miştir. Mala tecavüz zikredilmemektedir. Aca
ba, şuursuz toplulukların, mütecaviz yürüyüş
lerin vatandaşın mesken masuniyetine veya 
mülkiyet hakkına teveccüh edecek taarruzları 
bertaraf etmek, ne suretle mümkün olacak
tır? Burada büyük ve tehlikeli bir açığın mev
cudiyetine şahidolmaktayız. Tasarıda hiç olmaz 
ise, bu açığın da kapatılması lâzım idi. Dağıt
malarda zabıta ne yapacağını kesin olarak bil
melidir. Kanundaki sarahat, zabıtanın kuvvet 
kaynağı ve meşru kudretinin dayanağı olur. 
Aksi halde, (mesuliyet korkusunun vehmi içinde 
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JK'V.- . otoritesi. zabıta kuvvetlerinin şahsında, 
zeval ı'bıdur. Ve cemiyette anarşi başlar. Bü
yün içinde ibuiunduğamuz şartlar bana yakın 
.»Lmakla. fiö.steri Yürüyüşleri Kanununu ha-
zmt'aılken, daha tedbirli ve daha çok ayık ve 
endişesiz olmamız lâzmn'dır. Sert hükümler ge
tirebilmeliyiz. 

Tasarının 1.4/1 maddesindeki (Kalabalık 
dağdın az ise zor kullanılarak dağıtılır) hük
mü, böylece muhaf'nz-a ediliyor ise. karakol
larımızın duvarlarını süslüyecek bir vecize ol
maktan öteye bir 1111111 a taşıımıyacaktır, kanı
sındayım. Bu hüküm bir kalabalık dağıtın;' 
hükmü değildir. 

Aynı 'konuda, bir başka cihete de işaret, et
mek ieabeüiyor. Tasarının 14 neü (maddesinin 
(2) nei fıkrasında (Zabıtanın ihtar emrine 
haıceit bırakmayan haller) tasarlanımış ancak, 
zabıtanın ne yapacağı acıldanmamıştır. (M.Ü-
seUâlı şahıslau'in uzaklaştırılması) ne suret
le imkân dâhiline girecek (Kalabalık arasın
da silâhlı çoğunluk mevcut ise) bunların han
gi suretle bertaraf edilecekleri d!e, meşk ut 
bırakılmıştır. Bu hallerde daıhi, zabıta (zor 
kutlanacak), ne yapacak? belli değildir. Hü
kümler kifayetsizdir. 

Tasarı maddelerinde yapılması lâzımgeien 
tadilâta ışık tutmak amaciyle, eski mevzuata 
yok Ikısa 'bir göz atmak faydalı olacaktır. Bu 
takdirde, eski mevzuat ile tasarının .münase
betlerini de tâyin etmeye gayret sarfetmiş 
olacağım. 

27 Mayıs 1325 tarihli (İçiilmaatı Umumiye 
Kanunu) ve 1328 Mart 3 tarihli (Tecemmüat 
Hakkındaki Kanun) o zaımanın şartlarına ve 
icaplarına göre, m'eseleleri liyakatle ve ('kifa
yetle halletmiştir. 

Bunlardan Tecemmüat hakkında, Kanun 
lumuimi hatlariıyic gösteri yürüyüşlerini ve Îç
timaatı Umumiye Kanunu yine umumi hatla-
tiyle toplantıları tanzim etmektedir. 50 - 55 
yıl fasılasız meriyette (kalan bu iki kanun
dan vatandaşlar şikâyetçi değMirl'er. Bu ko-
nulara hürriyetsizlikten bunalmadıtar. Mu
vaffak olmuş, benimsenmiş kanunlardır. Ama, 
meriyete girdikleri tarihler, demokratik ol-
iiiiyan bir idarenin iktidarda bulunduğu ta
rihlerdir. Toplanti ve gösteri yürüyüş!erinde
ki hürriyetsizlik, cemiyetimizi G189 ve 6761 
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sayılı kanunların ısdar olunduğu 1953 ve 1956 
yıllarında hissedildi. 

Arz ettiğim demokratik 'ollmıyan bir idare
nin kanunları demokratik bir sisteme ve de
mokratik rejim içinde çıkarılan diğer iki ka
nun ise mutlak bir istipdada şahadet ederler. 
O elen güdeni arattırmış oluyor. 

Elimizdeki tasarıda tetkik ettiğimiz mad
deler, son çıkarılan ağır ve hürriyet kayıt-
llayıeı hükümlerden kaçınmak gayreti içinde 
olanların, eski kanunların hürriyet havasına 
sığınmalarının tereddütlü bir gerileyişini ifa
de etmektedir. Yani tasarı, yeni bir şey ge
tirmiyor. Daha kötü maziden daha iyi bir ma
ziye intikal ile, cemiyetimize hürriyet bahşe
diyor. Ama, hürriyetimizi tam veremiyor. 

Şimdi, bu iddiayı ispat ile mükellef saya
rım, kendimi : 

Tasarı, 1953 tarihli Kanunun dördüncü 
maddesini ve 1.956 tarihli Kanunun tamamını, 
26 ncı maddesinde yürürlükten kaldırmıştır. 
Yani, Mi rr!i yetilerimizi tahdit ve tehdideden 
hükümler kaldırılmıştır. Ve fakat, bunların 
yerine ikonulan maddeler daha evvel mer'i bu
lunan Tecemmüat hakkında Kanun ve İçtimaa-
tı Umumiye Kanununda ya aynen ya küçük 
rotüşlerle, tasarıda görüldüğü şekilleriyle ka
bul 'edilmek istenmiştir. Dikkatle tetkik ede
lim. Şu neticeye ulaşacağız : 

Tasarının 3, 7, 8, 9, 12, 16 ncı maddeleri 
Îçtimaatı Umumiye Kanununun 2, 3, 4, 7, 
8, 9 ve 17 nci maddelerinden ve yine tasarı
nın, 12, 14 ve 16 ncı maddeleri Tecemmüat 
hakkındaki Kanunun 2, 3, 7 nci maddelerin
den isteane edilerek, hazırlanmıştır. Hattâ 
iktibasolunmuştur. Bu maddeler ise, ana hü
kümleri muihtevidir. Güzel bir tesadüf dahi 
mevcut : Îçtimaatı Umumiye Kanununun 8 nci 
maddesi Ve 9 ncu maddesi, tasarıya, yine 8 ve 
9 ncu maddeler olarak aktarılmıştır. 

Temenni olunur idi ki, Tecemmüat hak
kındaki Kanunun birinci maddesindeki ta
riki âm üzerinde nâsın velvele ile .toplanma
sına veya bu hal ile dolaşmasına (tecemmu) 
deniyor. Ve 2 nci maddesindeki (Tariki âm 
üzerinde müsellâh olaralk tecemmu etmek mem
nudur. Huzur ve istirahatı âmmeyi ihlâl ede-
celk surette gayrimüseMâh olarak tecemmu et
mek kezalik memnudur) Ve içtimaatı Umu
miye Kanununun birinci maddesindeki (Os-
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manlılar gayrimüsellâh olmak üzere umumi 
içtimalar akdinde hürdür. Mevaddı âtiyede 
münderiç ahkâma riayet edilmek şartı ile ruh
sat istihsaline hacet yoktur.) gibi tarifler ve 
gayrdıkanuni toplantıları dağıtmaya <lair olan 
'kesin hükümlerde tasarıya nakledilmiş olsun... 
Elimizdeki tasarının vuzuhsuzluğu, tarif nok
tasından, kesin hüküm getirememiş olmama
dadır. 

Tasarıda, askerî kuvvetlerin müdahalesini 
gerektirecek hallerin vukuunda, takiboluna-
cak usule dair hüküm yoktur. Bu takdirde 
(îl İdaresi Kanunu) nun hükümlerinden fay
dalanılabileceği cevap olarak ileri sürülebi
lir. Ancak, İl İdaresi Kanununda İ l / D fık
rasında, birtakım noksanların bulunduğuna 
işaret etmek lâzımdır. Askerî kuvvet talebet-
uıek salâhiyeti valinin şahsına verilmiştir. Hal
buki tasarıda, en büyük mülkiye âmirinin top
lantı yerine gelmesi mecburi değildir. Ve tek 
ihtar üzerine topluluk dağılmaz ise, hemen zor 
kullanılmasına geçilecektir. 

Tek ihtar, hürriyetler bakımından bir ga
ranti kabul edilemez. Malûm olduğu üzere 
eski hükümlerde, silâhsız toplantılarda 3 ve 
silâhlı toplantılarda iki ihtar mecburi idi. Es
ki hükmü ihya etmek vatandaş topluluğuna 
zaman kazandırması, vaziyeti mütalâa etmesi 
imkânını vermesi ve kitlemin şuurlu harekete 
avdet eylemesini sağlaması bakımından fay
dalıdır. Burada da görülüyor ,şu yeni hüküm, 
vatandaşı tek ihtar ile tehdit eder mahiyette
dir. Tasarı ! Anayasanın 28 nci maddesinde 
(a) bölümünde Türk vatandaşına tanınan top
lantı yapma ve gösteri yürüyüşü yapma hür
riyeti hakkını, vatandaşlık haysiyetine lâyık 
şekilde düzenliyen bir kanunun taslağıdır. 

Bu maddenin tetkikinde görüleceği veçhi
le teminat altına alınacak hürriyetler bahis 
konusudur. Ve bu hürriyetlerin kamu düzeni
ni bozmıyacak şekilde hudutlanmaları tbahis 
konusudur. Tasarıda birtakım terimlerle, hak
kın mahiyet ve şümulü karıştırılmıştır. Muh
telif maddelerde kullanılan ve aynı mânada 
kullanıldıklîarı hissi uyanan kelimeler, huku
ki terimler olarak, mânalarını yıaygınlaştır-
mışlardır. 

Muhtelif 'maddelerdeki ('toplantı), (Yürü
yüş toplantısı), (yürüyüş) (kapalı yer top
lantısı) ve (gösteri yürüyüşü) ve (açık yer 
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toplantısı) birbirleriyle bağdaşmıyan bir su
retle düzene konulmuştur. ÎMeselâ, bu tâbir
lerden (yürüyüş toplantısı) denilen hal ile, 
(yürüyüş) ve (gösteri yürüyüşü) aynı şey
ler midir, ayrı haller midir? Aynı suretle, 
(kapalı ve açık yer toplantıları) (açık yer top
lantısı) ve (açık toplantı). Hangi mâna
larda kullanılmışlardır. Ve hangi hukuki fiili 
ifade ederler? 

*v"~ -rî_! 
Halbuki mesele basittir, vatandaşın türlü 

hareket hürriyetini kamu düzeni ile bağdaş
tırmak bahse konu olan meseledir. 

Biri hareketsiz toplu hal hürriyeti. 
Diğeri, hareketli toplu hal hürriyeti. 
Birinci hareketsiz toplu hal hürriyeti, ya 

açık yerde veya kapalı yerde olur. Bunlara ka
palı yer toplantısı, açık yer toplantısı denir. 
Hareketli toplu hale de, (gösteri yürüyüşü) de
nilecek ise denir ve mesele halledilmiş olur. Yine 
terim konusunda, meselâ, tasarıdaki maddelerde 
(ihbar), (ihbar emri) ve (emir) aynı şeyler ola
rak kullanılmıştır. Halbuki (ihbar) ile (emir) 
birbirleriyle bağdaşmıyan kelimelerdir. 

17 nci maddedeki (tahrik) ile 21 nci madde
deki (tahrik ve teşvik) in hukuki anlamlarını 
çözmek kolay olmamaktadır. 

Tasarıda bölümler ve maddelerin sıralanışın
da mantıki ve kanun tekniğine uygun bir tesel
sül ve irtibat mevcut bulunmamaktadır. Meselâ, 
2 nci maddenin matlabı muhtevasına uymadık
tan başka, ayrı bir madde halinde ısdarına lü
zum yok iken, ana hükümden hemen sonra yer 
almıştır. Halbuki, maddelerin mantıki ve tek
nik teselsülüne dikkat edilirse bu ikinci madde
nin 4 ncü maddenin sırası yerine ikame olun
ması ve daha iyisi bu maddeye bir fıkra olarak 
ilâve edilmek suretiyle 2 - 3 - 4 ncü maddeler, 
5 ve 6 nci maddelerden sonra gelmek üzere nu
mara alması icabeder. Ayrıca, 8 nci maddeye 
(tertip heyeti) nin ne olduğunun bir tarifi ko
nulduktan sonra 7 nci maddenin 8, 9, 7 nci mad
deler olarak numara sırasına girmesi gerekirdi. 

Üçüncü bölüm, yine bir usul hükmü olmakla 
ve yalnız 11 nci maddeyi ihtiva etmekle, bu mad
de, atıflar bertaraf edilmek suretiyle 2 nci bö
lüme aktarılmalı ve bu (2) nci bölümün mat
labı (usul ve şartlar) şeklinde bir tashihe tabi 
tutularak üçüncü bölüm tamamen kaldırılmalı 
idi. 

— M — 
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Dördüncü bölüm. (Yasaklar) ı ihtiva etmek

tedir. Yasakları tecziye eden ve alelıtlak ceza
ları ihtiva eden hükümler ise, 5 nci bölümde 
toplanmıştır. 

Dikkat edilirse, 18 nci madde matlabı (ya
saklara aykırı hareket) tir. O halde, bu madde 
(yasaklar) diye adlandırılan ve 12 - 17 nci mad
desi de ayrı bir bölümde mütalâa edilen efalin 
tecziyesine mütaallik bulunmak lâzımdır. Hal
buki, tasarının 21 ve 24 ncü maddeleri, 16 ve 17 
nci maddelerdeki efale ayrı cezalar tâyini sure
tiyle cezalarda bir nevi tekrarlama meydana ge
tirilmiştir. 

Meselâ, 17 nci madde ihlâl olunduğu takdir
de (21) nci madde ile mi, yoksa (24) ncü madde 
ile mi ceza verilecektir? Bunu tâyine imkân yok
tur. 

18 nci madde, 12 - 17 nci maddeleri tecziye 
edecek ahkâmı ihtiva etmeli ve 21 ve 24 ncü 
maddeler de tevhiden bu meyanda mütalâa olun
malı idi. 

Tek bir madde için bölüm açmaya ekser ah
valde lüzum yoktur. Bu itibarla, tasarıdaki 6 nci 
bölüm kaldırılarak, (Kavuşturma usulü), son 
hükümler matlabı altında ve ayrı bir bölüme 
ithal edilebilir. 

Tasarının geçici maddesi ile yürürlük mad
desi vatandaşın bir ay müddetle hürriyetini teh-
dideder görünmektedir. Kanun neşri tarihinde 
yürürlüğe girecek. Halbuki, muvakkat maddeye 
ve bu maddenin matufu 4 ncü maddeye göre, 
idare âmirleri tarafından (mahal tesbiti) işi bu 
tarihten itibaren bir ay içinde yapılacaktır. Bu 
arada toplantı yapmak istiyen vatandaşlar ne 
suretle ve nerelerden faydalanacaklardır? Mu
vakkat maddeye bu hususta bir kayıt koymak 
veya 4 ncü maddeyi buna göre iyi işler hale ge
tirmek lâzımdır. 

Bu mâruzâtıma dayanarak, tasarının, görüş
melerin ışığı altında bir kere daha gözden geçi
rilmesi için komisyona iadesini arz ve teklif ede
ceğim. Buna dair takrirlerimin kabulünü istir
ham ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? Bu
yurun, Sayın Batur. 

SUPHÎ BATUR (Sinop) — Muhterem ar
kadaşlarım; Anayasanın tedvin ettiği ve ana ka
nun mahiyetinde olan Toplantı ve gösteri yürü
yüşleri Kanununu müzakereye başlamış bulunu
yoruz. I 
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Evvelâ şunu arz etmek isterim ki, bu gibi ka

nunların müzakeresinde çok dikkatli ve ciddî 
olmak lâzımgelir. Esaslı bir kanundur; vatandaş 
haklarına ve vazifelerine taallûk eden mühim 
bir kanundur. Bu kanun hazırlanırken, hiç ol-. 
mazsa, demokratik memleketlerin bu husustaki 
kanunları tercüme ettirilip, muhterem üyelere 
dağıtılması ve bu suretle bir kıyaslama yapıl
ması icabederdi. Bu maalesef yapılmamıştır. 
Bendeniz Muhterem Senato Başkanına müracaat 
etmiştim. Dışişleri Bakanlığından muhtelif mem
leketlerin mevzuatı geldi, fakat hepsinin tercü
me edilme imkânı bulunamadığı için bir tetkik 
yaparak, bir neticeye varamadık. Bu kadar mü
him bir konu geliyor. Arkamızda bıraktığımız 
aylar içinde birtakım yürüyüşler, birtakım top
lantılar oldu ve önlenemedi. Meclisin kapısına 
kadar kanunsuz olarak dayanıldı. Az daha Mec
lis baskına uğrayacaktı. Onun için böyle bir ka
nun yapılırken üzerinde dikkatle durulması lâ-
zımgeldiği kanaatindeyim. Maatteessüf bu ya
pılmamıştır. 

Şimdi, kanun, bir kere çok karışık bir kanun
dur. Kolay anlaşılamıyor. Anayasanın vatan
daşlara toplantı hakkında verdiği salâhiyeti kul
lanması icabeder. Halbuki tecemmu için teklif 
edilen hususlar oldukça muğlâktır. Gerçekten, 
bu arada kullanılan toplantı ile toplanma ke
limeleri birbirine karıştırılmaktadır. Bunların 
ayrı fasıllarda toplanılması zannediyorum, da
ha iyi olurdu. 

Sonra, açıkça, vuzuhla, sarahaten, toplanma 
nedir, toplantı nedir, tarif edilmemiştir. 1328 
tarihli Tecemmuat hakkındaki Kanunu muvak
kat tecemmmı tarif ediyor. Halbuki toplanma 
demek icabeder. İçtima ile tecemmu arasında 
fark vardır. Birisi nizamlıdır, birisi nizamsızdır. 

1328 tarihli Tecemmuat Kanunundaki tarif : 
«Tariki âm üzerinde nâsm velvele ile toplanma
sına veya bu hal ile dolaşmasına tecemmu de
nir.» Burada bu, kanuni bir tâbir. Bu elimiz
deki kanunda toplanma hakkında bir tâbir var 
mı arkadaşlar? Karışmış, girift, birbirinin içe
risine sıkışmış bulunuyor. Sonra, zannediyorum 
ki, bu husus diğer medeni memleketlerin içtima 
kanunlarında olduğu gibi bizde de iyi bir şe
kilde tedvin edilsin. Eski ceza usullerinden ay
rılıp, Ceza Kanunumuzun içerisine modern mâ
nada tedvin edilmiş hükümler koyalım. Bu şe
kilde hareket etmekle durum daha iyi olabilirdi. 
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Alışılmış bir esastan hareket ederek eski Ceza 
Kanunu, sistemine göre ceza verelim, cezayı ar
tıralım veya cezanın tatbik edilmek istenilen mü
eyyidesini artıralım demek, tatbikte iyi bir usul 
değildir. Onun için, bu kanun hükmünün bir 
Ceza Kanunu içerisinde tedvini meselesinde, 
zannediyorum ki, büyük bir fayda vardır. Son
ra, bütün geçiş yolları ve toplantı meydanları
nın kontrolü meselesi de idare âmirlerine bı
rakılıyor. Ben bütün bu söylediklerimle, idare 
âmirlerini küçük görmek istemiyorum. Ama, 
Hükümetin birtakım teklifleri olması icabederdi. 
Vâzıı kanunun birtakım yerleri, çalışma ve hu-
zur bakımından, emniyet altına alması icab
ederdi. Meselâ bunların başında Riyaseticum-
hur Köşkü gelir, bunların başında mebusan mec
lisleri gelir, bunların başında Millî Savunma 
Bakanlığı, Erkânı Harbiyei Umumiye Reisliği 
gelir. Bunu lâalettâyin bir kaymakama, bir na
hiye müdürüne, bir valiye bırakabilir misiniz 
arkadaşlar? 

Şimdi bakın İçtimaatı Umumiye Kanunu
mun 6 ncı maddesi ne diyor; bunun hepsini oku-
mıyacağım, sadece, şu kısmı okumakla, iktifa 
ediyorum :. 

«... ve Meclisi Umumi münakit olduğu za
manlarda Ayan ve Mebusan Dairelerinin aç ki
lometre mesafesi dâhilinde açık mahallerde 
umumi içtimalar memnudur.» 

Aynen fauna muvazi olarak İngiliz Kanunu, 
Avam Kamarasından bir mil haricinde olur, 
diyor. 

Biz ise bu yetkiyi İdare Âmirine veriyoruz. 
Ben kendi kendime diyorum ki, bu meseleleri 
emniyet altına almak vâzıı «kanunun vazifesi, 
ha.kkı değil mi? Zannediyorum ki, bunları emni
yet altına almak ve bunların 'bulundukları yer-
İerde tahdidat yapmak zarureti vardır. 

Şimdi, bir noktaya daha temas ederek söz
lerime son vereceğim. Mebuslar hakkındaki 
madde: «Büyük Millet Meclisi üyelerinin yapa
cakları görüşmeler» demektedir. Doğrusunu 
isterseniz, ben bu meseleyi hiç anlıyamadrm. 
Anlıyamadım, çünkü, mebus ollan bir kimseye 
Anayasa bu hakkı veriyor, bu vazifeyi veriyor 
ve bu vazifeyi yapmayı emrediyor. Bu duru
ma göre, mebusların Parlâmento dışarısında da, 
halika karşı olan bir vazifesi ve halkla bir temas
ları var. Bu gibi vaziyetleri men etmek için ka-
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nım her hangi bir tedbir alabilir mi? Hayır ar
kadaşlar, alamaz. İNTeden alamaz? Meselâ; hor 
hangi bir kaymakam Anayasanın vermiş oldu
ğu hakka zıt mânada başka bir kanunun uygu
lanmasını istiyemez. Böyle bir şey olamaz. Ya
ni, yine Parlâmento üyeleri, kendilerine Anaya
saca verilen bir hakkı, oylama suretiyle ne 
ihya edebilirler ve ne de ithal edebilirler. 

Binaenaleyh, bunun kanun metniden çıkarıl
ması icabeder. kanaatindeyim. Hem mebus ola
rak ve hem de vâzıı kanunu Teşriî Organı masu
niyeti teşriiyeyle donatması İtibariyle, bu kanu
nun içine girmesi lâzımdır. Mebus ancak bu 
kanunla, yani, kendisine Anayasa tarafından ve
rilen hukuku iyi kontrol edip ona göre hareket 
etmesi lâzımgelir. Yoksa kıl kadar bir fark 
vardır. Anayasada bilinen bir hususu biz oyla
maya getirip, bir kısmımız müspet, bir kısmımız 
menfi rey veremeyiz kanaatindeyim. 

Bendeniz takrir vermiyorum. Ama, bu kanun 
çok noksandır. Muammer Obuz arkadaşım gibi 
komisyona iadesini ve hattâ Hükümete iadesi 
ve baştan düzenlenerek gelmesi icabeder kana
atindeyim. Millet Meclisinden geçtiği için be
nim mülâhazam belki biraz garip gelecektir, 
ama, Hükümet bunu yeniden tetkik edip, yeni 
bir ihtisas heyetinden geçmiş olarak buraya ge
tirmiş olsaydı daha iyi olurdu. Hürmetlerimle. 
(Alkışlar)^ 

ÎHSAN SABRI ÇAĞLAYANölL (Bursa) -
Muhterem arkadaşlarım; toplantı ve gösteri yü
rüyüşlerinin bir nizama bağlanması hakkındaki 
zaruret aşikârdır. Bunda gecikmiş olduğumuz 
da muhakkaktır. 

Benden evvel konuşan değerli arkadaşlarımız 
kanunun boşluklarına ve noksanlıklarına ve çok 
ehemmiyetli hususata temas ettiler. Bendeniz 
iki nokta üzerinde kısaca fikirlerimi arz etmek 
üzere huzurunuza çıktım. Evvelâ kanunun dör
düncü maddesi üzerinde durmak istiyorum. Bu
na kısmen Suphi Batur arkadaşımız temas et
tiler. Kanun diyor ki, «Hangi mahalde toplan
tı ve gösteri yürüyüşleri yapılacağım, vali ve 
kaymakamlar tâyin eder.» demektedir. Kanun
ların. re'sen valilere ve kaymakamlara salâhiyet 
vermesi halleri, idare hayatında büyük ihtilâf
lar ve ihtilâflar doğurmuştur. Zilyedlik hakkı
nın müdafaası için, idare âmirlerine verilen 
yetki, »bunun en bariz misalidir. Bir misal ola-
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rak, her hangi bir kaymakam bir kazada kanu
nu yanlış ahlar ve yanlış bir şekilde tatbik eder
se, o zaman valiye bir şikâyet gelir. Kaymaka
ma o yetkiyi vali verdiği için, vali bu mesele
yi tetkika dahi tabi tutmaz ve bu mesele bir 
mevzu olmaktan dahi çıkar. Bu tasarruf, vali
ye rağmen, ancak Devlet Şûrasına intikal etmek 
suretiyle halledilir. 

Ankara'da Çankaya Kaymakamlığı vardır. 
Şimdi şu Kızılay'daki toplantıya Çankaya Kay
makamı derse ki; «Buranın Kaymakamı benini, 
benim mı nt akam da nerede toplantı yapılacağını 
ben tâyin eder, yerlerini hen tesibit ederim.» 

Bunun dışında Ankara, İstanbul ve izmir gi
bi büyük şehirlerden başka 'kaymakam bulun-
mıyan vilâyetlerde, meselâ Bursa'da 'bir kaza 
kaymakamı, kendi kazasına ait toplantı yapıla
cak yer hakkında hatalı ve usulsüz bir karar 
alsa ve bu karar valiye intikal etse durum ne 
olacaktır? Kaymakam. ıbu salâhiyetin re'sen ken
disine verildiğini, takdirin kendisine aidoldu-
ğunu iddia edecektir. Bu itibarla idare âmiri 
olarak valiye tanıdığımız kanuni yetki ve görev 
ayrılığı ilerde birtakım ihtilâfları doğuracak
tır. 

Diğer taraftan bir kanun, usul ve nizam 
vaz'ediyoruz. Toplantılar bir nizam içinde ola
caktır, diyoruz. Bu kanun nizamları belirtiyor 
ama, Gösteri Yürüyüşleri Hürriyeti Kanunu
nun 5 nei maddesinde de birtakım istisnalar 
tanıyor. Bu istisnalar nelerdir? Kanunun bu 
maddesinde, deniyor ki, siyasi partiler, der
nekler, kooperatifler, kendi tüzüklerine göre 
yapacakları toplantılarda bu kanun hükümle
rinin hiçbir alâkası yoktur, müstesnadır, de
mektedir. Ayrıca, eğlencelerin, cenaze tören
lerinin bu kanun ile alâkaları yoktur, müstes
nadır, denilmektedir. Belki ruhsat almak ba
kımından, izin alma bakımından böyle bir ted
bir almak isabetli olmuştur. Ama, ben evimde 
bir düğün yapacaksam, gidip idare âmirlerin
den, sanki siyasi bir toplantı yapacakmışım 
gibi, bir durumda niçin kalayım. Yalnız bu 
kanunun 13 ncü maddesinin (B) fıkrasında çok 
esaslı bir hüküm var. Bu fıkrada şu şekilde 
olan toplantılar yapılamaz diyor. Ne şekilde 
olan toplamı]ar : «Ateşli silâhlar veya patlayıcı 
maddeler veya her türlü kesici, delici veya 
taş, sopa, demir ve lâstik çubuklar gibi bere-
leyiei araçlar, veya yakıcı, aşındırıcı, yarala-
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yıcı eczalar veya diğer her türlü zehirler ve-
ya boğucu, kör edici gazları hâmil olarak.» 

Acaba bu şekilde mücehhez olarak her hangi 
bir eğlence veya kooperatif toplantısına git
mek mubah mı olacak? Bu, kanuna müstenit
tir diyecek, izin ruhsat istihsal edecek. İstisna
lar dâhilinde de olsa bütün bu toplantılar için 
cari olması lâzımgelen 13 ncü maddenin (B) 
fıkrasının o ahval için de cari olduğunu tas
rih. etmenin, icabettiği lüzumuna kaaniim. 

Beni dinlemek lûtfunda bulunduğunuz içir. 
teşekkür ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Komisyon. 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 

AYHAN (Ordu) — Muhterem Başkan, değerli 
arkadaşlarım. 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hürriyeti 
hakkındaki Kanunun Umumi Heyetteki müza
keresi sırasında, partileri adına ve şahısları 
adına konuşan arkadaşlarıma Karma Komis
yon adına ayrıca cevap arz edeceğim. Şimdi bu 
kamımın hâkim unsurları nedir? Bu kanunu 
Hükümet nasıl getirmiştir ve nereden bu nok
taya geldik, kısaca üzerinde durmak istiyo
rum. 

Yarım asırlık bir akışta bu kanun, öyle 
bir irtifadan bu noktaya kadar gelmiştir ki, 
memleketimizde sıfırdan başlayıp mütemadi
yen, yavaş yavaş inkişaflar, ilerlemeler kay
detmiş değildir. Bu kanun, 1325 tarihindeki 
İçtimai Umumiye Kanunundan başlıyarak - ki 
bugün vâsıl olduğumuz irtifaa yarım asır önce 
varmış bulunmaktadır - 3 sene sonra 1328 tari
hinde bu kanuna müzeyyel bir Teeemmuat Ka
nunu ile sıfıra doğru bir düşüş kaydetmiştir. 
Ondan sonra 1953 senesinde 6187 sayılı Kanunla 
ikinci merhale ve 1956 senesinde de 6761 sa
ydı Kanunla sıfır rakamına iniş... 

Şimdi, 1325 tarihli İçtimaatı Umumiye Ka
nununun birinci maddesini okuyorum : 

«Osmanlılar, gayrimüsellâh olmak üzere, 
umumi içtimalar akdinde hürdür. Ruhsat istih
saline hacet yoktur.}» 

Yarım asır önce tedvin edilen kanun bu 
şekilde bugün mâna ve ruh ve felsefe 'bakı
mından aynıdır. Fakat kısa zaman sonra, bun
dan üç sene sonra 1328 tarihinde buna mü
zeyyel çıkarılan Teeemmuat hakkındaki Kanun 
vardır. Orada, demin arkadaşımızın söylediği 
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gibi, evvelâ tecemmu tarif edilmiş birinci mad
desiyle, «Tariki âm üzerinde nasıhvelvele ile 
toplanmasına veya bu hal ile dolaşmasına Te-
cemmuat tâbir olunur.,» demiş ve ikinci mad
desiyle de tariki âm üzerinde, müsellâh ola
rak tecemmu etmek ve huzuru âmmeyi ihlâl 
edecek surette gayrimüsellâh olarak tecemmu 
etmek kezalik memnudur denmiştir. «Ve öyle 
bir hale gelmiş ki, îçtimaatı Umumiye Kanu
nunun memelekete getirmiş olduğu, bütün de
mokratik esasları silmiş süpürmüştür. 

1953 te tedvin edilmiş olan 6187 sayılı Ka
nun ise dördüncü (maddesine kadar tsadece 
dinî mevzular bakımından hükümler getirmiş 
ve propagandayı önlemek bakımımdan bâzı 
müeyyideler vaz 'etmiştir. 

Sadece dördüncü maddesi, toplantılar üıçdn 
bâzı yeni esaslar getirmiş bulunmaktadır. 

1956 da tedvin edilen 6761 sayılı Kanun, 
bugün yürürlükte olmasına rağmen ımânen 
mahkûm olmuş bir [kanundur, memleketin hie-
biir yerinde tatbik edilmemektedir. 

6761 sayılı Kanunun boşluğunu durdurmak 
üzere huzurunuza, Hükümet, bu tasarıyı ge
tirmiş bulunmaktadır. 

Aslında 6761 sayılı Kanunun birçok mad
deleri bugün yeni Anayasa muvacehesinde tat
bik kabiliyetini kaytbetmiştir. Ezcümle, bizim 
yeni Anayasamız, beyan sistemini, deklâras
yon sistemini (kabul ettiği halde bu kanun, 
izlin sistemini, müsaade sistemini kabul etmiş
tir. Kaldı ki gene bu kanuna göre açık hava 
toplantıları, Secini propaganda devresi dışın
da menedilmiş bulunmaktadır. Üçüncü bir 
durum da tüzel kişilerin kendi kademeleri 
arasındaki toplantıları dahi muayyen adetlere 
bağlamış bulunmasıdır. Bilfarz her kademe 
senede üçten fazla toplantı yapüamaz, kaydı
nı tasumaktaidır. En son olarak da asıl bugün 
herkesin gözüne batan ve dün hâdiselerin bü
yük bir kısmına sebebiyet veren, hedef gö
zetmeden silâh istimali maddesinin bulunma
sı dikkati çekmektedir. 

Şimdi, bu tasarıda ilse, neler düşünülmüştür 1 
Demin kanunun Anayasaya muhalif hüküm
lerini tadadederken, Anayasamızın saymış ol
duğu bütün bunlar ayrı ayrı kanunda yeral-
mı§ bulunmaktadır. Ezcümle, Anayasanın 28 
nci maddesinin birinci fıkrasında derpiş ,eüi-
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lea «Toplantı hak ve hürriyetleri, gösteri yü
rüyüşü hak ve hürriyetleri» bu kanunla yüzde 
yüz temin edilmiş bulunmaktadır. Kaldı ki, 
bu sadece Anayasamız bakımından mecbur 
olduğumuz bir husus değil ve aynı zamanda 
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesine girmüış, Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesine girmiş, şu kurduğumuz demok
ratik düzenin bünyesinde meknuz olan bir hu
sus lolduğu içim, demokratik hak ve hürri
yetler tam ve mükemmel man asiyle bu tasa
rıda t'emin edilmiş bulunmaktadır. Anayasa
nın 28 nci maddesinde ve birinci fıkrasında 
bu temin edilirken; Anayasanın 28 nci mad
desinin ikinci fıkrasında; kamu düzeni bakı
mından bâzı tedbirlerin ittihazı düşünülmüş 
bulunmaktadır. 

Aslında bu kanun, sadece Anayasanın 28 
nci (maddesinin birinci fıkranın muhtevasını 
taşımaktadır. Kamu düzenine gelince, mem
leket idaresinde kamu düzeni bakımından bir 
boşlulk yoktur. Bir misalle arz edeyim. 

Bu kanun tatbik edilmeden dahi, kamu dü
zeni bakımından Devletin elinde, Hükümetin 
elinde, idarenin elinde; bâzı mevzuat vardır, 
kanun vardır, ezcümle 5442 sayılı İl İdaresi 
Kanunu. Bu kanun idarenin Anayasası me
sabesindedir. 5442 sayılı Kanun, Mülkiye âmir
lerine, kaımu düzeni bakımında, alacakları 
tedbirler bakımından geniş yetkiler Itammıştır. 

Bir maddesini müsaade ederseniz okuya
cağım. 

Onbirinei madde — A) Vali, il sınırları için
de bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet 
ve teşkilâtının âmiridir. Suç işlenmesini önle
mek, kamu düzen ve güvenini korumak için ge
reken tedbirleri alır. 

Kanun gayet sarih, bugün getirilen de bun
dan başka bir şey değil. Yalnız şekil olarak biraz 
daha çok şekillendirilmiştir. Hangi meydanda 
toplanılacak? Hangi istikamete gidilecek? Bun
lara dikkat edilmediği takdirde ne gibi müeyyi
deler tatbik edilecektir? Bunları toplayıcı bâ
zı hükümler getirdik... Aslında bir idare âmiri, 
bu kanuna göre de muayyen yolları ve meydan
ları gösterebilir. Bunlara riayet etmek, zaten 
5442 sayılı Kanunda zaruri ve mecburi kılınmış
tır. Vali bütün zabıta kuvvetlerine emir verebi
leceğine göre, o zaman zabıta kuvvetlerinin bir 
kısmı Polis vazife ve salâhiyetleri Kanununu kul-

28 — 
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lanacaklar, veya bu konudaki nizamnameye baş- j 
vuracaklardır. Jandarma, Jandarma Kanununu 
kullanacak veya Jandarma Teşkilât ve Vazife i 
Nizamnamesini tatbik edecektir. Orada da gerek j 
polisin ve gerekse jandarmanın emniyet ve asa- j 
yiş bakımından nasıl hareket edeceği hakkında : 

gayet mükemmel ve geniş maddeler mevcuttur. 
Bu kanun, bütün bu dağınık ihtimalleri ve her 
vilâyette her kazada bir başka tatbik imkânı 
kalmasını ve bütün vatan sathında bir tek hedef 
ve gayeye yarasın diye tedvin edilmiştir. Yine 
aynı kanunda daha geniş izahlar da vardır. 
«îl sınırlan içinde, huzur ve güvenliğin, kişi do
kunulmazlığının tasarrufuna mütaallik emniye
tin ve kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici 
zabıta yetkisi valinin ödev ve vazifelerindendir. j 
Yani, 5442 sayılı il idaresi Kanununda, Anaya- | 
sanın 28 nci maddesinin ikinci fıkrasının derpiş i 
ettiği; âmme intizamı ve nizamı bakımından, ka- i 
mu düzeni bakımından lâzımgelen tedbirleri al
ması, gereken^ müeyyideleri koyması salâhiyeti j 
vardır. Fakat bu salâhiyetleri kullanırken, bir : 
kısım idareciler, tereddüt ve kanunun tatbikinde 
evhama kapılmaktadır. ; 

Bugün huzurunuza gelen tasarı ise bu endi
şeyi bertaraf etme, yüzde yüz bertaraf etme ma
hiyetini taşımaktadır. Bu tasarı bugünün ihti
yaçlarına cevap verir mi, vermez mi? Bu tasarı 
üzerinde gerek grupları adına konuşan, gerek 
şahısları adına konuşan arkadaşların başlıca iz
har ettikleri endişeler bir noktada tekasüf et
mektedir, kesafet sadece bir noktadadır. Diğer 
temas ettikleri hususlar, üzerinde maddeler gel
diği zaman duracağız, bunlar endişeden ziyade 
kanunun mükemmel çıkması için sarf edilen ; 
gayretlerdir. Fakat bu noktada hemen hemen i 
Yüce Senatonun endişe içerisinde olduğunu his
setmekteyim. Bu endişe de şundan ileri gelmek
tedir; bâzılarına göre, bu tasarı bünyesinde bir 
zaaf taşımaktadır. Bu zaafın da; böyle bir top
lantının, böyle bir gösteri yürüyüşünün gayesine 
aykırı bir yol takibettiği hallerde mahallî mül
kiye âmiri, zabıta memur ve âmirleri ne yapa
caktır şeklinde olduğunu tahmin etmekteyim. 
Biz diyoruz ki, tasarıda; «Cebir kullanarak da
ğıtır» ibaresini kullanmaktayız. Endişesi olan 
arkadaşlar için bu kâfi değildir. Bu, bugünün 
ihtiyaçlarına cevap vermez demektedirler. j 

Muhterem arkadaşlar, 1328 tarihli Tecemmu- \ 
at hakkındaki Kanunda dahi aynen bu tâbir i 
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kullanılmıştır. Silâh istimal edilir tâbiri yok
tur. Orada ise cebir kullanarak dağıtılır den
mektedir. 6761 sayılı Kanunda var, burada da 
hepimizin bildiği gibi hedef gözetmeden ateş 
tâbiri kullanılmaktadır. Halbuki, bugün muha
rebelerde dahi hedef gözetmeden ateş edilmez. 
Hastaneler, kızılaylar v. s. gibi yerler ateş saha
sının dışında kalan yerlerdir. Yani, muharebeler
de dahi hedef gözeterek ateş edilir. Kaldı ki, bir 
topluluğa hedef gözetmeden ateş edildiği zaman 
bu topluluk içinde bulunan masum insanların 
dahi bu ateşin kurbanı olması ihtimali vardır. 
Bu bakımdan bu kanunu bir tarafa itiyoruz. 
6761 sayılı Kanunda bulunan silâh istimali ke
limesini bu kanuna koymamız lâzım mı değil mi? 
Zabıta, polis olsun, jandarma olsun, silâhını ne 
zaman istimal eder? Jandarma Teşkilât ve Va
zife Nizamnamesindeki alâkalı bir maddeyi 
okursam, silâh istimali hakkında kâfi derecede 
tenevvür etmiş oluruz. 

(Silâh kullanmaktan maksat adam öldürmek 
olmayıp icrayı vazifede uğranılan mukavemeti 
kırmak ve taarruzu defetmek ve kanun hük
münü yerine getirmektir) jandarma silâhını lü
zum hâsıl olduğu takdirde kullanır. Silâh kul
lanmak ; dipçik kullanmak, süngü kullanmak ve 
ateş etmek şekillerinde olabilir. Yani üç türlü
dür. Ateş etmek son çare olarak yapılır. Jan-
darma Teşkilât ve Vazife Nizamnamesinde böy
le denilmektedir. Polis ve Vazife Salâhiyetleri 
Kanununda da, silâhın hangi hallerde kullanı
lacağına dair sarih hükümler vardır. Onun için 
«cebren dağıtır» kelimesini koyduktan sonra 
cebrin muhteva ve şümulünde zabıta için silâh 
kullanmak haydi haydiye mevcuttur. 

Çünkü, her hangi bir topluluk maksadını 
aştı, başka bir istikamete doğru gidiyor. Bu 
topluluk saldırılı ve silâhlı 'bir hal aldı. Ma
hallin mülki âmiri emir verdi, dağıtılacak. Jan
darma ve polis gitti ne yapacak? Dağıtmak 
için evvelâ elindeki teknik imkânları kullana
cak. Bu teknik imkânlar bugün dalha geniş 
vaziyettedir. Bunları kullandığı takdirde da
hi, eğer bu topluluk dağıtmaz ise; o zaman 
zabıta ne yapacak? Ben bunları dağıtamıyo
rum diye geriye çekilecek 'hali yok şüphesiz. 
O zaman jandarma ve polis sadece ve sadece 
Polis vazife ve salâhiyetleri Kanununun 16 ncı 
maddesine göre derpiş edilen hususlarda silâ-
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lımı kullanacak. 16 neı maddenin bir kısmını i 
kısaca okumak isterim. j 

Polisin silâh kullanma salâhiyet'i, diye Po- ! 
üs vazife ve salâhiyetleri •Kanununun 16 neı 
maddesinde muhtelif fıkralar vardır. 'Bunların \ 
bir kısmı ağır cezalı suçlulara, bir kışını başka \ 
şeylere taallûk ediyor, mevzuumuzla ii'gili ola- | 
rak maddenin son iki fıkrasını okuyorum, »a- ; 
yet sahihtir. ! 

«Polisin vazifesini yapmasına yalnız veya ; 
toplu olarak fiilî mu'kaveınette bulunul m ü.ş ve- ! 

ya taarruza mümanaat edilmişse..» Arkadaş- • 
lar 'gayet sarih büküm var. Polis vazifesini1 i 
yapıyor, vazifesini yaparken yalnız veya top- j 
lu olarak iu.ukavem.ette 'bulunuluyor, si lalımı j 
kullanacak. i 

Son fıkrası ise; «Devlet, nüfuz ve 'icraatına ; 
silâhlı olarak karşı gelinmişse kezalik polis si- ! 
lalımı istimal edecektir.»1 .Sarili Ihüküm var. \ 
Jandarma teşkilât ve vazife Nizamnamesinde ; 
daha sarih 'hükümler vardır. "'.Bizim Türk f!e- \ 
za Kanununun 49 ucu maddesini aynen almış- [ 
tır. T. O. 'Kanunu, madde 40 «!Kanunun bir ; 
hükmünü veya salâhiyaftar biı- m erciden veri- > 
lip, infazı vazifelen zaruri olan bir emri icra ! 
suretiyle işlenen fiillerden dolayı faile ceza ve- j 
i'ilemez» 

Demek ki ; verilen bir emri yerine getirmek 
için, veyahut kanunun -bir 'hükmünü yerine ge- • 
tirmek için jandarma adanı öldürse, kendisine I 
ceza verilmez. I 

Şimdi, neden bugün zabıta kuvvetimiz bil- ! 
hassa emniyet teşkilatımız bir acz içindedir:? ! 
Bunun üzerinde iki noktaya temas etmek, is- i 
terim. Bugün en 'mükemmel kanunları meclis- [ 
lerden 'geçirelim, en büyük salâhiyetleri hâiz i 
kanunlar çıkaralım, bütün dünyanın eriş em e- i 
diği kadar muazzam kanunları 'getirelim, ted- i 
vin, edelim, çıkaralım bir kadroya teslim ede- i 
lim. Eğer bu kadro ehliyetli değilse, eğer bu ; 
kadro liyakatli değilse, eğer bu kadro bilgili i 
değilse, yetişmemiş ise dünyanın kanunlarını ; 
verin tatbik ettiremezsiniz. Bugünkü durum ' 
nedir? Bugün emniyet teşkilâtına bir bakın, i 
Daha çok ilkokul mezunlarını almaktadır. İlk- ! 
okul mezunları kâfi derecede eğitimi görme- ' 
inekte, yetişmemekte, kendisine lâzım olan 'bil- '. 
gilerle mücehhez olmamaktadır. Bu ne yapa- i 
bilir, Devlet nedir. Devletin gücü ve kudreti ; 
nedir, ben bunu nasıl takviye edebilirim, bunu > 
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nasıl temin ederim v. s. gibi şeyleri düşünemez, 
hissedemez. Binaenaleyliı, bu hususta vazifesi
nin hudut ve şümulünü tâyin edemez. O halde 
idarenin, bünyesinde bunu aramak mecburiye
tindeyiz. Onun için getirilen 'kanun bugün yüz
de doksandokuz bizim ihtiyaçlarımızı karşıiı-
yaeak, ihtiyaçlarımıza, cevap verecek, bir ka
nundur. 'Bu tasarıda belki ufak tefek noksan
lar olabilir. 

Keza arkadaşlarımın temas ettikleri bir iki 
noktaya ben de temas etmek isterim. 

Bir defa, grupıı adına konuşan arkadaşları
mızın hemen hepsi tasarının lehinde konuşmuş
lardır. Karma Komisyon adına kendilerine te
şekkür ederim. Ancak, bunlar bir noktaya te
mas ettiler. O da Devlet Reisi, Başbakan ve 
Bakanın konuşması üzerinde ve bir de mebus
ların görüşmeleri üzerinde durdular. Hakika
ten ilk nazarda insana kanunun bir noksanı gibi 
gelen hususlar mevcuttur. Ancak bu ifadeler 
üzerinde Meclis müzakerelerinde de durulmuş, 
orada da gerek Adalet Komisyonunda, gerek 
içişleri Komisyonunda, gerekse Umumi Heyette 
muayyen ve belli bir istikamete yönelememiş-
1 erdir. Biz Karma Komisyonda bu mefhumla
rın üzerinde durduk. Ve burada değişiklikler 
yaptık. Arkadaşlar, bugün bir hizmeti tekabbül 
eden bir icra organına mesuliyetiyle mütena-
sibolarak salâhiyet tanınması lâzımgelir, dedik 
ve bu suretle Devlet Reisine, Başbakana ve 
Hükümet üyelerine konuşma yetkisi tanıdık. 
Bu yetki suiistimal edilir mi, edilmez mi? Bu
gün biz cemiyet olarak gittikçe bir mesafe kat-
etmekteyiz. Buna da mecburuz. Onun için Hü
kümeti teşkil edenlerden bandan sonra olsun, 
bu şekilde objektif hareket etmelerini beklemek 
hakkımızdır. 

Bilfarz, bir Başvekil veya bir Bakan her 
hangi bir yerde bir konuşma yaparken ve sade
ce; Hükümet işleri hakkında konuşacağına göre, 
bunu bırakır da kendi partisinin propagandası
nı yaparsa, o zaman her halde efkârı umumiye, 
meclisler ve basın huzurunda iyi bir durumu 
olmaz. Biz bunu düşünerek, (her ne kadar bu
nun riski mevcut ise de) öyle hâdiseler ve an
lar olur ki, bir gece bir Hükümet Başkanı bir 
yere gider, gittiği yerde muazzam, hâdiseler, 
karışıklıklar olmuştur. O anda orada konuşma
sına ihtiyaç hissedilir. Siz buna, kanun gere
ğince konuşamazsınız diyeceksiniz. Halk birbiri-
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ne girecek, hâdise bir başka istikamet alıp yü
rüyecek. Bunun riskleri yanında biz bu şekil
deki faydalarını mütalâa, ederek gerek Devlet 
Başkanına, gerek Hükümet Başkanına konuş
ma yetkisi tanımış olduk. Mebuslar için ise sa
dece «görüşme» tâbirini kullandık. Şüphesiz 
görüşme tâbiri konuşma değildir, onun da mad
desi geldiği zaman üzerinde ariz amik dururuz. 

Sadece Adalet Partisi adına konuşan Meh
met Ünaldı arkadaşım bir noktaya temas etti; 
ona da kısaca arzı cevap edeyim. Masum toplan
tıları tertipçiler dağıtırsa, bir de bu toplantı
lara resi do! m ıy anlar girerse o takdirde ne ya
pılacak: Burada buna dair hüküm yok, dediler. 
Biz komisyonda bunun üzerinde durduk. Haki
katen, toplantıya katılan onbinlerce insanın, 
'20 bin, 50 bin insanın, herkesin, orada bekçisi 
olmak, hüviyet cüzdanını sormak imkânını göre
medik. «Sen 18 yaşından aşağısın girme. Sen 
küçüksün girme.» Veyahut da, «Sen aklen ma
lûlsün girme.» Bu, tatbikatçıları ancak müşkül 
duruma sokacaktır. Bunun tatbik kabiliyeti ol-
mıyacaktır endişesi ile 'hükme koymadık. Ve 
hakikaten bunun tatbik kabiliyeti mevcut değil
dir. 17 - 19 arasındaki yaş farkını görünüşü ile 
dahi tesbit etmek fiilen mümkün değildir. Kal
dı ki, 50 bin kişi bir yere toplandığı zaman, bu 
usulü tatbik etmek hiçbir zaman mümkün olmaz. 
Onun için bunu tasarıya koyup da. müşküllendir-
mektense tasarıya, almadık. 

Bir arkadaşımız 5 nci maddede zikredilmemiş 
olan sünnet düğünleri ne olacaktır? dediler. Ar
kadaşlar bunların hepsi ört ve âdetler şümulü 
içine girdiği için bu ve buna benzer olanlar ay
rıca zikredilmemiştir. 

Sayın Oağlayangil de; efendim, yürüyüş is
tikametlerini Hükümetler tesbit etmelidir, bun
lar mahallî mülkiye âmirlerine bırakılmamalı, 
dediler. Muhterem arkadaşlarım, bunun daha 
ilk nazarda, tatbik kabiliyetinin olmadığı şüphe
sizdir, izaha lüzum yoktur. Hükümet bilfarz 
Ağrı'daki yürüyüş istikametlerini tesbit ediyor, 
bilfarz O-iresun'daki gösteri ve toplantı yürüyüş
lerinin istikametlerini tesbit ediyor... Şimdi 
böyle bir hali düşünecek olursak; o zaman ta
sarının 11 nci maddesinde bir hüküm var. Ora
da da olağanüstü hallerde idareciye verdiğimiz 
salâhiyetler mevcut. Bir taraftan bu yetkiyi Hü
kümete vereceksiniz, diğer taraftan mahallî mül
kiye âmirlerine başka salâhiyetler tamyacaksı-
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nız, böyle şey olamaz. 5442 sayılı Kanunda vali 
tarif edilmiştir. Vali Devletin mümessili. Hükü
metin temsilcisi, ayrı ayrı her bakanın mümes
silidir. Siz valiyi öyle gönderin ki; buradaki Da
hiliye Vekili kadar liyakatli olsun. Yoksa bun
ları burada merkezde toplamak, burada bunları 
tedvire kalkmak doğru olmaz. Zaten 5442 sayılı 
Kanunun prensipleriyle de bağdaşamaz. Onun 
için, maddede bunu, zaten bu bakımdan düşün
müş değiliz. 

Kezalik, yine, bunun teferruatından olarak, 
kazalarda, bu salâhiyet kaymakamlara tanın
malı mı, tanınmamalı mı şeklinde. Sayın îhsan 
Sabri 

BAŞKAN — Efendim, tümü üzerinde, bu 
şekilde teferruata inmeyin. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 
AYHAN (Devamla) — Efendim, arkadaşlar, 
bilhassa üzerinde durdular da. Muhterem arka
daşlarım, yine İl İdaresi Kanunundan misal 
vermek isterim. Orada, valilere tanınan yetkiler 
ne ise, kaza çapında aynı yetkiler oranın mülki
ye âmirine de tanınmış durumdadır. Bir vali 
ve kaymakam arasında vazife bakımından mü
nasebetler, zaten bu kanunda düzenlenmiş bulun
maktadır. Onun için her hangi bir pürüzlü ta
sarruf olursa, kaymakamın her hangi bir man
tıksız tasarrufu olursa, İl İdaresi Kanununun 
verdiği yetkiye göre vali tadil edebilir, değişti
rebilir. Onun için biz kaymakamları da valiler 
kadar ehliyetli ve liyakatli görerek aynı salâhi
yetleri bu kanunla onlara da tanıyacağız. Fakat, 
kazalarda kaymakamlar işleri normal yoldan 
yürütemezlerse, elbette ki, valilerin muayyen yol
lardan onları teftiş etme hakları mevcuttur. Ta
sarıda bu hükmün, vilâyetlere muvazi olarak 
kullanılması yerinde olur. Bir taraftan kayma
kamı o kazanın emniyet ve asayişinden mesul 
ederiz, öbür taraftan yolları, meydanları vali 
tâyin eder. Olmaz. Bir makamı mesul ederken 
onun yetkisini de tanımak lâzımdır. Onu mesul 
ediyorsunuz, yetkiyi valiye veriyorsunuz. Vali 
yetkisini her şeyde değil, sadece istisnai haller
de kullanmaya mecburdur. Onun dışında vazi
feyi yürütmek, âmme hizmetini hedefine tevcih 
etmek imkânı kalmaz. Onun için Karma Komis
yon olarak biz buna da taraftar değiliz. 

Arkadaşların sorularını tahmin ediyorum ki, 
Karma Komisyon olarak cevaplandırdık. Mad-
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delere geçildiği zaman maddeler üzerinde de arzı 
malûmat ederiz. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Yal

nız, Sayın Muammer Obuz'un bir takriri var. 
«Şifahi olarak arz ettiğim üzere» diyerek bunun 
komisyona verilmesini teklif etmektedir. Her 
hangi bir meselede muayyen hususatı ihtiva et
mediğinden takririn nizamnameye uygun olma
dığını arz ederim. Maddelerin müzakeresi esna
sında her husus teklif edilebilir, ve encümene gi
debilir. Şimdi, encümen alacak da ne yapacak?.. 
Encümen istiyor mu bunu efendim?. 
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KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ EŞREF 

AYHAN (Ordu) — Hayır, efendim. 
BAŞKAN — Encümen de istemediğine göre 

usule uygun olamaz. 
Başka söz istiyen yoktur. Maddelere geçilme

sini oylarınıza arz ediyorum.. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının ivedilikle görüşülmesi teklif edil
mişti. ivedilik teklifini kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

27 Kasım Salı günü saat 15,00 te toplanmak 
üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,50 

....>. «-«es>>-©-< . . , < . . . 
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Başkanlık Divanı seçimi hakkında Başkanlık Divanı karanna verilen oylar 

(Karar reddedilmiştir.) 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acutıer 
tiefet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küeük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
GENEL OYLA SEÇİ

LEN ÜYELER 
ANKARA 

Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 139 

Kabul edenler : 66 
Reddedenler : 72 
Çekinserler : 1 

Oya katılnuyanlar : 44 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

Sabit Kocabeyoğlu Nurullah Esat Sümer 
İbrahim Saffet Omay 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
HaLit Sankaya 

ÇANKHtl 
Hazım Dağlı 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Rasim Giray 

GAZİANTEP 
Zeki îslâm 
Nizamettin Özgül 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu 

İSTANBUL 
Celil Oevherioğlu 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TOKAT 
Zihni Betiı 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
G. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hidayet Aydın er 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Saıhir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Ragıp Uner 
Necati özdeniz 
Nevzat Sen gel 
Burhanettin Ulu»; 

[Reddedenler] 
GENEL OYLA SEÇİ

LEN ÜYELER 
ADANA 

Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp Önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Rifat Etker 

ANTALYA 
Mehmet İlkuçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangü 

BALIKESİR 
Enver Aka 

Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri Öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
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BURSA 
îhsan Sabri Çağlayan-
gü 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DENÎZLÎ 
Cahit Akyar 
Mehmet Kinin Durul 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasınla 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
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ÎÇEL 

Oavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Et hem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçime 
Özel Şahinciray 
Bere, Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcah 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 
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KAYSER! 

Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MANİSA 
Peıit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Fİ u soy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ A karen 
Hal dun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
tzzet dener 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalett'kı Bulak 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğhij 

TOKAT 
Osman TTacduıIoğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlıı 

TUNCELİ 
Mehmet AH Demir 

YOZGAT 
Neşet Çetin t aş 

ZONGULDAK 
Tevfik tnci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Âdil Üıüü 

[Çekinserler] 
TEKİRDAĞ 

Selâma Üren 

[Oya katılmvyanlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Mehmet özgüneş 
Sıtkı Ulay 

AFYON KARAHİSAR 
Rasirn Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan (B.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Mansuır ITlusny 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunıhasanoğlu 

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

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Naci Toros 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSTANBUL 
Sabahattin Tamman (İ.) 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MARDİN 
Kemal Orai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağun 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Damışoğlu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Rifat öçten (B.) 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

URFA 
Vasfa Gerger 

UŞAK 
Kâmil Ooşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işılk 
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ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 

Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Enver Kök 

[Açık üyelikler] 
istanbul 
Samsun : 1 

Yekûn 2 

»0<i 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

I)OK[TZUNCU BİRİ/KŞİ.M 

22 . 11 . 1962 Perşembe 

Saat : 15,00 

Açılıştaki gündem 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Başkanlık Divanı seçimi hakkında 
2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Sabahattin Tanman'a isin verilmesi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
(3/144) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ
ŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu 
raporu (2/15) (S. Sayısı : 65 e ek) [Dağıtma 
tarihi : 18 .10 .1962] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

1. — Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürri
yeti hakkındaki kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu ile İçişleri 
komisyonlarından müteşekkil Karma Komisyon 
raporu (M. Meclisi 1/91, C. Senatosu 1/107) 
(S. Sayısı : 1) [Dağıtma tarihi : 6 .11.1962] 


