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Bütçe komisyonlarından beşer üyenin iş
tirakiyle bir Geçici Komisyon kurulma
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tosu Grup Başkanlığına Bursa Üyesi ih
san Sabri Çağlayangil'in seçildiğine dair 
Cumhuriyet Senatosu A. 1*. Grup ' Baş
kanlığı teskeresi 

3. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Lııt-
t'i Tokoğlu, Vasf'i Gerger ve Zeki Arsan'a 
izin verilmesi hakkında Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi (3/182) 

4. — 1 Kasım 1962 tarihinde yapılan 
C. Senatosu Başkanlık Divanı seçiminin 
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Sayfa 
Anayasa ve Adalet Komisyonunca Anaya
sa. açısından tetkiki hususunda C. Senato 
Genel Kurulununun 22 Kasım 1962 ta
rihli 9 ucu Birleşiminde alman karar üze
rine Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
poru (5/2) 4:38 

5. — Görüşülen işler 38 

1. — Denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam 
tazminat kanunu tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Millî Savunma ve Bütçe komis
yonları raporları (M. Meclisi 1/366, C. Se
natosu 1/198) (S. Sayısı : 108) [Dağıt
ıma, tarihi : 9 . 4 . 1963] 38:46 

6. — Sorular ve Cevaplar 46 

B. — Yazık sorular ce cevapları 46 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli 

Üyesi Mehmet Ali Demir'in 1963 ve 1964 
yıllarında Tunceli vilâyetine yapılan ve 
yapılması düşünülen yatırımların miktarı 
ile yerlerine dair yazılı soru önergesi ve 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Ekrem Alican'ın cevabı (7/86) 46:48 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ile 
Amerika'da kâin Howard International Inc. Fir
ması arasındaki ihtilâfın halline dair kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon rapo
ru üzerinde görüşüldü ve tasarı kanunlaştı. 

Denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam tazminat 
kanunu tasarısının öncelikle görüşülmesi kabul 
edilerek maddelerine geçildi. Bütçe Komisyo
nu toplantıda hazır bulunmadığından tasarının 
müzakeresi gelecek birleşime bırakıldı. 

Yoklama, yapıldı ve yeter sayı bulunmadığı 
anlaşıldığından 10 Nisan 1963 Salı günü saat .15 
te toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkan-vekilî 
Sırrı Atalaıj 

Kâtip 
Amasya 

M acil Zer en 

Kâtip 
Sivas 

Ahmet Çekemoğlu 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 

Mehmet Ali Demir'in, 1 Nisan J963 tarihine 
kadar Millet Meclisinin ve Cumhuriyet Senato

sunun Komisyonlarında ve Umumi Heyet gün
demlerinde bulunan kanun teklif ve tasarıları
na dair sözlü soru önergesi, Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığına gönderilmiştir. (6/175) 

GELEN KAĞITLAR 

Teklif 
1. — Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu hak

kındaki kanun teklifinin Millet Meclisince ka
bul olunan metni (M. Meclisi 2/317; C. Sena
tosu 2/51) (Sanayi ve Tarım, Malı ve İktisadi 
işler ve Bütçe komisyonlarıma) 

Raporlar 
2. — Cemiyetler Kanununa ek 8 sayılı Ka

nunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bir madde eklenmesine dalı* kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu içişleri Komisyonu rapo
ru (M. Meclisi 1/255; C. Senatosu 1/200) 

3. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu, Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 . 1960 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2266 sayılı 
Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi 4/70; C. Senatosu 4/9) (S. Sayısı-
92 ye ek) 

4. —- Temsilciler Meclisi eski Üyesi Şinasi 
özdenoğlu ve bir arkadaşının, Kurucu Meclis 
Dilekçe Komisyonunun 3 . 9 . 1961 tarihli Haf
talık Karar Cetvelindeki 67 sayılı Kararın 

Umumi Heyette görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi 
4/4; C. Senatosu 4/6) (S. Sayısı : 93 e ek) 

5. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 . 1960 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2228 sayılı 
Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Ko'miisyonu rapora 
(M. Meclisi 4/60; C. Senatosu 4/7) .(S. Sayısı: 
94 e ek) 

6. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibralıinı-
oğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 . 1960 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2263 sayılı 
Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 4/67; C. Senatosu 4/8) (S, Sayısı: 
95 e ek) 

7. — İhracatı geliştirmek amacı ile vergiler
le ilgili olarak Hükümetçe alınacak tedbirler 
hakkındaki kanun fayansının Miliet MecMsince 
kabul olunan metni ve . Cumhuriyet Senatosu 
Sanayi ve Tarım, Malî ve İktisadi İşler ve Büt
çe komisyonları raporları ile Anayasa ve Ada
let Komisyonu mütalâası (M. Meclisi 1/303; C. 
Senatosu 1/140) (S. Sayısı : 98 e ek) 



B Î R I N C Î OTUEUM 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili ihsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER : Macit Zeren (Amasya), Nizamettin Özgfül (Gaziantep) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza

kereye başlıyoruz. 
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Gündem dışı 

söz işitiyorum. 
BAŞKAN — Nedir mevzu ? 
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Başkan vekilinin 

Mecliste yaptığı konuşmada saksıma taallûk 
eden sözlerini zabıtlarla karşılaştırmak suretiy
le, 'kendisine cevap veran'ek. istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz -ben, pren-
sibolarak, gündem ıhariai konuşmaların meınle-
'ket meselelerine 'hasredilmesi taraftarıyım. 
Şahsınıza taallûk eden bir meseleden dolayı size 
gündem dışı vsöz veremiyeceğim. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Şahsımın dâva
sı değil (Beyefendi, memleketin menfaatini alâ
kadar eden bir konudur. 

BAŞKAN — Efendim başka bir vesile ile 

bu .mevzuu getirirsiniz, vaktimiz müsait, de
ğildir. Bir sual mevzuu yapar, getirirsiniz. 

CELÂL . ERTUĞ (Elâzığ) — Bu mevzuda 
Dalhiliye Vekili ile mutabıkız. 

BAŞKAN — İçtüzüğün 83 ncü maddesin e 
dayanarak, bu hususta söz veremem. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Dahiliye Ve
kili ile mutabıkız efendim. 

BAŞKAN — Hükümetle in uta bık olsanız da 
aynıdır. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Yanlış vesika
lar çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — Siz ne hakkında söz istiyorsu
nuz Sayın Ege. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) —Müze
lerden '.kaybolan 12 tahlo hakkında gündem dı
şı söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bu da 'bir sual mevzuudur, söz 
veremem. 

Gündeme geçiyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Erzurum Üyesi Nihat Pasmli ve Kars 
Üyesi Sırrı Atalay'ın, Türkiye Süt Endüstrisi 
Kurumu kurulması hakkındaki kanun teklifini 
görüşmek üzere, Sanayi ve Tarım, Malî ve İk
tisadi İşler ve Bütçe komisyonlarından :hcşer 
üyenin iştirakiyle bir Geçici Komisyon kurulma
sına dair önergesi 

Başkanlığın sunuşları vardır, onları okutu
yorum. 

Yüksek: Başkanlığa 
Millet Meclisince kabul edilen, Türkiye Süt 

Endüstrisi Kurumu kurulması hakkındaki ka
nun teklifi, C. Senatosunun 1. — Sanayi ve Ta

rım. 2. — Malî ve tktisadi işler, 3. — Bütçe ko
misyonlarına, havale edilmiş bulunmaktadır. 
Süt ve mamı idlerinin Tüık ekonomisinde yapa
cağı derin tesir ve geniş hır kalk topluluğunun 
kalkınmasında ifa edeceği hizmet aşikârdır. T963 
yılı plân tatbikatında, üzerinde önemle duru
lan süt ve mamullerinin ve hu alanda dış yar
dımların ilgili 'bir kurum ve .sorumlu bir «mu
hatap 'bulmaları gereklidir. Plânın teshil ettiği 
gayelere erişebilmek için bir teşekkül şarttır. 
işte bu teşekkülü temin edecek kanun teklifi
nin, bir an önce kesinleşmesi icabetmektedir. 
Yatırımların mevsim geçmeden ele alınması da 
lâzımdır. Bu zaruri ve (hayatî sebeplere binaen 

3 — 
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teklifin bir an önce kesinleşmesinin temini için i 
.lwvoleleri yapılan ve henüz igürüşnue yapa m ıy an I 
komisyonlarından seçilecek ibeşer üyeden .i hare I; 
geçici Ibir komisyon kuru I m asını ve teklifin 'bu 
geçici ık'onıisyona 'havalesini saygı ile arz ve 1a-
'lelb ederiz. 

'Erzurum. Kars 
'Nih-ait Pasinli Sırrı At a J ay 

'BAŞKAN — ıBir tezkere var; okutuyorum. 

2. — Adalet Partisi Cumhuriyet Senatosu I 
Grup Başkanlığına Bursa Üyesi İhsan Sabrı 
Çağlayangil'in seçildiğine dair Cumhuriyet S e- J 
natosu A. P. Grup Başkanlığı tezkeresi 

Cumhuriyet .Senatosu Başkanlığına 
38 . 3 . 1963 tarihinde A. P. Senato Grup Baş

kanlığından istifa etmiş bulunan Caklt Okurer'-
ün yerine 9 . 4 . 1963 tarihli Grup toplantısında 
Bursa C. Senatosu Üvesi İhsan Satbri Gağlayan-
gil seçilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
C. Senaitosu A. P. Grup 

B'aşlkaınvekili 
Aydın 

İskender Cenap K^e 

BALKAN — Ittılaınıza arz edilmıiştir. 
Birinci takrir, Millet Meclisince kabul edi

len Türkiye Süt Endüstrisi kurulması hakkın
daki Kanunun bir karma komisyonda tetkik edil
mesine aitti. S amayı ve Tarım, Malî ve iktisa
di İsler ve Bütçe komisyonla rindim ayrılacak 
beşer azadan mürekkep bir komisyon tarafından 
tetkik edilmesi tekllil edilmektedir. 

Bu teklifi oyunuza sunuyorum. Kaini I eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Lûtfi I 
Tokoğlu, Vasfı Gerger re Zeki Arsan'a izin ve
rilmesi hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi (3/182) 

BAŞKAN — Başkanlık tezkeresini okuyoruz. 

Genel. Kurula 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu 

üyelerinin, hizataırıncla; gösterilen müddetlerle 
irinleri, Başkanlık Divanının 13.4.1963 tarihli 
toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Cumlhui'iyct Sena/tosu Başkanı 

'Suaıd Tlaıyrı Ürgüplü | 

_ 4 
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C. Senatosu Kocaeli Üyesi Lûtfi Tokoğlu, 

mazeretine binaen, (1;*)) gün, 4 . 4 . 1963 'tarihin
den itibaren. 

C. Senatosu Ur fa Üyesi Vasfi Gerger, hasta
lığına binaen, (15) gün. 9 .4 .1963 tariUıinden 
itibaren. 

C. Senatosu Corum Üyesi Zeki Arsan, hasta
lığına <binaeıı, (25) gün, 8 .4 .1963 tarihinden 
itübareıı. 

BAŞKAN -• isimleri teker teker okutup oyıı-
nııza arz edeceğini. 

C. Senatosu Kocaeli Üyesi Lûtfi Tokoğlu, 
mazeretine binaen, (15) gün, 4 . 4 . 1963 tarihin
den itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Ktaniy'enler... 
Kabul edilmiştir. 

C. Senatosu l'rfa Üyesi Vasfi Gerger, hasta-
fığma binaen, (15) gün, 9 .4 .1963 tarihinden 
İtibaren. 

BAŞKAN - - Kabul edenler... Ltmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

C. Senatosu Çorum. Üyesi Zeki Arsam, hasta
lığına binaen, (25) gün, (S. 4 . 1963 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN -— Kaimi edenler... Ltmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Gündemden sunuşlara devam ediyoruz. 

/. ----- / Kasım /.%'.' tarihinde yapüan C. S<-
uatosu Baskındık Divanı seviminin Anayasaya ve 
Adalet, Komisyonunca Anayasa fıçısından tethi-
kı hususunda C. Sen/dosu (-enet Kurulununun 
22 Kasım 1962 tarihli 9 ncıı Birleşiminde alınan 
karar üzerine. Anayasa ve Adalet Komisyonu 
tarafından hazırlanan rapor (5/2) (l) 

BAŞKAN -— Rapor okunacaktır. Raporu 
ok utuyor um. 

Bu arada, nıüsaad" ederseniz, Heyeti Celilc-
deıı bir istirhamını va,\ Bu rapor, Senatomuz 
için son derece ehemmiyeti olan bir meseleye 
aittir. Sayın üyelerin hazır bu'urım alarmı ve 
Meclisi terk etmemelerini rica ederim. 

(t) 5/2 esas saydı rapor tutanağın sonun-
dadır. 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

(Jımıhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 8 4 1963 

Bsas Xo. : 112 
Karar Xo. : Y-> 

Yüksek I başkanlığı 
1 Kasım 1962 tarihinde yapılan Cumhuriyet 

Senatosu Başkanlık Divanı seçiminin Anayasa 
ve Adalet Komisyonunca Anayasa açısından 
tetkiki hususunda Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulunun 22 Kasım 1962 tarihli Dokuzuncu 
Birleşiminde alman karar üzerine; komisyo
numuz 21 Mart 1963 tarihli 'Birleşiminde konu
yu aşağıda belirtilen u-,kırdan tetkik ve müza
kere etmiştir. 

a) Cumhuriyet Senatosunun Başkanlık Di
vanına niteliği haiz si vasi parti gruplarının ha
ricinde kalan Cumhuriyet Senatosu üyelerin";n 
katılıp katılmıyaeağı, 

h) Başkanlık Divanının seçimle mi yoksa 
siyasi parti gruplarıum oranlan nisbetinin tâ-
yin ve bildirilen isimlerle birlikte Genel Kuru
lun tasvibine arz ile mi? Ve her iki haldedc 
Genel Kurulun toplanıl ve oy çoğunluğunun ne 
yolda nazara almacağ konusunun müzakere ve 
neticede verilip kabul edilen (ekseriyetle) 
takriri; göre aşağıdaki sonuca vardı. (Takrir 
sahibi C. Senatosu Aydın Üyesi Osman Saim 
Sarıgöllü). 

1. Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda
ki vâki müzakereler ve verilen önergelerin., 

2. Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonunun İstanbul'da ve Ankara üni
versitelerinden ve Siyasal Bilgiler Fakültesin
den talebi üzerine gelmı istişari mütalâaları da 
nazara alarak, 

a) Anayasanın 8! ncü maddesinin birinci 
fıkrasında muharrer ve Başkanlık Divanının 
kuruluşu hakkında sevk olunan hüküm tetkik 
edildikte : 

Yeni Anayasamızın çok partili bir teşriî ha
yatı esas tutarak tanzim edildiği, 

Bu Anayasanın hazırlanışında bariz vasıflar
dan birinin de Teşkilâtı Esasiye Kanunu dev
resinde, çok partili dey re geçcken aksaklık 
olarak mütalâa edilen hallere .karşı reaksiyoııer 
ifadesine önem verilmiş olmasıdır. Bu maksatla 
partilcrarası münasebetlere ait ve çoğunluk par

tisinin davranışlarına karşı olmak üzere mâni 
ve sarih hükümler derpiş edildiği mütalâa olun
maktadır. 

Bu sebepledir ki, haddi zatında İçtüzükte 
yer alması icabedeıı birçok hükümler Anayasa
nın metnine alınmıştı!' 84 ncü madde bunların 
en önemlilerinden biri lir. 

Bu maddeye göre Başkanlık Divanının kuru
luşunda siyasi parti grupları ve her birinin 
kuvvetleri ölçüsünde l/a Divana katılmaları bir 
Anayasa prensibi olarak tesbit edilmiştir. Bun
dan böyle yasama meclislerinde ekseriyeti teş
kil eden bir veya mütaaddit T artiler birleşe
rek bir üçüncü siyasi parti grupunun (grup 
vasfını kaybetmedikçe) kendi kuvveti ölçü
sünde Başkanlık Divanına katılmasına engel 
ol a mıy a çaktır. 

Bu madde, siyasi parti grupları dışındaki 
üyelere (Parlâmentodaki temsil sebepleri ve 
membaları ne olursa oisun) böyle bir hak, Baş
kanlık Divanına katılma lıakk' tanımamıştır. 
Bu Anayasanın kabul ettiği sistemin icabıdır. 

Met'i İçtüzüğün tadiHyle veya hazırlanmak
ta olan İçtüzükte sevk edilecek hükümlerle Ana
yasanın 84 ncü maddesinin v ı"'ettiği ve ma
zideki tatbikatın sarih bir reaksiyonunu ifade 
eden prensibe aykırı bir yola gitmeye imkân gö
rülmemektedir. Mütaakıp 85 nci maddenin Ri
yaset Divanını siyasi parti gruplarını kuvveti 
oranında katılmalarını ve fakat oruplarm ancak 
muayyen bir adedte siyasi parti üyelerinden ku
rulmuş olmadıkça siyasi parti grupu hakların
dan istifade cdeıniyeı-cği yolundaki Anayasa 
prensibini zedeliyecek bir hükmün İçtüzükte 
yor almasına engel olacak sarahati de ihmal et
memiştir. 

İçtüzükte derpiş edilecek hükümler anaık 
Anayasanın koyduğu bu şartlar, düzerıliyecek 
tatbikat maddelerinden ibaret olacak ve fakat 
değişik veya lefsiri hükümler' ihtiva edeme
yecektir. 

Binaenaleyh Anayasanın tasrih ettiği siyahi 
parti grupları, ancak muayyen adeddeki siyasi 
parti üyelerinden teşekkül etmiş bir siyasi par
ti grııpu olup bunun dışında bir grup tanıma
maktadır. Bu siyasi oarti gruplarını Başkan
lık Divanına kuvveti oranında katılmaktan me-
ııeden her hangi bir anlayış ve davranışın Ana
yasayı açıkça ihlâl '"ilini teşkil edeceğinden 
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şüphe edilmemelidir. îlal böyle olunca Başkan
lık Divanını siyasi grup hüviyetini haiz parti 
gruplarının' oranlarının tesbitiyle ve gruplara 
isabet eden orana gör-.; tesbit edilmiş kişilerden 
müteşekkil'bir Divanın (Başkan hariç) Umu
mi Heyetin tasvibine arzdan ibaret, olacağı neti
cesine varılacaktır. 

Başkanlığın dununu : Gruplarca namzet 
gösterilmeden ve 84 udi maddesin tâyin, ettiği 
bir seçimle ve siyasi parti grupl-u'inm oranlan
ılın dışında mümkün görülmektedir. Kascledi-
len tarafsızlık; şahıslarından ziyade her iki 
halde de parti gruplarının oranları nisbetinde 
katılma ve Başkanlık için de namzet gösterme
den seçimle temin edilmek prensibini vazetmek
tedir. 

b) Başkanlık Divanının teşkilinde (Baş
kanın seçimi dışında) Umumi Heyetin toplan
tı ve karar nisabı, 

Anayasanın 84 ncü maddesinin 1 nci fıkrası 
Başkanlık Divanına katılmada, (bir 'seçimi mev-
zuubahsetmiş olup, «vrup nitelisini haiz siyasi 
parti gruplarının tesbit edilmiş oranlarına ve 
bu oranlara verdikleri isimleri havi bir tesbitin 
Umumi Heyetin tasvibine arzı tâyin ve tesbit 
etmektedir. 

Umumi Heyetin toplantısı için lâzım olan 
şekil \ e nisapları 86 ncı madde sarahatle tâyin 
eylemiştir, özel bir hüküm sevk edilmiyen hal
lerde. hâdisemizde olduğu gibi Umumi Heyet 
üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile top
lanır ve kendisine arz edilen hususu mevcudun 
yarısından bir fazlası ile karara bağlar. Bu su
retle Başkanlık Divanının kuruluşunu, Anaya
sa, kendi maddeleri metnindeki hükümlerle dü
zenlemiş bulunduğuna göre, bu konuda ayrıca 
İçtüzük tatbikatına yer vermediği neticesine va
rılacaktır. 

Netice olarak; 
A) Başkanın parti grupları namzet göster

meden ve oranları dışında ve 84 ncü maddenin 
sarahatine uyularak, seçimle, 

B) Başkanlık Divanının (Başkan hariç) 
yalnızca siyasi parti gruplarının (grup niteliği
ni haiz) oranları ile tesbit edilen isimleri havi 
listenin Umumi Heyetin tasvibine arzı. ile, 

O) Başkanlık Divanının teşkiline ait oran 
ve isim listesinin tasvip için Anayasanın 86 ncı 
maddesinin sarahatine binaen Genel Kurulun 
üve tamsayısının varışından bir fazlası ile acılan 

toplantısında Umumi Heyete arzın ve mevcudun 
yarısından bir fazlası ile tasvibin karara bağlan
ması ile mümkün olacağı mütalâasına varılmış
tır. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tas
viplerine arz olunmak üzere mütalâa ten Yük
sek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Bu raporda Sözcü 
Bursa Aydın 

S. Kayalar O. S. Sarıgöllü 
Bu laporda Kâtip C. Başkanınca S Ü. 

İzmir Muhalifim 
Ö. Ti. Bozcalı Muhalefet şerhim eklidb-. 

Â. Artus 
C. Başkanınca S. Ü. Adana 

A. Ünlü M. Ünaldı 
Çankırı Erzurum 

Muhalefet şerhim eklidir 
TT. Dağlı N. Pasinli 
İstanbul Ordu 

Söz hakkım mahfuz. Muhalifim 
P. Başak- Muhalefet şerhim eklidir. 

Z. Kumrulu 
Uşak 

Muhalifim, muhalefet şerhim eklidir. 
K. Coşkun oğlu 

BAŞKAN - • Muhalefet şerhi de vardı--
Dört muhalif kalmıştır. Yedi üye de bu şekil
de karar vermiştir. 

Şimdi muhalefet şerhini okutuyorum . 

MUHALEFET ŞERHİ 
I. Anayasanın 84 ncü maddesinin 1 uci fık

rası Başkanlık Divanına katılmayı siyasi parti 
gruplarına hasreden bir mâna taşımamaktadı; 
Bu fıkra, siyasi parti gruplarının Senatonun 
tümüne nisbetle haiz oldukları kuvvet .ölçüsün
de Başkanlık Divanına katılmak hususunda sa
dece bir teminat sağlamaktadır. 9 Temmuz 
1901 Anayasasından evvelki devirde Başkanlık 
Divanlarına yalnız iktidar partisi milletvekille
ri seçiliyorlar, muhalefet partileri bu divanda 
temsil edilmiyorlardı. Bu durum, siyasi haya
tımızda haklı çekişmelere yol açmakta ve Baş
kanlık' Divanlarının tarafsız hareket etmedikle
ri, muhalefeti ezdikleri tartışma konusu ol
makta idi. Yeni Anayasa eski devirde şikâyet 
konusu olan bu hali izale etmek nıaksadiyle 
Başkanlık Divanına bütün parti gruplarının 
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Meclisteki kuvvetleri uranında katılacakları 
hükmünü koymuştur. Bu hükümle bağımsızla
rın divana katılmalarını bertaraf etmek a^la 
düşünülmediği gibi bunun düşünülmesi için bir 
sebep do yoktu. Başkanlık Divanına seçilen 
Başkan ve Başkanvekilleriniıı mensubolduklan 
partinin Meclis içinde ve Meclis dışındaki faali
yetine iştirak edemiyeccklerini söyliyen Anaya
samız bunların yarı bağımsız bir hüviyet alma
larını istediğine göre Mecliste esasen meveudo-
lan bağımsızların Divana girmelerini evleviyet-
le kabul edebilirdi, nitekim öyle olmuştu. 

84 ncü maddenin birinci fıkrasındaki hükmü. 
Başkanlık Divanının siyasi parti grupları ara
sında bölüşüleceği şeklinde anlarsak 85 nci mad
denin ikinci fıkrasındaki (Siyasi parti grup
larının meclilerin bütün faaliyetlerine kuvvet
leri oranında katılmalarına) dair hükmü de 
aynı suretle yorumlamak, komisyon faaliyet
lerine ve diğer Meclis çalışmalarına bağımsız
ların ve grup teşkil etmiyen siyasi parti men
suplarının katılmıyacaklarmı kabul etmek ica-
beder ki, böyle bir anlayışın Anayasanın met
nine ve ruhuna tamamen aykırı olduğu izah
tan varestedir. 

Binaenaleyh, Başkanlık Divanına kuvvetleri 
nisbetinde katılan siyasi parti gruplarından ar
tan yerlere bağımsızlar seçilebilir. Bunu İçtü
züğün düzenlemesi lâzımdır. Ankara Üniversi
tesi Hukuk Fakültesinin mütalâası (S. 6, N. 4) 
Siyasal Bilgiler Fakültesi İdari İlimler Ensti
tüsünün mütalâası (S. 15, N. 4), İstanbul Üni
versitesi Hukuk Fakültesinin mütalâası (S. 2. 
N. 13) bu görüşümüzü teyidetmektedir. 

2. Kanaatimizce Başkan, siyasi parti grup
ları olanlar dâhildir. Çünkü 84 ncü maddenin 
birinci fıkrasında (Meclislerin Başkanlık Di-
vanlaıı, o meclisteki siyasi parti gruplarının 
kuvvetleri ölçüsünde Divana katılmalarını sağ-
lıyaeak şekilde kurulur), denilmesine ve (Baş
kanlık Divanı) terimi Başkanı da kapsamasına 
göre Başkanın siyasi parti grupları olanlar dâ
hil bulunduğunda tereddüdedilmemek gerekir. 
Nitekim Anayasamız Başkan olan zatın, men-
sub olduğu partiden ayrılıp bağımsız hale geldi
ğini gerektirmiyor. Sadece parti faaliyetlerine 
katılmamasını istiyor. Buna karşılık partisi ile 
irtibatını muhafaza etmesine cevaz veriyor. Di
ğer taraftan, siyasi parti gruplarının Başkan 
adayı göstermeleri yasak eden Anayasa hükmü 
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de grupların gayriresmî surette anlaşmalarını 
selbetmediği için amelî değerden mahrumdur. 
Nitekim tatbikatta da böyle olmaktadır. 

Bu durum karşısında, Anayasaya, Başkanı 
orana dâhil saymıyan bir anlayış izafe etmek 
hem onun lâfzına aykırı olup hem de Anayasa
nın, Başkanlık Divanının en tesirli makamım, 
bir siyasi partinin oran dışı elde etmesine im
kân verdiği kabul eylemek sonucunu doğu
rur. Anayasanın açıkça ifade ettiği denge 
(muvazene) prensibini bu kadar daraltan bir 
hal tarzını, onun zımni olarak tervicettiğini ka
bul için siyasi partilere Başkanlık konusunda 
aday göstermeyi yasak eden hüküm, kâfi bir 
mesnet teşkil etmez. 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (S. 6, 
N. 3), Siyasal Bilgiler Fakültesi idari İlimler 
Enstitüsü (S. 14, N. 3), Bu mütalâamızı te
yidetmektedir. İstanbul Üniversitesi bu konu
da mütalâa beyan etmemiştir. 

3. Nisap meselesi. - Başkanlık Divanının 
Başkandan gayri üyelerinin seçimi için Anaya
sada nisap hükmü yoktur. 86 ncı madde ka
rarlarla ilgili olup seçimle ilgili değildir. Bu 
durumda halen yürürlükte olan İçtüzüğün 6 ncı 
maddesinde ki hükmün uygulanması gerekir. 
Bu hükme göre Başkanlık Divanının Başkan
dan gayrı üyeleri Senatonun üye tamsayısının 
salt çoğunluğu ile seçilmek gerekir. İstanbul 
Üniversitesi nisap meselesine de cevap verme
miştir. Ankara Hukuk Fakültesi ve Siyasal 
Bilgiler Fakültesi İdari İlimler Enstitüsü profe
sörlerinin bir kısmı bu fikirdedir. 

Âmil Artus Zeki Kumrulu 
C. Bşk. Kontj. Ordu 

Kâmil Coşkunoğlu Hazım Dağlı 
Uşak Çankırı 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; raporu 
ve muhalefet şerhlerini dinlediniz. 

Bu mcv.zuda söz istiyenL. Buyurun; Sırrı 
A t alay. 

Eğer, muhalefet şerhini veıren arkadaşlar 
konuşmak isterlerse tercihan onlara söz verece
ğim, aksi halde buyurun. 

ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Söz istiyorum. 

'BAŞKAN — Buyurun. 
ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Muhterem arkadaşlar; Anayasa ve Adalet 
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Koıuıisyonundan ımütalâa istenmesine kanar ve
ri ldikten sonra, Anayasa ve Adale t Komisyonu 
toplanmış ve meseleyi görüş m [işittir, Bu 'konu
da Anka ra ve İstanbul. Üniversi teler inin ilmî 
.mütalâalarının, da almmıasına lüzum görülerek, 
bu üniversi telerden müta lâa iste mm iştir. Üniver
sitelerden gelen müta lâa la r bastırı l ıp üyelere 
tevzi edildikten sonra yapılan top lan t ıda fi ar
kadaşımız aynı fikirde, 4 arkadaşımız da onun 
aksine bir kamaat ta olduklarını ifjade ettiler. 
Bu (i a rkadaş ın mütalâası tabia t iy le çoğunluk 
sağladığı için, Anayasa ve Adalet Ko'inisyemu-
ııun çoğunluğunun mütalâası olmak üzere, ve
ya, Komisyonun ımütalâası olmak' üzeıre m eşek1 

yüksek huzurunuza, takdim edilmiş bulunuyor. 
1 ioıı bu müta lâaya katılnııyan 4 arkadaşınızdan 
biri olarak azınlık içindeyim. Niçin kat ı lmadı
ğımı, neden bu oyu paylaşmadığımı kısaca arz 
etmek için yüksek huzurunuza çıkmış bulunu
yorum. 

Bfendim, mevzu kısaca şu id i : Cumhuriyet 
Senatosu Başkanl ık Divanı seçimlerinde bağım
sız adaylar seçilebilirler ini? Veya başka bir 
ifade ile Anayasalını 84 ncü -maddesindeki, si
yasi par t i g ruplar ın ın Başkanl ık Divanına kuv
vetleri oranında, ka t ı l acak la r ın ı ifade eden hü
küm, Anayasanın 84 ncü maddesindeki hüküm 
bağımsız Senatörler in veya g rup teşkil edemi -
yen bir siyasi pa r t i mensuplar ınm Başkanl ık 
Divanına girmelerini meneden bir hüküm mü
dür? Anayasa ve Adalet Komisyonundan soru
lan birinci sual İm idi. 

ikinci sual d e ; Başkanl ık Divanı seçimlerin
de nisap meselesi nedir'? Nisap ne şekilde olma
lıdır? Bu iki husus sorulmuştu. Faka t , zannedi
yorum ki, tezkerede mevcut olınıaımakla beraber, 
Komisyonda b i r de «Başkan, siyasî par t i oranı
na dahi l inidir?» meselesi görüşülmüş ve çoğun
luğu teşkil eden a tik a d aşlar m müta lâa la r ında bu 
yor aldığı için, azınl ıkta olan a rkadaş la r da bu 
konu hakk ında fikirlerini ifade etmiş bulun
maktadı r la r . Bimaenaleyh, üç mesele de, üç 
problem de burada, müzakere konusu olmakta
dır. 

Birinci mesele; Başkanl ık Divanını a siyasî 
par t i mensubu olmıyanlaır veya g rup teşkil ede-
miyen siyasî pa r t i (mensupları yahu t siyasî par
ti mensubu olmıyan bağımsızlar girebilirler mi, 
giremezler mi ; Anayasa bumu yasakl ıyor mu, 

yasaklamıyor mu meselesinde, azınlıkla bulu
nan arkadaş lar ın ıkaıı.aalı, Amaya-sa'nıu bu ko
nuda bir mâni hüküm getirmediği noktasında
dır. Yâni, 84 ncü maddedeki hüküm, bağımsız
ların Başkanlık Divanına girmesini 'meneden 
bir hüküm değildir. Bıınada, Başkanlık Diva
nına, siyasi pa r t i gruplar ının kuvvetleri oranın
da gireceklerine dair olan hüküm, bütün siyasi 
paırti. gruplaruiıa bir lemiııat sağlamak .için 'kon
muş olan bir bükümdür . 

Filvaki, bir Anayasa kendisinden evvelki 
devirde şikâyet olunan bir lakım meseleleri 
halletmek ve bu meseleleri yeni bir düzene 'bağ
lamak için yapılır. Bugün elimizde bulunan !) 
Temmuz Anayasası da bundan evvel, Fıımlııu'i-
yelin ilk devrinde siyasi hayatımızda, bir çok 
çekişmelere ve şikâyetlere sebebiyet vemmiş olan 
mevzuları halletmek gayesiyle düzen I emmiş bir 
Anayasadır . 

Bu Başkanlık Divanı meselesinde şikâyet 
konusu edan mesele daima şu noktada, toplan-
ım ıştır, Hat ı r l ıyorsunuz hepiniz bi t iyorsunuz; 
.Meclislerde Başkanlık- Divanları çoğunluğu 1 es
kil eden paHinin inhisarı alt ında idi. Çoğunlu
ğu teşkil eden par t i Başkanlık Divanının bütün 
üyelerini kendi içinden seçer; çoğunluk teşkil 
etmiyen par t iye Başkanlık' Divanında bir kât ip
lik bile vermeye t a ra f t a r olamazdı. İşte bu şe
kilde 'tamamen çoğunluk partisinin veya. i k t ida r 
partisinin mensupları la rafındım teşkil edilen 
Başkanlık Divanının, zamanı zaman, tarafsız ha
reket etmedikler inden ve laırafsızlılklarını boz
duklar ından uzun uzun şikâyet edilmiştir. Bu 
şikâyetler , Meclislerde, basında ve üniversite
lerde birçok görüşmelerde ve yazışmalarda söz 
konusu olmuştur. 

Yeni Anayasa, bu 'meseleyi halletmek, bun
dan evvelki devirde şikâyet konusu olan bu 
mevzuu da, halletmek üzere, 84 ncü -maddesin
de, müzakere konusu olan, h ü k m ü sevketmiş bu
lunmaktadı r . lîıı hüküm Başkanlık' Divanının, 
ik t idar partisi taraf ından bölüşülmesini önle
mek ve o Divanda diğer part i gruplar ının da. 
kuvvet ler i oranında temsil edilmelerine imkân 
vermek üzere konmuştur . Anayasa'nıızın olu
şunu, yakın tar ihini , ve ondan evvelki devrin 
meselelerini kısaca hatır layınca, 84 ncü 'madde
nin mânası bu şekilde gayet açık olarak ve ko
laylıkla anlaş ı lmaktadır . Demek ki 8-1 ncü mad-
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de, siyasî pa r t i gruplar ına , yalnız ' iktidarda olan 
ve çoğunluk teşkil edan pa r t i ye değil, d iğer 
par t i l e r in do kend i kuvvet le r i oranında Başkan
lık Divanında temsil edilmeleri ve bu suretle 
Başkanl ık Divanının mümkün olduğu k a d a r ba
ğımsız ve tarafsız bir hüviyet taşımasını hedef 
tu tmuş tu r . Yine bununla mütenazır olarak Ana
yasamız, Başkanlık Divanına seçilen kimselerin, 
Başlkan ve Başkanvcki l ler inin kendi par t i ler in
den ayrı lmalar ını , istifa etmelerini arzu etme
mekle 'beraber, part i ler inin Meclis içinde ve 
Meclis dış ındaki faaliyetlerine ka t ı lamıyaeakla-
rını acıkea ifade etmektedir . Bu suretle Başkan 
ve Başkanvekil ler inin p a r t i faal iyetlerinden 
uzak -kalmaları, bi taraf bir hüviyet içinde kal
maları ve hu hüviyet i muhafaza etmeleri arzu 
edilmiştir. B ü t ü n hun la r 9 Tenumuz 19(11 An.a-
yaısasmdan evvelki demokra t ik devrede tecrübe 
ile gördüğümüz ve ş ikâyet konusu olan mesele
leri hal letmek malks'adiyle konulmuş olan hü
kümlerdi r . 

Şimdi, böyle olunca «Başkanlık Divanına 
meclislerde esasen mevcudolan tarafsız kimse
lerin girmeleri arzu edi lmemişt i r ; 84 ncü madde. 
bunlar ın Başkanlık Divanına girmelerini berta
raf eden bir mâna taş ımaktadı r» diye bu mad
deye bir mâna vermek çok hatal ı bir görüş olur 
kanaat indeyim. (Jiiukü, arz ettiğim gibi Başkan
lık Divanına seçilen başkan ve başkan vekilini o, 
par t i ler inin iç ve dış faaliyetlerine kat ı lmama
larını istiyen de yine bu Anayasadır . Yine bun
dan maksat mümkün olduğu k a d a r bu zevatın 
tarafsız hüviyetlerini muhafaza edebilmelerini 
temin etmekti r . 

Böyle olunca, esasen Mecliste1 mevcudolan 
bağımsızların, Başkanl ık Divanına seçilmelerini 
Anayasanın memnuniyet le karş ı laması icaheder
di. Nitekim, öyledir de... Anayasanın 84 ncü 
maddesi d ikkat le okunursa , «siyasi pa r t i grup
ları, Başkanl ık Divanına kuvvet ler i oranında 
kat ı l ı r lar» demektedir . Buradaki kuvvet , Sena
tonun tümüne nazaran o pa r t in in haiz olduğu 
kuvvet t i r . Binaenaleyh, tümüne nazaran par t i 
nin haiz olduğu kuvvet ne ise, o kuvvete göre 
o par t i Başkanl ık Divanına ka t ı lacakt ı r . Bunun 
neticesinde, pa r l i gruplar ının dışında, ister iste
mez, Başkanlık Divanında bir yov ka lacakt ı r . 
Herkes kendi kuvveti nisbetinde ka t ı l acak ; fa
kat bunların hepsi Senatonun tümüne nazaran 
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birer cüz olduklar ına göre, Başkanlık Divanın
da, pek tabiî olarak, bir yvv ka lacakt ı r . İşte o 
yer. siyasi pa r t i g rupu olmıyan tarafsızların ve
ya bağımsızların işgal etmesi icabeden bir yer
dir. Bunu da meclislerin içtüzüklerinin düzenle
mesi lâzım gel ir. 

Anayasanın 84 ncü maddesi, bağımsızların 
Başkanlık Divanına kat ı lmalar ın ı meneden bir 
hüküm ihtiva etmemektedir . Sadece î) Temmuz 
B)fil den evvelki devirde şikâyet konusu olan 
Başkanlık Divanı bir tek par t iye inhisar ettir
meyi önlemek için, bütün siyasi par t i g ruplar . -
ııııı kuvvet ler i oranında kat ı lacaklar ını ifade 
eden bir hüküm koymuştur . Bu hükümle yetiniI-
miştir. Bğer biz, bu madde hükmündeki «katılır
lar» ifadesini. Başkanlık Divanı siyasi par i i 
g ruplar ı arasında paylaşılır , diye anlıyacal; 
olursak, bundan sonra gelen Anayasanın 85 nci 
maddesini de aynı şekilde anlamamız lâzım gelir. 
(Mülkü 85 nci maddede de aynı kelimeler kul
lanılmıştır . S>) nci maddeyi d ikkat le te tk ik ede
cek olursak' göreceğiz ki, orada siyasi par t i grup
larının, meclislerin bütün faaliyetlerine kuvvet
leri oranında kat ı lacaklar ı söz konusu edilmiş
tir . 

Bğer 84 ncü maddedeki kat ı lmayı, Başkan
lık Divanının siyasi pa r t i gruplar ına hasrı ola
rak, münhas ı ran bölüşülmesi mânasına alırsak 
85 nci maddeye de aynı mânayı vermek lâzım
dır. Çünkü 85 nci maddede aynı kelimeler ku'-
lanılmıştır. Yani, 85 nci madde, «siyasi par t i 
gruplar ı , meclislerin bütün faaliyetlerine kuv
vetleri oranında kat ı l ı r lar» demektedir . O tak
dirde meclislerin bütün faaliyetlerine, ezcümle 
komisyonlara, yalnız siyasi par t i g rup la r ın ın 
ka t ı lma la r ı ; siyasi par t i g rupu teşkil edemiy n 
siyasi par t i ler in ve bağımsızların, meselâ kon
tenjandan gelen arkadaş lar ın ve Tabiî üyelerin 
komisyon faaliyetlerine de girmemeleri lâzım ge
l i r ; bu anlayışın yani 84 ncü maddedeki anlayı
şın mant ıki bir neticesi olmak üzere. 

Çünkü, Anayasanın 84 ve 85 nci maddelerin
de aynı kelimeler kullanılmışt ır . 84 ncü madde
ye arzu ett iğimiz şekilde bir mâna veri]) de 85 
nci maddeye bunun dışında bir mâna vermeye 
imkân yok tur . 84 ncü maddedeki hükmü, böyle, 
siyasi par t i gruplar ına Başkanl ık Divanının has-
redilcccği şeklinde yorumlamaya şu bakımdan 
da imkân y o k t u r . (Tmkii, Mecliste 15 - 20 üyelik: 
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üç, dört siyasi partinin bulunduğu ve bunların 
üye sayılarının 60 - 80 kadar olduğu bir an için 
tasavvur edilirse, her hangi bir seçimde böyle 
bir vaziyet kendini gösterebilir, geriye kalan 100 
küsur arkadaşın Başkanlık Divanında temsil 
edilememeleri gibi bir sonuca varılmış olunur 
ki, İm sonuç da mantıki bakımdan son derece 
hatalı olur ve pek tabiî olarak Anayasa kanun 
koyucusunun böyle bir neticeyi hiçbir zaımu. 
arzu etmediği kendiliğinden anlaşılır. 

Şimdi üniversiteden niye mütalâa soruldu' 
Üniversitenin mütalaasını sormaktaki, maksat, 
burada günlerce1 müzakere ettiğimiz ve Sayın 
Adalet Partili arkadaşlarımızın ısrarla üzerinde 
durdukları tezi, komisyonda da aynen tekrarla
mak için değildi tabiî.. Dikkal bııyıırursau.z, 
bugün yüksek huzurunuzda sunulan mütalâada 
Adalet Partili arkadaşlarımız, burada savım-
dııkları fikri yine ısrarla savunmuşlardır. Yine 
aynı şekilde yazıp imza etmişlerdir. O gün ko
misyonda çoğunlukta olmıyan bağımsız üyeler, 
tabiî üyeler ve diğer partili arkadaşlar aksi fik
ri savunmuşlardır. Demek ki, Anayasa Komisyo
nunda aynı fikirler tekrar edilecek okluktan 
sonra, bu meselenin tekrar Anayasa. Komisyo
nuna havale edilmemesi lâzım gelirdi. 

Şimdi bendeniz, üniversitelerden gelen mü-
lalâalara dayanarak bu meselenin bağımsız olan 
ilim muhitlerinde de bu şekilde mütalâa edildi
ğini dikkatlerinize arz etmek isterini. 

Efendim, komisyonun çalışmalarına katılmış 
olan üniversite heyetlerinin mütalâaları ayrı 
bir sayfa numarası taşıyordu. Bu sefer Yüksek 
huzurlarınıza sunulan üniversite heyetlerinin 
mütalâalarının numara sıraları değiştiği için, bi
zim muhalefet şerhimizdeki sayfa numaralarına 
da. dört sayının ilâvesi lâzımdır. Sayfa numarası 
allı dediğimiz zaman, sayfa, on, sayfa numarası 
lö dediğimiz zaman P) olacaktır, yani dört sa
yı eklenmiştir. Bu sayfa numaralarına dikkal 
edilerek bu cihetin bu şekilde tasrih buyurul-
ınasmı istirham ederim. 

Bir de iki numaralı bendde «parti grupları 
oranına- dâhildir» kelimesi, «parti grupları olan
lar dâhildir» şeklinde yazılmıştır. «Olanlar» ke
limesinin burada bir mânası yok, bu bir baskı 
hatasıdır. Bu şekilde üçüncü sayfada iki numa
ralı benddeki «olanlar» kelimesini «oranına» 
d ive düzeltilmesini istirham ederim. Keza dör

düncü sayfanın birinci satırında da gene «olan
lar» kelimesi «oranına» diye düzeltilecektir. 

Şimdi efendim, üniversite mütalâalarını mü
saade1 buyurursanız kısaca arz etmek istiyorum: 

Ankara, Üniversitesinin mütalâası : Siyasi 
i;arti gruplarının Başkanlık Divanına katılma 
oram : 

Komisyonumuz (üniversitenin teşkil ettiği 
komisyon) ilgili Anayasa, hükmünün madde 84/1. 
Başkanlık Divanına katılmayı siyasi parti grup
larına hasreden bir mâna taşımadığı; bu grup
lara Meclisin tümüne nisbetle haiz oldukları 
kuvvet ölçüsünde Başkanlık Divanına katılmak 
hususunda sadece bir teminat, bir katılma temi
natı sağladığı fikrindedir. Bu anlayışa göre ba
his mevzuu Anayasa hükmünün siyasi parti grup
ları dışındaki üyelerin, Divana katılmaları ko
nusunu açık bıraktığı kabul edilmek icabeder. 
Yani, bunu yasaklamıyor, «katılmaz» demiyor, 
katılıp katılmama meselesini Meclisin yapacağı 
içtüzükte tâyin edebileceğini kabul ediyor. 

İstanbul Üniversitesinin mütalâası : 
Başkanlık Divanının evvelâ parti grupları 

tarafından kurulacağı kuralı, kanaatimizce Ana
yasanın koymuş olduğu asgari şarttır. 84 ncü 
maddenin dayandığı prensibi geniş olarak yo
rumlamak demokrasi prensiblerine Cumhuriyet 
Senatosunun cevap verdiği ihtiyaçlara, memle
ketimizin siyasi gelişmelerine tamamiyle uygun
dur. 

Şimdi Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesinin 
mütalâasını arz edeceğim : Sayfa : İÜ Siyasi 
parti gruplarının Başkanlık Divanına katılma 
oranı : 

Bu konuda Cumhuriyet Senatosundakine ben
zer şekilde, komisyonumuzda da iki görüş belir
miştir. Bir üyemiz, Profesör Bahri Savcı, Baş
kanlık Divanı hakkındaki Anayasa hükmünün 
Divana katılmayı siyasi parti gruplarına hasret
tiği kanaatindedir. Buna karşılık komisyonun 
diğer üyeleri, dolayısiyie büyük çoğunluğu, söz 
konusu Anayasa hükmünün Başkanlık Divanına 
katılmayı siyasi parti gruplarına hasreden bir 
mâna taşımadığı, bu gruplara sadece Meclisin 
tümüne nisbetle haiz oldukları kuvvet ölçüsünde 
Başkanlık Divanına katılma hususunda bir 
teminat - katılma teminatı - sağladığı fikrinde
dir. Bu anlayışa göre, bahis konusu Anayasa 
hükmünün siyasi parti grupları dışındaki üye-
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lerin Divana katılmaları konusunu açık bıraktı- I 
ğı kabul edilmek gerekir. 

Şimdi efendim; ikinci nokta yani; «Başkan 
kontenjana dâhil mi?» meselesi. 

Başkanın kontenjana dâhil olup olmadığı 
meselesinde hiç tereddüt etmemek lâzımgelir. 
Çünkü, yine 84 neü madde «Meclisin Başkanlık 
divanları o Meclisteki siyasi parti gruplarının, 
kuvvetleri ölçüsünde (livana katılmalarını sağlı-
yacak şekilde kurulur» hükmünü koymuştur. 
Başkanlık Divanı kelimesi içinde başkan da dâ
hildir. Her ne kadar bundan sonraki fıkralarda 
başkan hakkında, siyasi parti gruplarının aday 
göstereni ivecekleri hükmü komılmuşsa da, buna 
rağmen siyasi parti gruplarının gayriresmî an
laşmalarla Başkan hususunda bir mutabakata 
varma zarureti mevcuttur. Ve zaten tatbikatta 
da böyle olmaktadır. Binaenaleyh, böyle bir 
mutabakat sırf gayriresmî bir mutabakata va
rılmasından dolayı. Başkanın kontenjan dışın
da olduğunu kabul etmeye imkân yoktur. Bir 
başka bakımdan da kabul etmeye imkân yoktur-. 
Çünkü, Anayasa, siyasi partiler arasında Başkan
lık Divanında bir muvazene kurmak istemiştir. 

Bu muvazenenin tesisi için Başkanlık Diva
nının en müessir üyesi olan Başkanın hariçte 
bırakıldığını kabul elm'eye, bir an için imkân 
yoktur. Madem ki, Başkanlık Divanında, siya- ! 
sı partiler arasında bir muıvazjene te^is edilmek , 
İstiyor; o halde başkanın kontenjan dışı bura-. 
kılması ve bu mevkii her hangi bir siyasi par
tinin kontenjan dışı elde etmesine imkân sağ
laması Anayasaya atfedilemiyceek olan bir hal 
şeklidir. Şunun için atfedilemez: Bunu eğer 
kabul edecek olursaik, o zaman Anayasanın biz
zat' getirmek istediği, partiler arasında kuvvet 
ölçülerine göre kuranaik istediği muvazene pren
sibi kendiliğinden bozulmuş olur. Çünkü Baş
kan, mevki itibariyle Başkanlık Divanının en 
müessir bir şahsiyeti olduğu halde bu mevkii 
her naniği bir siyasi partinin oran dışı elde et
mesi imikânı sağlanmış olur. Binıtetice o parti
nin leihine ve diğer partinin aleyhine olarak 
muvazene bozulmuş olur. Bu suretle Anayasa'-
mn, hedef tuttuğu gaye, yani partiler arasın
da muvazene kurma prensibiyle kendisinin te
zada düştüğünü, çelişmezliğe düştüğünü kabul 
etmek iealbeder. Bu bakımdan da maddeye böy
le bir anlayış izafe etmeye imkân yoktur. Arz 
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ettiğim gibi, grupların aday göstermeleri hük
müne tutunaralk böyle bir hal şekline gitmeye 
de imkân yoktur. Çünkü, grupların aday gös
termemeleri hükmü, resmî aday göstermeme
leridir, gaıyriresmî anlaşma.!ar zaruridir. Ve baş
ka hal şekli de yoktur ve tatbikatta da böyle 
olmuştur. Binaenaleyh Başkanlık Divanı terimi 
içinde başkan elbette dâhildir. 

Nisa]) meselesine gelince; bu konuda üniver
sitelerin mütalâalarını da arz etmek isterim mü
saade ederseniz. 

Sayfa 10; numara 3: 
«Bununla beraber komisyonumuz, başkanın 

da siyasi parti grupları oranına dâhil olduğu 
fikrindedir-. Günkü Anayasamız istanbul tasa
rısından farklı olarak, Başkan olan zatın, men-
suholduğu siyasi partiden ayrılıp bağımsız hale 
gelmesini ve bu bağımsızlığını muhafaza etme
sini gerektirmiyor. Aksine olarak partisiyle 
irtibatını muhafaza etmesine cevaz veriyor. Öte 
yandan siyasi parti gruplarına Başkan adayı 
göstermeyi meneden Anayasa hükmü de, grup
ların parlâmento içinde haiz oldukları türlü 
tesir imkânlarından ötürü amelî değerden mah
rum bulunuyor. Nitekim, tatbikat da bunu te-
yidelmiştir. Bu durum karşusmda Anayasaya, 
başkanı orana dâhil sa.ynııyan bir anlayış iza
fe etmok, onun Başkanlık. Divanının en tesirli 
makamım bir siyasi partinin oran dışı olarak 
elde etmesine imkân verdiğini kabul eylemek 
olur.» Aynı mütalâa Siyasal Bilgiler İdari İlim-
1 er Bn stitüsünden.... 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) - - Biraz daha 
hulasaten lütfetmenizi rica ederiz. 

ÂMİL ARTUS (Devamla) — Mendim hak
lısınız. Fakat biliyorsunuz ki, bu mevzuu bu
rada 2,5 - 3 gün görüştük. Ve ondan sonra Ko
misyona geldi, komisyonda da mütalâanın ne 
şekilde tecelli ettiği yüksek huzıırunuzdadır. 

İdari İlimler Enstitüsünün 18 uci sayfa, l.\ 
numaradaki mütalâası bunu teyidetmektedir. 

İstanbul Üniversitesi bu konuda müta.lâa 
1) ey an etmemişti r. 

Nisap meselesine gelince; nisap meselesini 
gerok 1961 seçimlerinde gerek bu sene yapılan 
seçimlerde Senato şöyle anlamıştır. Nisabın İç
tüzüğün (i ,ncı maddesindeki hükme göre olma
sı lâzımgelir. Yani, üye tamsayısının salt ço
ğunluğu ile seçimin yapılması icabeder. Bu ço
ğunluğu sağlıyan, 94 oyu alan, seçilmiş olur. 

— 11 — 



ö. Senatosu B : 59 
•şeklinde anlaşılmıştır . Bu mas ele de üniversite
lerden gelen müta lâa lar la İhtilaflıdır. Bi r kıs
mı bu ikana ati desteklemekte, diğer kısmı da 
Anayasanın 86 ncı maddesindeki hükme daya
narak , «Anayasada başkaca hüküm yoksa top
lan t ıya kat ı lanlar ın salt çoğunluğu ile k a r a r ve
rilir.» hükmüne dayanarak , seçimleri de bir ka 
rar te lâkki edilerek salt çoğunlukla k a r a r ver
mek meselesi kabul edilmişti]'. Çoğunluğun mü
talâası böyledir. Bir kısım -ünivers i te profesör
ler i de bu fikre kat ı lmış lardır . Biz, bu radak i , 
86 ncı maddedeki , «Karar» kelimesi içine se
çimlerin gtremiyeceği kanaa t indey iz ; Anayasa
nın seçimler hakk ında bir hüküm sevk etmediği 
kanısındayız. Seçimler h a k k ı n d a Anayasada b i r 
h ü k ü m 'bulunmadığına göre, İ ç tüzüğün 6 ncı 
maddesinin uygulanması icabettiği yani üye tam
sayısının sa-lt çoğunluğu ile seçilmesi lâzımgel-
diği, bu k a d a r oy alma zarure t i bu lunduğu 
kanıs ındayız . Bunu da kısaca ifade etmiş ola
yım, efendim. Bu suret le azmlıikta olan arka
daşlar ın fikirlerini kısaca arz etmiş bulunu
yorum. Müzakerelerle ve yüksek, kıymetl i mü
talâalar ınızla du rum tebellür edeceiktir. Netice
de azınlığın kanaa t ine i l t ihak buyuru lmas ın ı ve 
b u n u n ka.bnl edilmesini is t i rham ediyorum. 

B A Ş K A N — Sayın Ata lay . 

STERİ A T A L A Y (Kam) — 84 ncü madde 
(hakkında altı aya varan bir zamandan beri iki 
fikir 'karşıh'klı ofarak tar'tışma 'halindedir. Ana
yasanın 84 ncü maddesindeki IJıükmün Parlâ
mento faaliyetlerini 'himaye eden objektif bir 
hukuk kaidesi olduğunu iddia eden ve 84 ncü 
maddesindeki Anayasanın temin ett iği 'hükmün, 
Başkanlık divanlar ının tarafsızlığını tesis*1 ça
lışan bir hüküm olduğunu söyliyen n'oktai na
zarla, 84 ncü madded-eki hükmün siyasi part i 
gruplar ına Başkanl ık Divanına 'katılma 'hakiki
ni veren, par lâmentodaki lemsi! eden üye sayı
ları ne olursa olsun, siyasi pa r t i grupu ikurıııı-
yanlar ın sayısı, siyasi pa r t i grupu kuranlar ın 
sayısından ne kadar çok olursa olsun. Başkan
lık Divanını sadece siyasi par t i gruplar ının ku
rabilecekleri fikri karşı karşıya bulun inaldadır . 
\ ro burada ifade -edilmiştir iki, Siyasi pa r t i g rup
larının dışında Başkanlık Divanında o ran la r 
kuvve t i ne olursa olsun, bağımsız, siyasi pa r t i 
grupu 'kuraıma.mış; ( \ K. 'AF. î \ , M. ! \ , Tabiî 
Üyeler, Cumhurbaşkanı Kontenjanından seci-
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İmler temsil edilemezler. Temsil edildikleri 
t akd i rde sureti kafiyede Anayasaya mugay i rd i r 
fikri ileri .sürülmüştü. Bu, mütevazi ve masum 
bir iddia i le; «biz bu -üyelerin Başkanl ık Diva
nında temsilini can ve gönülden istiyoruz. I'a-
<kat ne yapalım k i ; Anayasa müsait değildir, 
Anayasaya, mugayirdir . .» diye gayet mütevazi 
bir şekilde ifade edilmişti. 

Şimdi, biraz önce söylediğim gibi, 84 ncü 
maddeden bizim anladığımız fikir; madde, Baş
kanlık Divanının bağımsızlığını temin eden ve 
yasanıa faaliyetlerini himaye eden 'objektif bir 
hukuk ka id esidir. Arkadaş la r ımız ' tarafından 
ise madde, siyasi part i lere bir imkân temin 
•eden, bir imtiyaz veya. 'bir ganimet hükmü ola
rak anlaşı lmaktadır . Bu sebeple mesele Ana
yasa bakımından önem taş ımaktadı r . Arkadaş
larımız -'] önerge ile meseleyi tahr ik etmişlerdir. 
Hafızalarımızda canl ıd ı r ; o zaman da ifade et
mişt ik, «mesele gayet sar iht i r» ' demişt ik. (Jerek 
demokra t ik esaslar, gerek temsil prensibi, gerek 
bağımsızlık esaslarının tesisi bakımından ba
ğımsızların, Tabiî üyelerin, (hımhurbaşkanl ığı 
Kontenjanından seıçileu üyelerin ve siyasi par
ti. grupu kuran ıamış f. K. Al. P. ve Al. P. si
nin 'bağımsız b i r Başkan l ık Divanının temini 
bak mı in d an. Başkanl ık Divanına, oranlarına gö-
re katı lmasının Anayasanın 'hedef ve maksadı
na uygun olduğunu ifade etmiştik. Arkadaş
larımız ise, zinhar bunun Anayasaya mugayir 
o lduğunu ve bunun için gerekirse meseleyi ilmin 
ortamına, götürmeyi teklif etmişlerdi. Mesele 
ilme g i t t i ; İstanbul Üniversitesi adına 1 .Yolu 
Esas 'Teşkilât Hukuk 'Kürsüsü 'hocası fikrini be
yan etti . Siyasal Bilgi ler Fakül tes i , H u k u k Fa 
kültesi fikrini beyan ettiler. B u n l a r içinde sa
dece h i r muhterem arkadaşımız, Sayın Balın 
Savcı -arkadaşımız, Anayasanın 84 ncü [madde
sindeki hak verici hükmün siyasi par t i grupla
rına a idolduğunu ifade etmiş, diğerler inin hiç
birisi bu rada Sayın Sarıgöllü ve arkadaşlar ın ın 
i fade ettiği şekilde, siyasi par t i gruplar ının dı
şında. her dıaııgi bir üyenin katı lmasının Ana
yasaya mugayir olmadığını, bilâkis daha demok
ra t ik ve daha bağımsızlığım temin eden ve 'tem
sili daha. iyi bir şekilde tesis eden, bir anlayış 
olacağını ifade etmişlerdir . 

Anayasanın 84 ncü -maddesinin »maksadı ne
dir? İ l e r şeyden '«'ince burada bir sa raha te var-
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maya mecburuz. Anayasal ım 84 ncü maddesin
deki h ü k ü m ; siyasi pa r t i gruplar ına• 'bir imkân 
verme h ü k m ü müdür , siyasi pa r t i gruplar ına bir 
ganimet paylaş t ı rma m a'hiy etinde 'bir fikir mi 
ge t i rmektedi r? Yoksa, bağımsızlığı temin midir? 

Anayasanın 84 ııeü maddesini iyi anlıyabil-
mek için bu maddenin Anayasaya alınış şeklini 
İbilmek mecburiyetindeyiz. Başkanlık divanları 
bizde ilk tatbik şekliyle, «Meclisler kendi Başkan
lık divani arını kendileri seçer» prensibine dahi 
kavuşmamış idi. 1877 Anayasasının 77 nci mad
desinde meclislerin Başkanlık divanları Baş
kan ve başkanvekillern üç katlı aday olarak se
çilir ve bunlar Hükümdar ın tasdik ve tasvibi
ne yani eski deyim ile iradei seniyenin tasdiki
ne arz olunur idi. 

•Sadmizam iken bir serini Öncesi başkanı oldu
ğu Aleclfsi Mebusanı fesheden Ahmet Vefik 
U fendi, bilâlıara Ahmet Vefik Paşa. 20 Mart 
1877 de Meclis Başkanı olduğu zaman iradei se-
niyc ile Başkan olmuştu. Bizatihi Meclisi Mebıı-
sanıır secimi: ile Balkan değildi. Bilâlıara 1878 
Meclisi Mebusanında Hasan Fehmi Efendi de 
aynı şekilde Meclis taraf ından seçilmemişti, üç 
katlı adaydan Hükümdar seçmişti. 1824 Meclisi 
Mdblisanından Ahmet Rıza Bey de y'ine hu şe
kilde seçilmişti. Ancak, 1325 yılında demokratik 
bir hamle yapıldı. Dendi ki; «Meclisler kendi 
başkanlar ını seçerler.» Ve bunun için Anayasa
nın 77 nci maddesi değiştirildi, ancak Meclisi 
Ayan bu hükmü şu şekilde değiştirdi, dendi ki. 
«Meclisi Mebusan ve Meclisi Ayanın seçeceği 
Başkan ve başkanvekilleri; iradei sen iye ile tas
dik cJilir.» Böylelikle tasdik a gidiyordu. 30 
Temmuz 1325 de uzun münakaşalardan sonra 
Meclisi Mebusun bir takr i r ile bu hükmü de de-
ğiştlirdi. Bu değiştirme ile yalnız tasdik ve tas
vibine değil, Hükümdarın bilgisine sunuluyor
du. Böylelikle meclislerimizde ilk defa 1325 
tar ihinde meclisler kendi başkanlarını seçme 
'hakkına sah:l)oldular. 

1020 yılı Türkiye Büyük Millet Meclisinde, 
kepimiz biliriz ki, orada Meclis Hükümet'; idi, 
Meclis 'Başkanı aynı zamanda İcra Kuvveti Baş 
kanı idi. Siyasi parti ler bak'is mevzuu değildi. 
Başkanlık Divanı büyük bir ehemmiyet taşımı
yordu ve tartışma m 'vznu değildi. Ancak, bu
na rağmen, 1338 yılında Meclis içerisinde ken
disini gösteren, muhalefeti temsil eden Hüseyin 
Avni Bey, mu'haifefelin Ib'ir temsilcisi olmasına 
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rağmen, kaahir bir ekseriyetle Meclis ileisvekil-
liğine seçilmişti. Bu da demokratik nizama doğ
ru giden bir anlayışın ifadesidir. 

1046 yılına kadar Türkiye'de Meclis Başkan
lık divanlarının tarafsızlık mevzuu demokratik 
anlamda bir münakaşa., mevzuu değildi. Ancak 
1046 seçimlerinden sonra çok partili sisteme gir
diğimiz zaman muhalefet saflarından Meclis 
Başkanlık divanlarının tarafsız olması zarureti 
iddia, ve ilân edildi ve üzerinde duruldu. O za
manlardı ki, 1046 yılında, murakabe vasıtaları 
olan 'gensorular, İçtüzüğün, tâyin ve teshil etti
ği günlerde görüşülürdü. Meclis tahkikatları 
İçtüzüğün tâyin ve tcs<bif ettiği zamanlarda gö
rüşülürdü. Yazılı ve sözlü sorular muhalefet 
ve iktidar milletvekillerine aynı şekilde tatbik 
ediliyordu. Fakat muhalefet yine haklı olarak, 
•demokratik memleketlerde Par lâmentonun şevki 
idaresinde müesses nizamı olan Başkanlık Divanı 
tarafsızlığı mevzuunda şikâyetçi bulunuyordu. 
Deniyordu ki, «Tarafsızlığın temini için Baş
kanlık Divanının bir siyahi pa r t in in tahakkü
münde olmaması lâzımdır. Başkanlık Divanı bir 
parti çoğunluğu taraf ından idare edildiği tak
dirde, İçtüzük hükümlerine ne kadar r iayetkar 
olursa olsun, Başkanlık Divanı tarafsız değil
dir.» Ve bu hükmü haklı olarak ileri sürüyor
lardı . 

Sene 1050. Bir iktidar gitti, yer'ine bir baş
ka iktidar geçti. İkt idarda olumlar bu sefer mu
halefette idiler. O zamanları gayet iyi hatırlıyo
rum, îşjiıı içinde idim. Bu sefer muhalefet Baş
kanlık Divanında temsil edilmek istediği za
man büyük -bir ekseriyetle gelen iktidar, ancak, 
dilediği nlisbette Başkanlık Divanında muhale
feti temsil ettireceğini ve bu dilediği yerlere 
muhalefetin dilediklei'i adayları ancak seçebi
leceklerini söyleyince, muhalefet, Başkanlık Di
vanında bu şekilde temsilin bağımsızlık getire-
nıiyeceğini ileri sürerek haklı o larak bu cüzi 
mik ta rdak i yerden vaz geçince bundan sonraki 
yı l larda yapılan Başkanl ık Divanı seçimlerin
de ise bunlar mevzuubahis dahi edilmedi. Bu 
sefer, muhalefet haklı olarak, mürakabae vası
tası olan gensorular yıl larca Meclislerin gün
demine al ınmadı. Demokra t ik bir nizamdan, 
bir Meclis ananesinden bahsedilmesine imkân 
ve ihtimal yok. (Jtinki Başkanl ık Divanı siyasi 
bir pa r t in in ekseriyetinin mutlak olarak elinde 
bu lunmaktad ı r . 
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Bu şekliyle bir Başkanlık Divanı, gündemi 

dilediği gibi tanzim, ediyor ve İçtüzüğün, Ana
yasanın murakabe vasıtası olarak temin ve te
sis ettiği bütün imkânlara sırtını çevirebiliyor 
ve dilediği şekilde gündemler tanzim ederek, 
murakabe vasıtalarını ortadan kaldıran bir 
zihniyetle hareket ediyordu. 1960 a biz bu şekil
de geldik. Bütün bir muhalefet, bütün bir mat
buat tarafsız olmıyan bir başkanlık divanından 
şikâyetçi idi. 1960 27 Mayıs ihtilâlinden sonra 
demokratik bir- nizama gidiş için ilk yapılan 
şey; yeni bir anayasa hazırlığı idi. İstanbul 
projesinde Başkanlık Divanı için şu hükümler 
hazırlanıyordu: Meclislerin her biri kendi baş
kan vekillerini ve başkanlarını, sekreterini ve 
idareci üyelerini, her yıl Kasım ayı başında, ken
di üyeleri arasından seçer, bu seçimde nispî tem
sil esası uygulanır. Maksat; Başkanlık Divanı
nı tarafsız hale getirmektir. Nispî temsil usu
lünden maksat ne siyasi parti grupuna bir 
hak, ne diğerlerini bundan mahrum etmek gibi, 
bir düşünce elbette yoktu. 

istanbul projesinin yanı başında. Siyasal 
Bilgiler Fakülteside bir Anayasa tasarısı ha
zırlamıştı. Oranın 26 rıeı maddesinde de baş
kanların tarafsızlık sağlamak için, bunların parti 
ile ilgilerinin kesilmesi yönünden bir temayül 
mevcuttu. Tarafsızlık, şekli bir bağ ile ilgili ol
mayan manevî bir vasıftır. Bu itibarla Meclis 
Başkanının bağımsız olacağına dair bir hük
mün Anayasaya konmasında bir fayda görülmüş 
ve Başkanlık Divanının partiler arasında nispî 
teminat arasında temsil esasına göre kurulma
sı kâfi bir teminat sayılmıştır. Demek ki, bü
tün mesele bağımsızlığı temindir. Bunu temin 
yollarını araştırmaktır. 

Anayasanın hazırlığı sırasında İstanbul pro
jesi ile Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesinin bu 
projeleri yanında hemen bizim Temsilciler Mec
lisinin Anayasa Komisyonunun, o zaman 83 sıra 
sayısını alan, bugünkü 84 ncü maddenin, gerek
çesinde ise kesin olarak şu ifade edilmektedir : 
«Meclis Başkanlık Divanlarının tarafsızlığını sağ-
lıyacak...» 8-1 ncü, yani şimdiki 85 nci maddede 
ise siyasi grupların Meclis çalışmalarının temel 
unsuru olarak bu çalışmalara katılmalarını te
min edecek hükümler bu maddededir. 83 ncü 
maddenin gerekçesi kısaca bir cümle ile şudur; 
Meclis Başkanlık Divanlarının tarafsızlığını sağ-
lıyacak hükümler, ifade edilmektedir. 

16 . 4 . 1963 O •• 1 
84 ncü madde ne diyor? 

Bu, siyasi parti gruplarına parlâmento faa
liyetlerinde bir imkân sağlıyan hüküm müdür?. 
Hayır!.. Meclis Başkanlık Divanlarının tarafsız
lığını temin eden bir hükümdür. Her şeyden ön
ce bunu bilmemiz lâzımdır. Maddenin tedvin se
bebi! Başkanlık Divanının bağımsızlığını temin
dir. Bunun için komisyon bu hükmü koyduğu 
zaman, şimdi komisyon, o zaman Anayasa Ko
misyonunda Hazım Dağlı ile, Âmil Bey vardı, 
komisyonun fikri su şekilde idi; «Başkanlık Di
vanlarına siyasi partileri hiç katııııyalım. Baş
kanlık Divanları bağımsızlar tarafından kurul
sun.» Fakat, bağımsız üye bulunamaz. Bağımsız 
üyeler bıılunmıyabilir, dendi ve bu sebeple siya
si parti gruplarının üye tamsayısı karşısındaki 
kendi oranları nisbetin.de, kendi oranları kuv
vetinde katılması ile bağımsızlık temin edilebi
lir fikri ileri sürüldü. 

Şimdi arkadaşlarımız derler ki; «siyasi par
ti gruplarından bahsedilmesi sebebiyle ancak si
yasi parti grupları Başkanlık Divanında tem
sil edilebilir.» Anayasanın 84 ncü maddesindeki 
«siyasi partiler» tâbiri siyasi parti grupları tam
sayısı karşısındaki oranları kuvvetinde katılsın, 
Burada sizinle beraberiz. Oranları nisbetinde 
katılacaklar. Oranları nisbetinde katılmadıkları 
takdirde, meselâ; 185 üyesi olan Cumhuriyet Se
natosu karşısında Adalet Partisi 60 sandalyelil: 
bir nisbet dâhilinde Başkanlık Divanına katıl
mazsa, Anayasaya mugayirdir. Ama Adalet Par
tisi 185 Cumhuriyet Senatosu sandalyesi karşı
sında 80 veya 90 yeri isterse, İm da Anayasaya 
mugayirdir. Anayasanın temin ve tesis etmek is
tediği mutlak fikir, mantıki düşünüş bu mudur? 
Adalet Partisi 185 <> karşı 60 saııdalya ile mi 
temsil edilir'? 60 saııdalya nisbetinde Başkanlık 
Divanında temsil edilecekse Cumhuriyet Halle 
Partisinin 37 saudalyası vardır, C. H. P. 185 
karşısında 37 sandalye ile Başkanlık Divanında 
temsil edilecektir. Y. T. P. 30 yahut 31 sandal
yeye sahipse 185 e karşılık 30 yahut 31 sandal
ye ile temsil edilecektir. Böylelikle siyasi parti
ler bu teminata sahibolacaklardır. A. V., 60, C. 
II. P. 37, Y. T. P. 31 nisbetinde Başkanlık Diva
nında temsil edileceklerdir. Yani 120 küsur yer 
alındıktan sonra geri kalanı Tabiî Üyelere, Ba
ğımsızlara, 0. K. M. P. ye, M. P. ye ve Cumhur
başkanınca seçilenlere tahsis ve tevzi edilecektir. 
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Bundan daha mantıki, bundan daha çok bağım
sızlığı temin eden bir şey var mıdır bilmem ki'1.. 
Sorarım arkadaşlara. «Anayasaya mugayirdir» 
deniyor. Nerede Anayasaya mugayir oluyor.' 
Anayasanın temin ettiği ana fikir şudur; her
kes, durumu, kuvveti oranı nisbetinde Başkan
lık Divanına katılacaktır. .185 üye karşısında şu 
kadar .sandalyesi vardır; işle bunun üstünde 
istediği zaman mugayirdir. 

O zaman Adalet Partisinin istediği şu itli; 
«Başkan; orana dâhil olmasın» bunun karşısın
da biz; biı* Başkanvekili, bir idareci üye, iki de 
kâtiplik alacağız. «Böylelikle Başkanlık Diva
nının yarısını bize tahsis edin.» Gördünüz mü 
bu, yavaş yavaş; bir ekseriyetin Başkanlık Di
vanında bağımsızlığı ne şekilde ortadan kaldı
rılmaya matuf, nıütevazi bir iddiası değil mil ; , 
Bu yola gitmiyecek mi, altmış kişilik bir grup
la. Başkanlık Divanının yarısına sahibolmak id
diası?... Açıkça budur. 

Bir Başkan, bir Başkanvekili, bir idare âmi
ri ve iki kâtiple Başkanlık Divanı temsil iddi
ası. Mesele dönüp dolaşıp bu noktaya gelmekte
dir. Ayrıca Başkanlık Divanında, görev ve yet
kileri bakımından Başkanın haiz olduğu duru
mu nazarı itibara alırsak, zaten şimdiden dahi 
bir Başkanvekili uhdelerinde olmamasına rağ
men Adalet Partisi, Cumhuriyet Senatosunun 
tamsayısı karşısında kendi oranından fazla ye
re sahip bulunmaktadır. Eğer Anayasaya muga-
yirlik iddiası varsa, bugünkü fiilî durumlarında 
da; bir nebze, Anayasaya mugayir bir duruma 
sahip bulunmaktadırlar. 

Simdi .1961, 24 Ekiminden sonraki günleri 
düşünelim. İlk Başkanlık Divanı seçimleri sıra
cında, sayın A. P. üyeleri şu fikirde değiller 
miydi : «Biz 0. Senatosunda çoğunluğu teşkil 
etmekteyiz, bu sebepten Başkanlık bize ait olma
lıdır.» Bu fikir açıkça ileri sürülmüştür. «Baş
kanlık bize ait olacaktır» denmiştir. 

Centilmenlik anlaşmasında şu noktalar tesbit 
edilmemiş midir : Parlâmentonun ilk kanadı; 
Meclis ve C. Senatosunda hangi siyasi parti ço
ğunluğu teşkil ediyorsa Başkanlık ona ait olacak 
ve fakat Başkanvekilliğini artık o parti istemiye-
cektir. Bunu açıkça bu kürsüde ifade etmişler 
ve bu zabıtlara geçmiş bulunmaktadır. 

Şimdi, meseleyi hukuk prensibleri dışına alıp, 
o gün «Başkan bizden olacak ve orana dâhildir» 
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demek, fakat bugün «Başkan orana dâhil değil
dir, biz ayrıca başkanvekili de istiyoruz» demek 
hukuk ve Anayasa prensibi erine sırtını çevirip 
de vakıalara, duruma göre hak iddiasında bu
lunmak objektif bir hareket değildir ve olmasına 
da imkân yoktur. 

Şimdi, üniversitenin fikrini kendileri istemiş
ti, yani demişlerdi ki, «üniversite ilim adamları 
fikirlerini beyan etsinler» Tarık Zafer Tuna'ya. 
diyor mu ki; «bağımsızların, tabiî üyelerin, Cum
hurbaşkanı kontenjanının seçilmesi Anayasaya 
mugayirdir.» Anayasaya hepsi sarih olarak geç
miştir. «Anayasaya mugayirdir, zinhar siyasi 
parti grupları dışında Başkanlık Divanını kimse 
temsil edemez» kim diyor? Bir tek, sayın Bahri 
Savcı; şahsi fikrini ifade ediyor. Bir tek kişi, 
sayın Bahri Savcı diyor ki; bunca ilim münfesi
hi arasından ilim adamlarının içinden işimize ge
len bir tekinin fikirlerini alırsak o zaman arka
daşlarımız haklıdırlar. Diğerlerinin ilmî mütalâ
alarından, ilmî kifayetlerinden şüphemiz varsa, 
yalnız kahir bir ekalliyette kalan bir şahsın fik
rini gidip kahir bir ekseriyetin fikrine hâkim 
kılmak için bir başka sebep göremiyorum. «Di
ğerlerinin fikri muteber değil ama, bir tek şah
sın fikri muteberdir, ona göre hareket edelim» 
diyorlarsa, ona riayet edelim. Binaenaleyh, 
Anayasaya mugayir hiçbir tarafı, hiçbir ciheti 
yoktur. Asıl Anayasaya mugayir ne olur? Siyasi 
partiler Başkanlık Divanını 120 küsur sandalya, 
ile 185 sandalyaya karşı kendi aralarında, bir ga
nimet misali paylaşırlarsa, asıl sandalyaya mu
gayir olan durum budur. Temsil prensibi ve ba
ğımsızlık prensibine asıl bu zaman ağır bir dar
be indirilmiş olur ve kötü bir yol açmış bulunu
lur. 

Nisap meselesine gelince : Nisap meselesinde' 
mesele şu : Başkanlık Divanı seçimleri sırasında, 
Anayasanın 86 ncı maddesinin derpiş ettiği, 
«Anayasada tesbit edilmiyen hususlarda, hazır 
bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alınır» 
hükmünü arkadaşlarımız Başkanlık Divanı seçim
lerinde de tatbik etmek isterler. 

Üniversiteden gelen noktai nazar burada di
ğeri gibi kesin bir ifade taşımamaktadır. Bura
da üyelerden büyük bir kısmı içtüzüğün 6 ncı 
maddesi yerine, Anayasanın 86 ncı maddesinin 
tatbik edilebileceği fikrindedirler. Bir ıkısmı 
ise, bizim müdafaa ettiğimiz İçtüzüğün altıncı 
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maddesinin tatbik elilebileceği hususunda fikir I 
beyan etmektedirler. Fakat hepsi ittifak halin
de, derler ki; 4 J U meseleyi; içtüzüklerinize hü
küm koyarak halledeceksiniz. içtüzüklerinize hü
küm koyacaksınız, hüküm derpiş edeceksiniz, 
diyeceksiniz ki, Başkanlık Divanı seçimlerinde 
biz ya eski İçtüzüğün altıncı maddesindeki sis- | 
leme #öre bir şekille seçimleri yapacağız, yahni 
da Anayasanın S fi ncı maddesindeki esaslarına 
göre •seçimleri yapacağız.» - I 

Benim şahsi 'kanaatim odur id; Başkanlık 
.Divanı seçimlerinde .biz üye tamsayısının salt 
çoğunluğunu nazarı itibara almak mecburiyetin
deyiz. Sebeplerini kısaca izah edeyim; Başkanlık 

Divanı seçimlerinde biz şayet Anayasanın S(> 
ncı maddesindeki hükme göre hareket edersek, 
bir defa Başkanlık Divanına seçilecek kimseleri, 
o heyetin, itimadına sahi bol inak gibi, psikolojik 
bir durumdan .mahrum edeceğiz. Başkanlık Di
vanının üyeleri arasında bulunan başkan/ve
killeri Cumhuriyet Senatosu müzakerele
rini sevk ve idare edenler. Bu .sevk ve 
idarede zayii bir ekseriyetle seçilmiş olmanın, 
•kuvvetli b i r ekseriyetle seçilmiş olmanın büyük 
bir payı vardır. Bu sebepledir ki, üye tamsa
yısı salt çoğunluğu ile seçilmiş bir Başkanvc-
kilinin daha kuvvetli ve kendisinden emin bir 
sevk ve idare-1 arzı, elbet teki , olacaktır. Ayrıca 
eğer reye iştirak edenlerin, yahut izafi çoğun- j 
hık olarak hazır bulunanlar ın bir fazla sayısı j 
ile seçim olursa bu, devamlı şikâyetlere yol aça- , 
çaktır. Hazır bulunan ve reye iştirak eden üye j 
nasıl tesbit edilecektir.' Şimdi arz edeceğim, geç- j 
mis Meclislerde de olmuşl ur ki, Başkanlık Diva- j 
•nı seçimlerinde Başkanvek.illigi seçimine gidil- I 
ği zaman (Tmu,mi Heyet salonunda 210 kişi ınev- i 
cııt iken 100 reyle ancak Başka ti velkili olması i 
icabeden şahıs, farzı mahal 105 rey almışsa se- I 
çilemiyecektir; 2 ne i yahut 3 ncü tur larda salon- I 
da, hazır bulunan 105 üyenin yarıdan bir faz- ! 

lası olan 53 üve ile, bu sefer 53 üve ile birle- i 
• ! 

sim devam etmesine rağmen ilk oylamada 105 j 
olmasına rağmen bir sayın üye Başkanvekili i 
.seçilemiyecek, fakat ikinci turda üyeler iştirak i 
etmiyeeek, dışarıya, çıkacaklar, gelmiyecekler, ; 
reylerini ver m ivecekler, İni sefer 53 oyla reis i 
vekili seçilmiş olacaktır. Bu, vâki. olmuştur. Arz 
edeyim : 

— 16 
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»Sene 1336, Ki Ağustos, Reisisani neticeyi bil

d i r iyor : «Efendim neticeyi arz ediyorum: Rey o 
iştirak eden 211, ekseriyet 10(5 olması lâzunge-
lir, liiyaseti Saniye vekili Abdullah Azmi Bey 
Eskişehir, 7H, Haindi Bey 60 rey almışlardır. 
İkinci Reisvekiliğine Hasan Fehmi Bey 87, Sı r r ı 
Bey 50 rey almışlardır. Tabiîdir ki, ekseriyet ol
madığı için yeniden intihaba lüzum vardır, yeni
den -seç/mı yapılıyor. Alman netice karşısında; 

«Irakalj» deniyor ve, «Fd'endim, Meclisi. Ali
nizin - halletmesi lâzııngelen bir mesele kar
şısında, bulunuyoruz. Malûmuâliniz bundan ev
velki celsede reye işt irak eden zevatın, azanın 
adedi 210 idi. Fvvelki celsede ekseriyeti mut
lak olmak üzere 106 demiştik. Şimdi ikinci 
in t ihap icra, eylediğimiz zaman da, nıevcudo-
lan rül'ekanm adedi .132 dir. Bu 132 vvy netice
sinde Hami l Bey Kiyaseti Saniye Vekâletine 
S5 vvy almıştır. Sırrı Bey 57 rey almıştır.!» 
İkinci Reis Vekâleti, için Hasan .Fehmi. Bey ile 
uzun uzun münakaşa la r edilmektedir . 

Demek ki, biraz önce N7 küsur vvy aldığı 
halde seçilmiyor. 

Şimdi. pek. az n'y aldığı, halde seçilmiş ola
caktır . (jünkü biraz önce hazır bulunan ekse
riyet 2İ0 iken şimdi 132 dir. Ne ta tb ik edi
lecektir.1 Reye iştirak edenlerin y a n d a n b i r 
fazlası.. Ksas bu olunca, bunlar •daima olacak 
ve olması daima, mukadderd i r . 

I'zııu münakaşa la rdan sonra seçim ertesi gü
ne bira ki i iniştir ve ertesi gün yeniden yapılı
yor. 

Bu bizim ilk Meclisi Mebusunda da olmuş-
t u r İH7<S de aynı tecelli, orada, da olmuştur. 
Üç defa üst üst üste ekseriyet temin edileme
me miş dalha evvel çok sayıda rey alan üye seki
lememiş b'ilâhara .iştirakler azalmış, daha az rey 
alan Reisıvekiİliğine seçilmiştir. İ ş te ibu şekilde 
devamlı ve daimî 'münakaşaları o r tadan kaldır
mak için Anayasanın 86 ncı maddesindeki ka
rar mevzuu, olan, hükmün ye r ine ; bizim se
çimlerde ta tb ik ett iğimiz eski İçtüzüğün altıncı 
maddesindeki. hükme ^övv, müre t t ep üyenin, 
yani üye tamsayısının salt çoğunluğu şayet üç 
turda, temin, edilenıiyorsa o zaman en çok oy 
abın iki üç aday arasında, bu izafî oyla seci
me gitmek en mâkul ve en mantıki b i r hal t a r 
zıdır. Bu i t ibar la , 5 - (i a rkadaş ımız ın bir öner
geleri vardır . Bu. önergelerinde, nisap mesele-
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sinin İçtüzükte halli istenmektedir. Anayasa- j 
mn 84 nc.ü maddesinde ise, Başkanlık Divanı
nın siyasi parti gruplarına hasredici bir mâ
nayı >asha taşımadığı hükmü, ilmin de getirdiği 
bir noktai nazar olduğu cihetle, bu takririn 
kabulü ile aynı zamanda kendi fikirlerinin 
iddiacısı olan bir ekseriyetin hazırlamış bu
lunduğu raporun reddine Yüksek Heyetin ka
rar vermesini istirham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Sekimi Üren. 

SELAMİ ÜREN (Tekird'ağ) ~ Muhterem 
arkadaşlarım, bugün konuşulan mevzu, aylarca 
evvel yine huzurunuzda konuşulmuş ve bir ne
ticeye bağlanmadan komisyona iade edilmiş ve 
komisyon da kendisine ışık tutar kanaatiyle mev
zuu üniversiteye göndermiş bulunmakta idi. Fa
kat, maalesef gelen raporlar bizi tam mâna-
siyle tatmin edici mahiyette olmadığı gibi bir
birine zıt fikirler dahi bu raporlarda yer al
maktadır. 

Hadiseleri şu veya bu tesirler altında ka
larak, indî düşüncelerle göz önüne alıp hal ne
ticesine varmak, daima bizleri hatalı yola gö
türecektir. Binaenaleyh, yapılacak iş, objektif 
kıstaslardan hareket ederek, en mantıkî netice
yi hulmaktır. "Kanunların tefsirinde ilk önce göz 
önüne alınması gereken noktalar; tedvindeki 
gaye ve metnin güttüğü kasıttır. Binaenaleyh, 
biz'bunlar üzerinde hareket edip de neticeye 
varmak islersek, mutlaka, iyi bir yol bulacağı
mız kaaatindeyim. Anayasanın 84 ncü maddesi, 
evvelemirde Senato'da -mevcut siyasi parti 
gruplarının kendi kuvvetleri oranına göre Baş
kanlık Divanında temsil edilmelerini âmirdir. 
Bu hüküm, kaçınılmaz bir emirdir, buna uy
mak mecburiyeti vardır. Partilerin kuvvetleri 
•oranım, Cumhuriyet Senatosunun tanı sayısının i 
üzerinden almak mecburiyetindeyiz. Böyle aldı
ğımız zaman, meydana çıkacak bir açıklık var
dır. Bu açıklık; yâni 185 üyelikten 4 ü münhal
dır, geriye 181 üye kalıyor, bu İSİ üyenin 100 ı 
siyasi parti gruplarına mensup ise, geriye 21 ! 
kişi kalıyor demektir. Bu durum karşısında, 
Divanda, nisbet itibariyle bir noksanlık husule ] 
gelecektir, işte bütün dâva, bu noksanlığın ne
reden ve nasıl temin edileceğidir. Eğer, bunu 
mutlaka Anayasa Komisyonunun kabul ettiği I 
gibi, siyasi parii gruplarına hasredecek olur- I 
sak bir adaletsizlik olur kanaatindeyim. Ama i 
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bunun haricinde bu noksan kalan kısmı, müs
takil bulunan şahıslara veyahut da Mecliste 
grup teşkil edemiyen siyasî partilere hasrede
cek olursak, yine kanunun maksat ve gayesin
den ayrılmış bulunuruz. Sırrı Atalay arkadaşı
mızdan bu noktada ayrılmış bulunuyorum. Ken
dileri, bunun gruplar haricinde kalan şahıslara, 
partilere hasredilmesi lâzım geldiğini söylemek
tedir. 

. Şahsi kanaatime göre, bu kalan boşluğu par
ti gruplarına dahil fert olarak, herhangi biır 
şahsın, müstakil bulunan herhangi bir şahsın 
intiha]) "edilmesi suretiyle kendi . kendilerini 
namzet koymak suretiyle intihabedilmeleriyle, 
seçilmeleri yi o tamamlanabilir. Çünkü yine Ana
yasa 'mn bir hükmüdür, hiç kimsesin seçilme 
halk kura. gruplar dahi mani olamaz. Ben işeye
bilirim, fakat grup başka 'birini çıkarabilir. 
(trup beni istemiyebilir. Fakat ben şahsan bu 
yolda kendi namzetliğimi koyabilirim. Bu da 
bana, Anayasa'mıı tanıdığı en tabiî bir haktır. 
Binaenaleyh, neticeyi şöyle bağlamak lâzımdır. 

Siyasî parti grupları, kuvvet oranlarına gö
re Divanda temsil edilecekler ve Divanın taraf
sızlığı bu suretle temin edilecek. Divanda hu
sule gelen oran neticesi boşluğu da, partili ol
sun, herhangi bir grupa dahil olsun, partisiz 
olsun, herhangi bir şahsın seçilmesi suretiyle, 
parti gruplarından namzet gösterilmemek şar-
tiyle, seçilmekle Divanın noksanlığı ikmal edi
lecektir. Anayasa'mn 84 ncü maddesinin bu 
hükmünü bu şekilde anlamak ieabeder kanaa
tindeyim. Ayrıca, bir de Başkan meselesi bahis 
mevzuu olmaktadır. Bunu da iki cepheden mü
talâa edelim. 

Anayasa'mn hükmüne yöre Başkanlığa grup
lar taraf nidan namzet gösterilemez. Herhangi 
bir şahıs kendisini veya bir arkadaşını namzet 
olarak gösterebilir. Eğer, seçilen şahıs herhangi 
bir parti grurrana dahil ise, artık o bu şahsın, 
başkan seçimi ile de Başkan o partinin konten
janına dahil olması gerekir. O parti grubu «be
nim kontenjanımdan değildir, ben namzet gös
termedim» diyemez. Eğer, başkanlığı kazanan 
şahıs, herhangi biır parti grupıma bağlı değilse 
mensup değilse, müstakil bir şahıs ise, o tak
dirde, onu destekliydi bir parti yahut da her
hangi bir partinin grup kontenjanından say 1-
maması icaheder. Bunu da bu şekilde anlamak 
lâzım. Çünkü, müstakil bir şahıstır, herhangi 
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b'ir par t in in listesinde kazanmış olması onun. ı 
par t i l i olmasını icaıbettirıucz. O par t iye kayı t l ı I 
olmadıkça müstakill ik sıfatı üzerinde varken, I 
o .şahsı b i r part inin kontenjanındandı r diye lav-
bul ot [(Nineyiz. 

l:»;î t* de sel imlerde nisap meselesi bahis mev
zuu. Anayasa,'nın 84 neü maddesi yalnızca Baş- I 
•kan hakkında b i r hüküm vazetmiş, diğer üye
likler hakkında, (bir Hüküm vazetmiyor. Şimdi 
meseleyi şu noktadan eh1 a lmak gerekir kanaa
ti nice. Seçmek, ka ra r vermek; İkisi aynı § ey imi
d i r ? Seçmıek içim reyini kul lanan Senato üyeleri 
karaır mı vermiştir , seçim ini yapmıştır '? Eğe r ka
rar vermek dersek buna , o zaman bir tenakuza 
düşmüş olacağız. K/arar vermek başka, seçmek 
başkadır . Seçmek başka, okluğuna güre ; Ana
y a s a ' n m 86 ncı maddesindeki hükmünü seçim
lerde ta tb ik etmememiz icabeder. Nitekim, eski 
ve baden meri olan İçtüzüğü de te tk ik edecek 
olursak, al t ıncı maddede İn t ihap tan bahseder . 
!44 neü maddede müzakerelerden bahseder ve 
k a r a r için. lâzım olan. reylerden (bahseder. 

Demek ki Ikaırar vermek başka, in t ihap et
mek, seçmek haşka . Bu 'böyle olunca, 86 ncı 
maddedeki k a r a r verme nisabını burada meç
ini ri o larak ta tb ik edemeyiz. Ama, Yüksek Se
nato kendi İç tüzüğünü tanzim ederken veya. şu 
s ı rada k a r a r verme; yâni seçilme nisabı hakkın
da bir k a r a r vermek ihtiyacını duyarsa , seçilme 
nisabının 'da 86 ncı nıaddeddki hüküm gereğin
ce ta tb ik edilebileceğine 'karar verebilir. Benim 
şahsi kanaatl in, seçmek başkadır, ka ra r vermek 
başkadır . Karaır vermek, Seuatoiınuzda Anaya
sa bun 86 ncı maddesine tâbidir . Seçmek hak
kında Anayasada da yalnız Başkan hakk ında 
bir h ü k ü m konduğuna, yöre, diğer kısımların 
İçtüzükle halledilmesi gerekt iğini 'bize göster
mektedir . Bugün mevcut olan İçtüzükteiki hü
kümler de malûm. 'Binaenaleyh, meseleyi İçtü
züğün 6 ncı maddesi hükmüne göre, halletmek 
gerekir , kanaat indeyim. 

Şunu da ilâve olarak arz edeyim ki, Ana
yasamın 84 ve 85 nei maddeleri hükmüne gö
re Divana, bağımsızları temsilen bir namzet 
gösterilemez. Senatoda, g rup teşkil edemiyeu 
partiler, par t i ler i adına, namzet gösteremezler. 
Namzetler bir g rupa dahil olsun veya olmasın, 
part i l i partisiz veya müstakil şahıslardan her
hangi bir kimse, ka lka r kendini kontenjan ha- j 
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rici kalan kısım için namzet gösterebilir. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN -•— Buyurun Sayın (jağlayaııgil. 

NİSAN SABRI ÇACl LA YANOİL (Buırsa) 
Muhterem arkadaşlar ım, Yüksek. Heyetinizi za
man zaman işgal eden ve halen halledilmemiş 
b i r halde kalan mevzuun üzerine n ihaye t eğil
miş bil inmiyoruz. Burada zannediyorum ki iki 
mesele bir birine karıştır ı l ıyor. Biri, elimizdeki 
Anayasaya göre Başkanl ık Divanlar ı nasıl se
çilmelidir? meselesi. Öbürü, demokra t ik düzen 
içinde b i r Başkanlık Divanı nasıl oksa güzel 
ollnr, meselesi. 

Komisyonun karar ına muhalif kalanlar bu
rada izahatta bulunur larken Sayın Âmil Ar t us, 
Üniversitenin, «bağımsızların işt irakine mâni bir 
hüküm yoktur» mütalâasını okudu. Ve onun 
son cümlesi şöyle bitti. «Ama anlaşılıyor İd 
Anayasa bu 'hükmü açık bı rakmışt ı r .» Bütün 
mütalâalaır hakikaten bağımsızların Başkan hık 
Divanına katılmasını men edici bir hüküm ol
madığını - men edici diyenler is t isnalar olmak
la, beraber - şeklinde ifade etin elete î fakat:, hep
si de bağımsızların iş t i rakini mümkün kılan 
kısmın açık bırakıldığını i fadede i t t i fak etmek
tedir ler . 

Şu halde, ben bunun müzake reisli ide sayın 
Atalay arkadaşıma, bir sual sonmuştıııp. Dedim 
ki, siyasi par t i ler kuvvetleri oranında iştiralc 
•etmezlerse. Başkanl ık Divanına Anayasa ihlâl 
edilmiş olur mu, olmaz mı? Anayasa, ihlâl edi
lir, denildi. 

Bağımsızlar seçilnıezlerse, Anayasa, ihlâl edil
miş olur mu, olmaz mı? 'dedim. Bana dedi ki , 
«Ben senin ne malcsada varmak istediğini anlı
yorum bu sualle» Hayır efendim, .sualime ce
vap ver ; sualim cevapsız kaldı . . Anayasa,, si
yasi partiler, oranları nisbetinde iş t i rak etmez
lerse ihlâl edilir, diyor. B u n u bozamıyoruz. 
Ama mademki, Anayasa bağımsızların kat ı l ıp 
katılamayacağı meselesini, açık b ı rakmış t ı r ; o 
halde bağınıLsızlar ka t ı lmadık lar ı t akd i rde Ana
yasa ihlâl edilmez. Ben demiyorum ki, İm nok-
tai nazardan bağımsızları içimize almayalım, as
la. Yeni Türkiye Par t i l i arkadaşım gayet güzel 
b i r formül teklif etti . Ama. o ıııebdeinde hata 
etti. Diyor- k i , evvelâ adedi ele alalım. Kaç ki
şiyiz. 184 kişiyiz. Her par t iye hissesini verelim. 
Açık kalan kısmı düşünelim, is ter bizden seçsin, 
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ister herhangi bir a rkadaş . Evvelâ prensibi ta
yin edelim. Nasıl sekilecek? Yoksa p ar t ilen* ken
di arasında anlaşt ıktan sonra meselâ (X) siya
si partisi •bütün yerlerini 'bağımsı/hıra terkede-
bil ir ; «Buyurun siz oturun, 'biz istemiyoruz.» 
diyebilir. . Şu noktalaırda mutab ık kalalım. Bu 
Anayasa'ı ı ın esprisi, ruhu, esası, Başbakanl ık Di
vanını, siyasi par t i gruplar ının işgal etmesine 
dayanıyor . Ama bu espri mevcut tu r diye Baş
kanl ık Divanlar ım ımünhasıran siyasî par t i grup
larının inhisarı a l t ında tu tu lacak bir yola, Yük
sek Heyetiniz gitmiye mecbur değildir. Bu an
cak 'aralar ındaki anlaşmaya bağlıdır . 

Başkanl ık meselesi •hakkında, da, sayın Âmil 
Ar tus 'un görüşüne iş t i rak edcmiyeceğimi üzü
lerek ifade ediyorum. Arkadaş la r ım; buyurdıı-
laır ki, anlıyamadım, ben; diyor ki «Anayasa 
pa r t i g r u p t a n aday göstermez; ama bu resmî 
aday göstermez demektir , gayri resmî aday gös-
termiye mecburdur la r . Meselenin zaten başka 
tür lü hal şekli olmaz» buyurdular . . . 

Başkanl ık için Anayasa 'mn gayri resmî ve 
muvazaaya müstenit anlaşmayı teşvik eder bir 
durum ihdas etmesine lüzum yoktur . Benim 
kanaat imce Yüksek Heyetinizin başkanlığı , b ir 
kontenjan veya, ekseriyet meselesi değil, bir 
l iyakat meselesidir. 

Batı parlâmentolarında, başkanlar, spiker 
adiyle anılan Meclis başkanları, hangi partiden 
olurlarsa olsun seçim bölgelerinde karşılarına ra
kip aday çıkarılmaz. Tek bırakı l ı r lar /Meclis Baş-
kansız kalmasın, tecrübe edildi, liyakatli bir baş
kandır , ondan mahrum olmıyalım diye bu müca-
meleye riayet edilir. Biz içimizde, aramızda, ekse
riyet par t is inde bulamayız da ehil başkanı, en kü
çük part ide belki de bir bağımsızda, bulıuuz. Şahsi
yetiyle bize itimat telkin eden, Meclisimizi idare
ye. son derece ehil telâkki ettiğimiz bir zat tesadü
fen ekseriyet part is inden değilse, bu bir konten
j an meselesidir diye, ille o ekseriyet part is i için
den gayrilâyık bir başkan mı arıyaeağız? Başkan 
elbetteki kontenjana dâhil değildir ve Başkanlık 
Divanı kontenjan haricinde olarak mütalâa edilir. 

Benim maruzat ım şu şekillerde hülâsa edi
lir : Tarafsızların Başkanlık Divanına katılmala
rına mâni hüküm yoktur, demek; tarafsızların 
Başkanlık Divanına katılmaları mecburidir demek 
değildir. Ama demokratik icapları anlayışlarla 
bunun tradisyonel bir halde aramızda 1 esintinde 
lüzum ve fayda aşikârdır . Esasen, orant ı tesbit 

edilirken ; Heyeti Umumiyenin rızasının istihsali 
bağımsızlar için bir kontenjan meselesinin bu 
yoldan Yüksek Huzurunuza getirilmesini âmir
d i r ve kabildir. B u it ibarla prensiplerin bizi mec
bur ettiği doktrinlerle, «böyle olsa daha yakışık 
alır, böyle olması daha uygun olur» meselesini 
ayırıp «hakikat budur , yapmamız ieabeden budur , 
teknik netice budur, doğru olanı budur tarzında 
yürürsek zannederim ki, gayeye daha kolay vâsıl 
olacağız. Hürmet le huzurunuzdan ayrılırım. 

B A Ş K A N — Sayın Yıldız. 

A H M E T V İL DİZ (Tabiî Üye) —. Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlar; bu görüşme cidden beş ayı 
geçti. Bundan dolayı belki üzülürüz ama Anaya
sayı teferruatl ı olarak incelemek fırsatını verdiği. 
için de biraz memnuniyet verici tarafı vardır. Ben 
bu konuyu birkaç yönden ele almak istiyorum. 

Bunla rdan birisi; tar ihî gelişme ve bu kaydın 
gerekçesi. 

İkincisi; bu maddeyi amaca göre yormak, 
Üçüncüsü; mukayeseli hukuk yönünden, 
Dördüncüsü de; t ü r lü örneklerle kıyaslama 

suretiyle. 
Tarihî gelişme yönünde biliyoruz ki, bu hük

mü sevk eden esas gerekçe bundan önceki Meclis
lerde Başkanlık Divanlarının tu tumudur . Kuru
cu Mecliste Sayın Eahr i Belen; kendisi de uzun 
yıl üyeliğini yaptığı bir g rupun tu tumunu , Baş
kanlık tu tumunu , bu Anayasa maddesi görüşülür
ken, şöyle ifade e t t i le r : «Biz ta ra fg i r h i r Başka
nın neler yaptığını ve ha t tâ dünya ölçüsünde ta
rafgirlik rekoru kırdığını biliyoruz». Ben daha 
uzun konuşmıyaeağım. Sadece, Başkanlığın taraf
sızlığının sağlanması hususunda, beslenen özlem 
ve bu ana kadar geçirilen tecrübelerden edinilen 
dersler bu maddeyi tadvin ettirmiştir . Birisini 
bu noktadan alıyorum. 

İkincisi; yüksek malûmlar ıdır ki, en iyi yo
rum, amaca göre yorumdur , gai yorumdur . Yal
nız, belki beni tekzip edecek bir seziş canlanır, 
onun için arz etmek isterim. Bizim yaptığımız yo
rum, bir yasama yorumu değildir. B i r maddeyi 
anlamadır. Onun için, hiçbir suretle. Anayasada 
yasama yorumunu yasama organlar ından kaldıran 
hükmü bu suretle ihlâl etmiş değiliz. Bi r teşriî 
yorum yapmıyoruz. Maddenin nasıl anlaşılacağı, 
anlaşılması gerektiği, ne anlatmak istediği husu
sunda bir yorum yapıyoruz. B u vesileyle ve bu 
Anayasanın teşriî yorumu kaldıran maddesine 
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yazı kaleme alınmış intibaı Yitmektedir. Ha it A 
zıt laşmalar d a vardır . Gayet kesin hükümler çı
kıyor. Mesnedini bulmak mümkün değil. Bu 
madde, siyasi part i pruplar ı dışındaki üyelere 
böyle bir hak -Başkan l ı k Divanına katılma hakkı -
tanımamışt ır . Bu Anayasanın kabul ettiği sis
temin icabıdır. Anayasa öyle bir Anayasa imiş-
ki, bizim haberimiz yokken cidden bağımsızlara 
böyle bir s tatü tammryormuş ve bunu yasak-
l ıyan hükümler i varmış. Ben o bükümleri ne 
Kurucu Mecliste, ne de ondan sonraki devrede 
okuyup .bulamadım. Eğer arkadaşlarım ha hi
lkaten o hükümleri or taya atar larsa Anayasa
n ın bu kısmını da. biraz daha iyi (iğrenmiş olu
rum. Fakat, bu derecede kesin hükme varan mad
de acaba neresindedir. ' 

Sonra bakın 'bir madde daha, mer'i İçtüzü
ğün tadili yi e veya hazır lanmakta olan iç tüzükte 
sevk edilecek hükümlerle Anayasanın S4- ncü 
maddesinin vaze t t i ğ i ve mazideki tatbikatın 
sarih bir reaksiyonunu ifade eden prensibe1 ay
kır ı bir yola gitmek İmkânı görülmemektedir. 
•Ortada büyük bir tezat var. Eğer reaksiyouei 
ise; reaksiyouei bir görüşün eseri ise bilâkis 
bizim savunduğumuz tez yer alacak denebilirdi 
ki, böyle b i r reaksiyouei espriye dayanarak, bu 
yer al ınmamalıdır denseydi. Deseydik bu cüm
le böyle bir ön yargının mahsulü olduğu fikrini 
ben söyl iyem ezdim. Kvet, reaksiyoncl. Neden 
reaksiyon? tarafsızlığı ihlâl eden bir Baş
kanlık Divanının anı larda , , kafalarda bıraktığı. 
iyi olmıyan intibaları silmek. Bu nasıl silinir, 
bağımsızları katmamakla? Bunun hiçte savunu
lacak b i r tarafı yoktur. Zannedersem bağımsız
lar ı katmamakla, ancak -bağımsızları kaımak ar
zusu belki bu yüzden zayıflatt ırı lmak istenebi
l irdi ki, .reaksiyon-elsizi onun için istiyorsunuz, j 
'Halbuki sureti katiyede, bu cümle dahi peşin bir I 
karar ı savunma durumundad ı r . Sonra ruüraakrp j 
85 nci maddenin Riyaset Divannun siyasi part i i 
.gruplarının kuvveti oranında katılmalarını ve ; 
fakat gruplar ın ancak muayyen bir adede si^a- ! 

I 

si par t i üyelerinden kurulmuş olmadıkça: s;- | 
yasi part i grupu haklar ından istifade -edemi- j 
yeeeği yolundaki Anayasa, prensibini zedeliye- i 
eek bir hükmün İçtüzükte yeralmasını engelliye- ! 
cek sarahatle ihmal etmemiştir. E Tendim, bn- j 
rada biraz sonra, devam edeceğim «Kuvvetleri | 
oranında katılma» kelimesi üzerinde duralım i 
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ve bundan sonraki bütün görüşlerimi bu esas üze
rinde ifade edeceğim. Daim fazla okumayayım. 
Birçok yerlerini işaret etmiştim. Ama, vaktini
zi almak İslemem. Devam ederken, bir de bu 
noktalara lema-s ettikten sonra son görüşlerime 
geçeceğim. 

•Başkan, kontenjan dışında bulunsun 
diyor rapor, Başkanlık Divanimi] en ağır 
basan üyesi kontenjan dışında kalacak ve son
ra yine o par t i bir Başka.nvekilliği daha alacak. 
Bu suretle divanın, bir Başkam ve başkanvekili 
iamamiyle bir par t iye gitmiş olacakı ir. Ama bir 
tanesini kontenjan dışında tutalım, zanneder
sem, bir kuru lun en ağır basan elemanı konten
jan dışında tutmak veya o kurul dışında tu tmak 
savunulabilir kuvvet i i bir gerekçe bulamaz. 

Oranı sadece par t i mevcuduna göre yapmak, in
sanı hakikaten güldürecek derecede garip bir 
fikirdir. 

Tasavvur ediniz, 185 üyeli bir Senatoda 
bir g rupun oranını tesbit ederken, bağımsız grup 
kuramıyanlar ı bir tarafa bırakalım. Parii üye-

! bvi sayısına göre bunu teshil edelim. Araba. 
! bu part i gruplar ı dış ındakiler Senatoda turist: 
i midir ler? Bun la r orana, üye sayısına katılmı-
:
: yor tar mı? Bu husus «avunulur bir sev değil. 
I !>ir kurul birçok üyelerden müteşekki ldir . Ora-
I daki her üve FdeA tir. Der i1";'!) kar kişi ise. 
ı • • 

o kadarla birdir . Onun dışındakiler! oran sa
yısına, bölerken katmıyalım. «Onlar gelip gidi
yorlar» der gibi bir İsal alır ki, cidden .gerip 
bir görüştür . Neden çıkar, her hangi bir kuru
lun üyelerine naza ran oran tesiri! edilirken ben 
zannedersem bizim Senatoda, ilk defa böyle bir 
görüş savunulabi lmişt i r . Semra par t i l e r bütün 
hükmünü saradan alıyor : <A;:r,lar kuv
vetleri ora.ni.nda faaliyete kakdırlar. !>aş-
kanlik Divanına kat ı l ı r lar v . s.. . Bunu 
böyle söylerken elbette, mademki, Faaliyet ko
nusuna temas ediyoruz, kat ı l ı r lar . Fa,-il iye t e 
kat ı lmıyan hiç kimse olmaz. M ı d r m k i Senato
nun bir vazifesi vardır , bir yasama organ ıd ı r ; 
yasamasını y ü r ü t m e de var'. Vasama İnlini icra 
etine de vardır . Onun bütün faaliyetlerine her
kesin. katılması en tabiî hakkı olar. O hakle, 
obur husus, profesörlerin de söylediği gibi. 
sadece bir teminat t ı ! ' : par t i ler i , kuvvetler i ora
nında katmak için. Ama bütün üyelerin katı l
masını engell iyerek bir hüküm kolay kolay bu-

http://ora.ni.nda
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lunamaz. Eğer sadece, parti mevcuduna güre 
bunu yaparsak, oran yanlış olur. I>ıı da Anaya
saya aykırı olur. Senatonun 1/T> ini teşkil eden 
bir parti eğer diğerleri açıkta bırakılırsa, 1/3 i-
ni temsil edecek. Senatonun 1/3 i temsil etmi
yor ki, 1/5 ini temsil ediyor. O halde oranı 
tesbit etmede, üye tüm sayısı alınması zarure
ti acıktır. Sonra, demin arz ettiğimi -biraz da
ha teferruatlı, olarak söyliyeyim. Garip bir mü
talâa var, bir kurula başkan seçilirken bir kı
sım üyeye, siz buna, katılamazsınız, sizin bunda 
hakkınız yok'... Bu, hak sınırlanmasıdır. Her 
hangi bir kurulun bir kısım üyesinin haklarım 
sınırlamaktır. Gruplara vazife verilmiş, o ay
rı bir konu. Fakat bir kısım üyenin haklarının 
sınırlanmasıdır. Teki, üyeler diyecektir k i ; ma
dem Başkanlık Divanına biz katılmıyoruz, de
mek bu Başkan da bizim Başkan değildir, biz 
bunu seçmiyoruz, katılmıyoruz, oyunuzu verin 
ama katılmayın. Demez mi ki, bir adama, benim 
istediğimi seçmek için. oyunu ver, ama sen se
çilme. Affedersiniz bu derece eksantrik bir fi
kir, işte zannedersem, ilk defa bizim burada sa
vunuluyor. Böyle mesnet, bulmak çok güç olur. 
Aksi de rahatça söylenebilir. O üye de der ki; 
bu başkanı ben seçmedim ki. Zaten biz katılmı
yoruz bu işe; demek ki, bizim başkan değil
dir. Tekrar ediyorum, affedersiniz, o zaman 
parti grupları dışındaki üyeler birer turist mu
amelesi görüyor ki, bunu arkadaşlarım her hal
de uygun bulmaz. 

Sonra temel niteliği bağımsızlık olan Baş
kanlık Divanı üyelerinin, gayet tabii bağımsız
lar arasından seçilebilmesi, mantığın da tabiî 
bir sonucu olur. Bir durum düşünelim: Sayın 
Atalay da buna temas ettiler. Meclisin yahut 
Senatonun çoğunluğu bağımsız olursa, grup kıı-
ramıyan partilerden olursa, o zaman onların 
oyları olmadan ancak bir Başkan seçilebilir. 
Yahut da onlar katılmadığı takdirde, seçilemez, 
hiç kimse. E, onlar da katılmadığına göre, Baş
kanlık Divanı bir azınlığın Divanı şeklinde olur. 
Zannediyorum, hukuk devleti düzenine .girdik
ten sonra, oligarşik bir Senatoyu kimse arzu et
mez. Oligarşik bir idareyi Senatoda kimse sa
vunmaz. Onun için böyle bir görüş cidden 
bu noktadan da, çok sakat gibi geliyor bana. 

Sonra demin de arz ettim, maddeyi sevke-
den temel gerekçe bağımsızlık niteliğini sağla-
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maktadır. Biz, tartışırken, bu niteliği yok edi
yoruz. Bunda, da cidden bir zıtlaşma, bir çe
lişme ortaya, çıkıyor. Tekrar şu noktayı bir daha 
belirttikten sonra sözlerimi bitireceğim. Cid
den Başkan, kontenjan dışı asla tutulamaz. Baş
kan kontenjan dışı tutulursa, bir Başkanvekili 
de aynı partiden olursa fiilen Senato Başkanlığı 
bir parti tarafından idare edilebilir demektir. 
Çünkü, biliyorsunuz, Başkan her istediği za
man Başkanlığı işgal eder. Demek ki, arzu et
tiği zaman (her hangi bir şahsı kastetmiyorum, 
fakat bir mevzuu konuşuyoruz) istediği zaman 
kendisi Başkanlık yapar, konunun önemine gö
re istemediği zaman partisinden olan Başkanın 
sırası gelince ona bırakır, diğerlerini kendisi 
önemli konularda idare (HIVV. Şikâyet ettiğimiz 
konu bu iken ve uzun yıllar acı tecrübelerini ge
çirdiğimiz konu bu iken, yine dolaylı yollardan 
ve fa kal bugünkü Anayasanın verebildiği ka
dar hakları zorlamak suretiyle aynı sistemi tek
rar getirmek zannmıca Anayasanın esprisine 
aykırıdır. 

Bu arada Sayın Selâmi Üren'in de bir görü
şünü ben benimsiyemiyceeğim. Dendi ki, oran tes 
bit edildiği zaman, elbette parti grupu kurabilen 
partiler için, bir oran, onun dışında da bir oran 
kalacak. Boş kalan bu orana, nasıl seçilecek? Buna 
aday gösterilemez, bir anlaşma olamaz. Nereden 
çıkıyor bu hükümler? Madem kontenjan, tesbit 
ediliyor, prensibi bu şekilde kabul edildikten son
ra, şu kontenjanda bağımsız ve grup kııramıyaıı 
partiler tarafından kurulacak denmesi gayet ko
lay olur. Anayasanın, yasakladığı sadece Başkan 
için aday gösterilemezdir. 

Sonra Sayın Cağlayangil'in görüşlerinde cid
den bir nokta var. Dediler ki, komisyonlardan ben 
sordum, partiler oranları nisbetinde temsil edil
mezse, az temsil edilirlerse, Anayasaya aykırı mı
dır.' Ben de o komisyonda idim. Ötekini söyleme
diler, onu da ben ilâve edeyim. Yine devam et
tiler, oranlarından fazla temsil edilirlerse Ana 
yasaya aykırı mıdır? Ben, evet dedim, ikisi de ay
kırıdır. Ve bu görüşü savunabilirim, ikisi de ay
kırıdır. Oranları nisbetinde1 temsil edilirler, diyor. 
O halde oran az da olursa aykırıdır, çok da olur
sa aykırıdır. Demek ki, oranını geçmemesi de ay
rıca Anayasanın bir hükmüdür. Sonra, «nasıl ol
sa daha güzel olur» diye bir görüşü savunmadı
ğımızı, Sayın Çağlayangil'e arz etmek isterim, 
Aksi hüküm olmadıkça, «nasıl olursa daha güzel 
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olur» konusu gai, yorumda kullanılan bir kıstas I 
olur. Bizim Anayasada aksi hüküm göstermedi»! 
takdirde, bu suç dahi savunmaya gerekli olabilir. 
Ama biz oradan hareket etmiyoruz, aksi görüşün 
mesnetlerinin olmadığı tezini savunuyoruz. «Ba
ğımsızların katılması şekli açık değildir» denin
ce, bu da cidden kuvvetli bir gerekçe değildir. 
Partiler kuvvetleri oranında katılınca, gayet açık
ça, bunun dışında kalanlara da bağımsızlar 
kuvvetleri oranında katılır şekli ne olacak ^ I 
Şeklini de İçtüzük -tesbit edecek. Zaten uğraştı
ğımız da o. Kuvvetleri oranında konusuna, bir 
noktaya da temas etmek isterim : 

Sayın Cağlayangil dediler ki, «Anayasamız 
partilere esas almış, partilere inhisar ediyor» de- I 
diler. Esas değil, inhisar ediyor. Ben bunu değiş
tirmek isterim. Partilere öncelik veriyor, parti- I 
lere inhisar ettiriyor değil. Anayasanın birçok 
yerlerinde bağımsızlık müessesesi, tabiî üye ve I 
Cumhurbaşkanlığı kontenjanı dışında, bağımsız
lık, bağımsız üyelere hem 94 ncü madde, hem 
diğer maddeler ve bilhassa en kritik anlarda yü
rütme de etkisi olabilecek bakanlıkları, bağım
sızlara veren hükümleri vardır. O halde Anaya
samızda yürütmede dahi, böyle anlarda, bağım
sızlara göre verileceği, her zaman verilebileceği I 
açık. Ama, öbüründe mecburi hükümler dahi I 
vardır. O halde Anayasamız «yasama düzenimi- I 
zi özellikle partilere inhisar ettiriyor, değil, par- I 
tilere öncelik veriyor» şeklinde anlamamız lâ- I 
zımgelir. I 

Bu vesile ile özetliyeyim, ne mukayeseli hu
kuk bakımından, ne dünyadaki uygulaması ba
kımından, ne de her hangi bir dernek, her han- I 
gi bir cemiyetteki tutum bakımından ve ne de 
Anayasamızın hükümleri bakımından bağımsız- I 
larm, bir Başkanlık Divanına katılmıyacağı gö
rüşü savunulamaz. Esasen, karşı görüşte yumu- I 
şamış. Anayasaya aykırıdır, denmiyor ama, bir I 
noktaya kadar geldiği için arkadaşalrımız, hte 
de bir noktaya kadar onların gelişlerini hayırlı 
bir gelişme kabul ederek, azınlık olmasına rağ- I 
men, Anayasa ve Adalet Komisyonunun azınlık- I 
taki raporunun kabul edilebileceği inancını ve I 
temennisini sunarak sözlerime son veririm. I 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğhı. 

HÜSEYİN K A L P A K L I C A ! ; (Kayseri) — 
Efendim, ben hu 84 ncü maddenin izahına geç
meden evvel Sayın Yıldız'a (bir cevap venmek is-
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terim : Kendisini dikkatle 'dinledim. Şöyle bir 
mantık içinde , halle çalıştı efendim. Meseleyi 
vaz'ediş şekli, ben burada üye ollayım, da ve Ri
yasetin seçilim esine iştirak edeyim, fakat benini 
içimden buraya ibir üye sekilmesin. «Böyle bir 
mantık olamaz» dediler,. Ve ilâve ettiler, «O 'hal
de seçilen kişi benim reisim değildir.» Böyle bir 
iddiada bulundu ve böyle ters bir neticeye vara-
mıyacağma göre, muhal olan şeylerle uğraşıyo
ruz demek istedi. . Mealen fikrimi kısaca izah et
tiğimi zannediyorum. 

Kendisine mahsur Ibelki 'güzel bir fikir. Ken
disi «eçilm'ez ama, kendisi dışından seçilecek ki
şilere Ahmet'e veya Mehmet'e rey vermekte ser
besttir. Kendisinin secilememesi demek, kendisi
nin reye iştirak etmiyeceği mânaısında değildir. 
Kendisi seçileniiyecek, 'ama kendisi, Ahmet veya 
Mehmet'ten birisini tercih ederek seçebilecek. Bi
naenaleyh rey verdiği kişi kendisinin de reislidir. 

Sonra, mühim olan, diyor ki; böyle bir so
nuç. nasıl düşünülebilir? Böyle bir sonuç şöyle 
'düşünülebilir, kanundan çıkıyor. Anayasanın 
84 neü -maddesi maalesef kendisinin bu fikirle
rine, «evet» cevabını vermiyor. Ben de kendi
sine şöyle bir misal veriyorum, diyorum ki; Sa
yın Yıldız, «Sen ıtaibiî üyesin, ben ise seçimle 
gelen üyeyim.» Ben de aynı mantıkla kendisine 
cevap veriyorum, «A gözüm sen seçilmeden geli
yorsun, ben vseçilip geliyorum.» diyebilir miyim'? 
Diyemem. Neden? Kanun var. Anayasa diyor ki, 
«Tabiî üyeler buramın 'seçilmeden gelen üyeleri
dir ve kaydı hayat şartiyle burada durur.» 
Şimdi, görüyorsunuz, onunla bu aynı misal. Ben 
bunu fikren 'demekle ha'klıynm. Kendisi de onu 
fikren böyle söylemekle haklı. Ama fikir kâfi 
değil.' Anayasanın esprisi vardır, Anayasanın 
84 ncü maddesi vaz'edil irken bizim anladığımız 
mânada koymuştur. 

ESAT CAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
85 nci maddeye ne dersiniz? 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Birine cevap vereyim, ondan sonra ikincisine. 
Sonra, ben komisyon üyesi değilim, onu komis
yon. üyesine ısoralrsımz. Ben diyorum ki, Sayın 
Yıldız'a, görüyorsunuz, bakın ben seçilerek 4 - 6 
senedir geliyorum, sen kaydı hayat şartiyle geli
yorsun. Aynı mantık görüyorsunuz, ama diye
miyorum. Neden kanun ona o hakkı vermiş, sen 
tabiî üyesin, buraya) gelirsin, ölünceye kadar bu
radasın. Ben o zaman kendisine diyebiliyor mu-
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yum M, böyle Kay olmaz, kayrıl el iniyorum. Sorı 
burada ancak ö sene üyekk yapabilirsin, sonra 
çekilir gidersin, konimle kirlikte seçime tabibin 
diyokilir -miyim ? Diyemem. Ncdeî: f [Canım me-
nebmişdir. Ben bunun arlı1!-:mantığının •içine de 
girmiy/eeeğim. Alan! iğin içine girmem ancak bu 
maddenin -değişmesiyle olur. Arkadaşım da gol-
•sin 84 neü maddeyi değiştirsin, kendi mantık 
zaviyesine maddeyi -soksun; ben de kendisi île 
beraber obayım. Ama. madde değişmedikçe, 'bu
nu kentlisi .gibi anlamak mümkün değildir, aıı.U-
y amanı. 

Bundan sonra, S! neü maddenin izahına ge
çiyorum : Biz liu'kukçuiar maddeyi okumada]! 
onun. anlamının içim- girmeyi/ , Mvvelâ k i r kere 
metni okuruz, Okuyalım, ama; hepsini değil, yal
nız birinci fıkrayı : -"Meclisimin Başkanlık di
vanları , o İMcelisfeki siyasi pa r t i gruplarının. 
kuvvetleri ölçüsünde Divana kat ı lmalar ını sağlı-
yacak şekilde kurulur.» 

Pekiyi, a rkadaş la r sn maddeyi is ledikler i gi
bi, bizim fikrimizin dışında müta l aa eden ar
kadaş lar ımız gibi çe'keiîm sürükliyelim 1_ > i s - ta
rafa, alabildiğine. Lasükii. . . Ama •sürükliyelim. 
Bu maddeyi vaz'eden kanun koyucıesu, ku .mad
deyi ka ş ka tür lü kaleme alamaz im idi, Türkçe 
tabir ve anlam yok mu idi1.' [velime bu buna di da. 
mı .bunu böyle v a z k î i i ? Açık şekilde vaz 'ek 
mekten. aciz mi idi? (•»eğildi. O halde, bura'da 
k a n u n koyucunun asıl gayesi başka. O ne!' 
Grup la r ı olabilen part i ler in burada Divanı ku
racak şekilde işt irakleriyle yapdaki i i r , lininsin 
dışında Ibir bal larzı kanını koyucusu koyma
mış, düşünmemiş. kğe r öyle olsaydı, kuıiıun 
altına Ibir fıkra, ilâve ederdi. «Bağımsızla r da 
grupu olmıyamlar da bu nisket •dâhilinde, Di
van seçimline iş t i rak eder» denirdi . Bu gaye! 
basit t i . Karnın ' tekniğine de uyardı , İni bir "tek
rardan <la ibaret dpğüdb 

A H M k ? Y î ' d H k Skrbİ! Vyr) - • O re ir neye 
gkre allyuusunuz .' Meclis mevcudu 'mu. par1! 
mevcudu, mu ? Onu da anialabü'ir aidisiniz" 

H t R ^ V İ N ik : 'Ud \ \KUOCİLk (Dev a mum -
A !'Z ediyorum efendim. İl u fak el i: iğimiz gibi, 
'grup deyince. akla 10 Icisi ve da.ha Tazia insan 
gelA'or. Onun ad ındak i rayı yv\\}> •saydmr.au-
müstaki l ler ire nazarı i t ibara aku-mıyor. Soru
yorum arkadaş lar , Tabiî üyeler sizlere soru 
yorum ; o /.aman da adediniz 22 - 2d .idi. Bu •ka
nan var olmadan siz vardınız ve bu kanun v a r 
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iken siz Hükümet in 'basındaydınız, İkinizi vic
danınıza koyun ; 22 nin üzerinde 'bir adeti e iken 
ve siz de bu adede dâhi! iken bu kanun konu
luyor, siz nazar ı itibara, •alınmıyorsunuz. Niçin 
alıu'ni'yei-sunn/':' Bir par!; o lmadığni ız iç in alnı
mı vursunuz. Sizin kuvve! iniz ayrı ki r mesele, 
re Ser iniz <ayı a .bir mesele. Bu 't e.şe-k İdil ün için
de m uzak;-! (dere girmeniz, fikir 'beyan etme
niz, bunların kepsi var, üye olarak sizin hak
kiniz. Ama bu mevzulara girdiğinde kamın 
vaz i i ne demiş İÜ kişilik gruplar ın ancak 'bu 
isin içine girebileceği cidarın dışında olanların 
nasıl olursa olsun giremi-yeceği... 

O Irdde, sizin mevcudiyetiniz yar iken, 10 
kirinin üsiünde iken, bunun iki kırlı iken görü
yorsunuz ki, kanun vazıı sizi k i r g rup gibi te
lâkki etmemiş. Anıa bunun e sp r i s i ııerden ge
liyor?. Bu beni a lâkadar etmez.. 'Kanun an
cak gruplara ve 10 kişiden fazla olan pa rü l e r in 
gruplarına, bu Divana- ka! ılmalarmı esas kamu! 
el mis. Bunun espr i s i , izah tarzı, felsefesi ay-
n 'bir sey. Anın dikkat inize arz ediyorum, sız 
vardınız, 10 kişiden fazla İdiniz. Makat buna-
rağmen, bu maddede sizin varlığınız nıevcııdol-
maaıasuıa rağmen, bir fıkra, konulmamış, .ka
nun vaz'i bumu da koymayı lüzumlu görmemiş. 
(dörseydi, şu müessese içinde Divana katı lma
nızın faydalı olacağını .mülâhaza (diniş olsaydı 
koyardı . Konsaydı kötü mü o lu rdu? Belki 
iyi olurdu, 'belki de 'kötü olurdu, Yani şu grup
ların dışındaki kişilerin Dîvana seçilmeleri. 
mevzuunu demokrafik nizam ve sislimi içinde 
ve bizim demokra t ik anlayışımız, içerisinde Di
vana. geçmeleri uygun olur mu, oomaz mı, mese
lesini düşünmüş, taşınmış, ke r ka ide e zamannı 
hâldin olan fikir ve kanaal ine ^övo. bunun fay
dalı olacağına k a n a a t getirmemiş ki, buraya. 
koymamış. Siz .bunun müzakeresinin içinde idi
niz. o zaman bizler yokıiuk. Ama, buna. rağ
men bir kanunun sarik ve yazık kükmünun i iv 
'-•anın kendi anlayışına <j;{')vc tefsiri, umumi an
layışın dışına ç ıkmak suretiyle mümkün ve mu
tasavver değildir. O kaide bir zorlama ile «illa, 
bu disketin 'içerisine biz de gireceğiz» iddiası 
'bizim kendi ka mealimize göre mümkün değildir.. 

Sonra, bir mesele daha geçiyor. Mukle rem 
arkadaşlar , burada, bu disketle Divan teşekkü
lü mevzuunda, 'bağımsızların veya grupu olmı-
yan ivicilerin buraya dahil olmıyacağı, -birinci 
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fıkranın sarih hükmünden anlaşılmış olmasına. 
rağmen bir an için sizin gibi tasavvur edelim. 
sizin gibi düşüne]im ve bu grupların •dışındaki 
kişilerde, kendi aralarından birini empoze et
mek suretiyle buraya girsinler. Muhlerem ar
kadaşlarım, benden evvel, konuşurken, müte
madiyen 185 rakamından bahsettiler. 185 > a-
kamını biz de biliyoruz. Hakikaten Senato bir 
özellik taşıyor ve şu 10 kişi veya onun ötesin
deki grupları teşkil edenlerin toplamı belki. 
yani Divana girecek gruplar toplamı adedi. 
onun dışında kalanlar 'kadar aneak oluyor. 
Görüyorum ki, Y. T. Partisi. Ti. Partisi, A. 
Partisi vardır. Bunun dışında grup yok. On
ların .mevcudu ise malûm... 10 a yakın bağımsız 
üye, Tabiî üyeler ve Reisicumhur Kontenjanın
dan gelenler vardır. Bunları kanun vazıı bir 
türlü, yani diğer maddeleri arasında bu kişilerin 
var 'olacağını zikretmiş solduğu halde tutup bu
raya .sokmamış, biz nasıl yapacağız.' Pir an için 
kaibul ettiğimizi farz edelim sizinle beraber dü
şünelim. Peki! P>ıı insanları da. Divana iştirak 
ettirelim. 'Bunun da bir nisbeti ortaya çıkıyor. 
•O nisbeti neyle ve nasıl .yapacağız? Üç grupuıı 
nisıbeti ne olacak? Divanın teşekkülünde ne ka
dar açık kalacak ve açık halanı da, Reisicum
hur Kontenjanından gelenler, bağımsızlar; Ta
biî üyeler 'arasında ne nisbette ve nasıl dağıla
cak ve Divanı teşkil edecek? % 110 kişi Divan 
teşkil etmiyor ki, nihayet 5 - 10 kişi Divana 
•girecek. Bu beş on kişinin içinde bun 1 arın ara
sındaki. nisbeti ne olacak? Bir de kendi ara
larındaki nisbetirı dışında diğer üç. partinin ora
nına. nisbeti veya onların toplamına veya ayrı 
ayrı 'her birinin varlığı arasındaki nisbeli ne 
olacaktır? Görüyorsunuz ki yine bir çıkımıza 
giriyoruz. Ama bir kıyaslama '.voliyle oradaki' 
nisbeti ne ise 185 adedi nazarı itibara alınacak. 
185 aded esas aûnmaic. suretiyle A. P. ulu (iO 
küsuru, 0. H. P. nin 30 küsuru, Y. T. P. i;!;; 
28 küsuru, Jİillî Birlikçilerin 21 küsuru, (hım -
hurbaşkanlığı Kontenjanından gelenleıin 15 i, 
filândan filân i, filândan filânı diye köyle bir 
mantıkla un çıkacağız? Böyle bir mantıkla .çı
kalım. Bunun hal tarzım 'bulalım. Görüyor
sunuz, Divan seçildi, kuruldu. Yani Başkan, 
Başkanvekili, kâtipler, idareci üyeler doldu. 
Geriye kaldı bir tane 2 nci Başkan. Bu İddia
yı ileri süren, muhterem arkadaşlarım, bugüne 
kadar bu kadar geniş bir iddianın içine de gir- I 

nıemlşler, dememişlerdir ki «185 aded esas alı
nacak ve her bir grup veya grup dışında olan
ların nisbeti de 18 e göre olacak. Böyle bir 
iddiayı savunmadınız şimdiye ika d ar. Savun
muş olsaydınız Divan bu şekilde teşekkül eder
di. Ama. 'diyorsunuz ki, «bu bir kişi illâ seçile
cek.» Daikat siz bu yola. giderseniz yine bu nis-
bet çiğuenecek. Çünkü, geriye bir tek kişi kal
mıyor. Karşımda 80 tane insan var. Bunlar 
sizin mantığınıza göre temsil edilemiyorlar. 
Ama, geride 90 kişinin seçtiği 9 'kişinin buraya. 
seçilmiş oluyor, ama 80 kişi nihayet bir İane in
san seçmiş olacak. İşte siz bozmuş oldunuz. 
Veya bugüne kadarki Divan seçiminde nisıbet 
fiilen, bozulmuş oldu. Görüyorsunuz ki muh
terem arkadaşla.r bu nisbet de çıkmaz bir yol. 

1Jrendim, Sırrı Atalay arkadaşıma bir nok
tada cevap vermek istiyorum. O zaman sorulmuş 
Halk Partisinden, Halk Partisinin Anayasa Ko
misyonunun bu konudaki cevabı şu : Meclis Baş
kanlarının tarafsızlığını temin hususunda ne dü
şünüyorsunuz? diyen 16 ncı soruya verilen ce
vapta Halk Partisi aynen şöyle söylemiş : «Teş
riî Meclisler Başkanlık Divanlarının, Başkanve-^ 
killikleri, kâtiplikler ve İdareci Üyelikler dâ
hil, gruplar arasında nispî temsil esasına göre se
çilmesi kaidesi kabul edilmelidir.» 

Dikkatinizi celbetmek isterim arkadaşlar, 
«gruplar arasında nispî temsil esasına göre...» 
deniyor. Dikkat buyurun, «Gruplar arasında 
nispî temsil esasına göre» hem grupları kabul 
ediyor, hem de nispî temsili kabul ediyor. De
mek ki, Divan grupları arasından' seçilecektir, 
grupların dışında seçilemiyecektir. Bu, Cumlıu-

' riyet Halk Partisinin verdiği cevap. Bu hükmün 
gruplardan başka bir varlığı Divanda tahayyül 
ve tasavvur etmediği öyle bariz bir gerçektir ki, 
sadece «nispî temsil» demiyor, «gruplar arasın
da nispî temsil» diyerek, Divanı gruplar arasın
da görüyor. Başkalarını Divandan dışarda gö
rüyor. Ama arkadaşımız geliyor, burada zıt bir 
fikri, hem de nasıl şiddetle, defalarca kürsüye 
çıkarak müdafaa ediyor. Ama şu arz ettiğim 
husus kendi partisinin görüşüdür ve o zaman 
Anayasa Komisyonunun teşekkülünde kendileri
ne resmen sorulup, resmen alman cevap ken
disinindir. 

Bizim fikrimizin karşısında olan fikirleri 
müdafaa eden arkadaşlarımıza arz ediyorum; 
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eğer sizin dediğinizi, kasdetseydik bu madde 
başka, türlü kaleme alınır, tedvin edilir, yazılır
dı. 

86 neı maddeye geçiyorum : 86 neı madde bil
diğiniz gibi, o günkü seçimi idare eden ve bi
zini itirazımızda esas aldığımız maddedir. Ve 
«seçimin 86 neı maddeye göre yapılması lâzımge-
lir» diye şiddetle müdafaa ettiğimiz maddedir. 
O günkü, yani, 84 ncü maddenin dışarısına çıkı
yorum ve o günkü seçimi izaha çalışacağım. 
2 . 11 . 1962 tarihinde oylama olmuştur, bizim, 
itirazlarımıza rağmen oylamaya gidilmiştir. Ha
tırlarsınız muhterem, arkadaşlarım, bendeniz 
çıkmış ve bu mevzuun derinliğine inen büyük 
bir ihtilâf' mevzuu olduğunu, bunun .halledil
meden, Başkanlık Divanının seçime gitmesinin 
doğru o lam uyacağını arz etmiştim. Bizim gru-
pumuz adına da bu şekilde, bu mevzuun mü
dafaası yapılmıştı. Fakat, buna rağmen seçinıe 
gidildi. Orada, o gün 137 -üye arkadaşımız se
çime iştirak ettiler. 86 neı maddeye göre, 137 
üyenin iştirak ettiği toplantıda 69 rey alanın 
seçilmesi lâzımjgelirdi. Kaldı ki, o gün bizim. 
kendisini desteklediğimiz arkadaşımız 73 oy al
mış bulunmaktadır. Keza Sırrı At alay 90, îh-
san Hamit Tigrel de 101 oy almıştır ve böyle
ce de salt çoğunluğa göre reyler alınmış ve di
van teşekkül etmişti. Buna rağmen -o gün diva
nın meseleyi bir başka, zaviyeden mütalâa ede
rek, seçime devam etmiş olması da bize göre 
'hatalı idi, Netice itibariyle Anayasanın 84 ncü 
maddesinin de dışına çıkmak suretiyle, hattâ 
84 noü maddeyi de ıbir tarafa bıraksak dahi, 
seçime müstenit, seçimi idare eden 86 neı mad
denin de bu aıcık anlayışı dışına, gidilmek su
retiyle bu 73 oy kâfi görülmiyerek tekrar se
çime devam edildi ve bildiğiniz netice alınmış 
oldu. 

Biz, bu meselenin uzun uzun b'ir esasını dü
şündük, taşındık. Hakikaten bir polemiğe gir
meden, samimî olarak arz ediyorum, ben ken
dim zaten şahısım adına konuşuyorum, bunun 
başka bir türlü izahına, anlamına imkân yok
tur. Bina en ay eh, 84 ncü maddenin bu şekilde 
uzatılması ve arılattığım şu eslbaibı mueilbel'er 
karşısında yeni bir çıkmaza sokulması mesele
yi halletmez, (lerek 86 neı maddenin izahına 
güre seçim doğrudur ve o gün Fikret Turhan-
gil (bize göre seçilmiştir, Gerekse, 84 ncü mad
denin, bu gruplar dışında bir kişiye dahi seçil-
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ıtıe hakkını tanımaz. Ama, eğer muhterem, ar
kadaşlarım, /bunun antidemokratik bir hüküm 
olduğu iddiasındaysalar, bunu b'ir başka zaman
da, bir başka, şekilde mütalâa ve münakaşa et
mek mnmlkün. Antidemokratik olabilir. Şu an
da. ben, «Bu madde antidemokratiktir veya de
mokratiktir», iddiasında değilim. Ama, bizim 
anladığımıza göre. Bizim 1961 delki 9 Temmuz 
Anayasasının felsefesi şudur: Burada grupları 
esas almak suretiyle memleket şümul hüyük 
teşekküllerin, memleketin kaderine hâkim ol
masını, büyük, teşekküllerin, siyasi teşekkülle
rin, bunun dışında, uıfa'k, burada 10 kişilik ek
seriyet bulamıyan küçülk partilerin bu divan
larda bulunmasının doğru olamıyacağı felsefe
sini, tezini kabul etmiş olan Anayasanın bu ana 
fikirden doğan bir netice olarak Divan seçim
lerini ancak, 84 ncü maddenin' 'birinci fıkrasın
dan. anladığı gibi, kaleme almış bulunduğu 
açıktır, âşikârdır, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Mendim, iki kifayet, takriri 
,geldi. Dalha, çok söz ist iyen arkadaşımız var
dır. 6 kişi konuşmuştur. Kifayet takririni rey
lerinize koymaya mecburum. Selâmı Üren, tz-
zet Birand, Sırrı Ata 1 ay, Yıldız arkadaşları
mız, söz istemişlerdir. Evvelâ Sayın Yıldız... 

«ELAMI ÜREN (Tekirdağ) — Sayın Yıldız 
benim sözlerimi yanlış anlamışlar, o hususa ce
vap 'verecektim. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz takriri re
ye koya'cağım. Her arık adaş bu esbabı mucibe 
ile hareket ederse işimiz zorlaşır. (Encümen 
ıkonuşacak .sesleri) Müsaaide 'buyurun encümen 
konuşmak 'hakkına sahiptir. 

AHMET YILDIZ (Taibiî Üye) — Grup adı
na, konuşmalar oldu, cevap vereceğim. 

İHSAN SABRI Ç A Ğ L A Y A N C H L (Bursa) — 
Ben grup adına konuşacağım. 

BAŞKAN — Grup meselesi yoktur, şahıs
lar adına konuşma olmuştur. Encümen konuş
tuktan sonra, bir .kişiye söz verebileceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
6 üye konuşmuş ve konu aydınlanmıştır. 

'Ciörüşımelerin yeterliğinin oya konulmasını arz 
ederim. 

(hımhuırbaşkanınıca iS. Üye 
Âmil Artus 

BAŞKAN — Konuşmanın yeterliği halikın
da ki takriri reyinize arz edeceğim. Kabul eden-
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1er... Kabul etmiyenler... Kaimi edilmiştir. | 

Komisyona söz veriyorum efendim. Korniş- I 
yon dan sonra bir arkadaş konuşmak hakkım ı 
haizdir. ('Sıraya göre) Yalnız, İm arkadaş sura- j 
sini başkasına verebilir. 

KOMİiSY<)\ADIXA (>SMAX SAİM SAKİ"-
GÖLDÜ (Ayılın) --- Muhterem Başkan, Mühte-
rem Cumhuriyet Senatosu üyeleri. Yedemse 
mevzuu müzakere olunan konu, aynı komisyo
na iştirak etmiş olan Âmil Artus arkadaşımız 
tarafından, ekaliyet'te kalınınca, ekseriyeti teş
kil eden arkadaşlara bir tanı vesilesi oldu. 

BAŞKAY — Arkadaşlardan, rica ediyorum, 
rey sırasında bulunsunlar. 

KOYHSYOY A DİN" A OSMAN SAİ.\r SA-
KIGÖBDÜ (Devamla) — Bu, komisyon ve top
lu çalışmalar -.gerecine biraz sakim bir hıtabol-
dıı. Esas mevzua geçiyorum. Bu mevzuda ar
kadaşlarımı teker teker belki de isimle cevap- I 
landırmıyacağım. Yeya bâzı arkadaşlarımızın 
elfazını aıynen istismar etmiyeceğim. Ama, şu
nu söyliyeyim ki, ortada Anayasanın 84 neü 
maddesinin nasıl anlaşılması lâzıniıgel'diği meıv- I 
zuu var. Başkanlık Divanı ne şekilde t erek- I 
kübeder? Buna, siyasi parti gruplarının dışın- I 
daıki üyelerin, geliş sebepleri ne olursa olsun, I 
girebilirler mi ve bu movzudaki nislbet nedir?.. I 
Burada, Başkanlık mevzu unun raporda zikre- I 
dilmesine sebe]>. üniversitelerden . gelen rapor- I 
lanla zikredilmiş olması ve Başkanlık Divanının I 
'tarzı terekkübündeki oran tiyle. Başkanlık ara- I 
sında bir orantının mütalâa edilmiş olmasında- I 
dır. Yoksa sureta bundan bahsetmiş olmak için I 
bahsetmedik. Anayasanın 84 neü maddesi şöy- I 
le bir hüküm sevk etmiş. Diyor ki ; «Başkan- I 
lık Divanı, siyasi parti gruplarının kuvvetleri I 
ölçüsünde Divan,ı katılmalarım sağlıyaeak şe- I 
kilde kurulur. I 

Binaenaleyh başından beri bu mevzuda mü- I 
talâa sen! eden. arkadaşlardan ayrıldığımız I 
nokta, "P) aşk anlık Divanının bir kuruluşunun I 
mevcudiyeti ve bir se(;im olmayıp orantının I 
Imııımi Heyete arzı. Başkan mevzuunda, ise, I 
bunun yine 84 neü maddenin sarahatine göre, I 
doğrudan doğruya seçilişidir. I 

İlimdi 84 neü maddeyi bu şekilde ele alacak 
olursak, bir taraftan Başkanlık Divanının ku- I 
ruluşu ve bu kuruluşun nasıl olacağı ve nasıl I 
Heyeti Cmumiyeye geleceği mevzuu ile karşı- I 
taşıyoruz. İşti' burada 84 neü maddenin istih- | 
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dal; ettiği husus şudur : Seçimlerin yalnız si
yasi parti gruplarına, yani o da 10 üyeden az 
olnuyau siyasi parti gruplarına tahsis edilmiş 
bulunması. Bu benim, . onun veya bir partinin 
fikri değil, Anayasanın sevk ettiği bükümdür. 
Eğer arkadşlarımız dinlemek lûti'unda 'bulu
nurlarsa, bu 84 neü maddenin niçin, bir seçimi 
mevzuubahis etmediğine de bizimle birlikte 
vâsıl olmuş olurlar. Seçim olmadığına göre, 
orantının te.sbit.inin, Heyeti Unıumiyeye arzı 
olunca, seçimin dışında 86 ncı maddenin çerçe
vesi içinde Heyeti Umumiyenin bir şeyi tes-
bit edip etmemesi mevzuu var. Yani, bir ka
rar mevzuuyla barkı!aşıyoruz. îşte, buradaki 
işin, düğümün çözüm noktası 'buradadır. 

Binaenaleyh, Başkanlık Divamndaki seçim 
mevzuuna gelince; madde, sarahatle Başkanlık 
Divanı seçiminin bir seçim olduğunu tasrih 
ediyor ve orantısını da 2/3 çoğunluk diye ka
tiyetle vaz'etmiş oluyor. 

Şimdi, arkadaşımızın birisi diyor ki, ra
porda şöyle bir husus vardır. «İçtüzükle bun
lar halledilebilir.» Hususi birtakım fikirler 
ileri sürülüyor. Evet biz yine fikrimizde mu-
sırrız. Anayasa Ibu mevzua o kadar çok ehem
miyet vermiş ki, İçtüzük ile. hakikaten ken
disine vermiş olduğu âmir hükmü değiştirme 
yetkisini nezetmiştir. Onun için İçtüzüğe koy
mamıştır. 

Başkanlık seçiminin ne şekilde ve kaç oyla 
ve. nasıl yapılacağı, keza, Başkanlık Divanının 
teşekkül tarzı üzerimle İçtüzüğe her hangi <bir 
imkân bırakmamış. Kl'endinı, biz diyoruz, bu
ra efe şunu önlemek istiyoruz; siyasi parti 
gruplarının dışındaki müstakiller... diyor. Si
yasi parti gruplarının, dışındaki müstakiller
den evvel bu reaksiyonel Anayasanın geliş 
sebepleri üzerinde durmamız lâzımdır. Baş
kanlık Divanının tarafsızlığı, tar-afsız bir şah
sın Başkan seçilmesinde değildir. Divanın ta
rafsızlığı ancak bir taraflı Divanın teşekkül 
etmemesini sağlamaktır. Bütün arkadaşlarım 
da aynı mevzuu izaha, çalışırlarken bundan ev
vel. bir partinin veya, bir parti grupıınun Baş
kanlık Divanına tam'ameıı tesahup ettiğini ve 
binaenaleyh bütün endişelerin bir grupim diğer 
grup veya, gruplar üzerindeki tahakkümünü 
önlemekten bahsettiler. Ye yine verdikleri mi
salde dediler ki, temsilde nispî esas kabul edi-
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l irse bu önJenir. Kimin aras ında önlenir? An
cak siyasi par t i le r g rup la r ı arasında önlenir. 
Müstakiller, 1, 5, 10, 20, 50 kişi olsalar, siyasi 
pa r t i gruplar ı karşısında bir varlık olarak dire-
nemezler, duramazlar . B u r a d a murado lunan 
mâna, Başkanlık Divanının tarafsız teşekkülün
den kasıt, bu teşekkülün diğer par t i ler in iştira
kini sağlamakla mümkün oluşandandır . 

Deniyor ki, bağımsızların bu iştirakini nıen-
edeıı bir hüküm yoktur, Hor zaman mâni hüküm 
saralı ati (; konmaz. Yalnız burada 84 ile 85 şi 
mukayese ellikleri zaman delil olarak verdikleri 
85 ııei madde, katiyetle, 84 neti maddenin bir 
âmir hükmü ihtiva etliğini ve siyasi par t i g rap-
la rma .tahsis ettiğini ve bu gruplar ın da asgari 
on kişiden az olmayıp siyasi par t i grııpıı vasfı
nı alız ve ihraz etmiş olmasına bağlıdır. 

85 nei madde ne diyor, bakınız : 
84 neü maddede İçtüzük hükmü yok. Ana 

yasanın .sarih hükmü var. fakat ^T) nei madde, ,• 
«İçtüzük hükümleri siyasi par t i gruplar ının , 
Meclislerin bütün faaliyetlerine kuvvetleri ora
n ında katı lmalarını sağjıyacak yolda, düzenlenir. 
Siyasi par t i gruplar ı en az on üyeden meydana 
gelir.» 

Peki 84 neü madde İç tüzüğe yer vermez
ken., ka t î olarak Başkan l ık Divanının teşek
kü lünü siyasi par t i g rup la r ına hasrederken, 
ondan, sonra ki, gelen 85 nei maddenin sara
hat le İç tüzük hükümler ine ;ve onda dahi 
10 üyeden az olan siyasi par t i gruplar ının bu işe 
kat ı lamıyaeaklar ın ı gösterirse, bir siyasi par t i 
nin üyesi olan par lâmento üyelerinin müstakil 
şahıs lar olarak mütalâası caiz midir? Bu imkân
sız. Hiçbir suret le bir siyasi pa r t iye mukayye t 
şahıs, kendi g rup hüviyet ini yani siyasi pa r t i 
g rupu hüviyet ini kaybet t i diye muştaki] vasıf 
ahzedemez, buna sahibolamaz. 

Oumhuriyet »Senatosunun kuru luşunun bir 
hususiyeti ve yeniliği vardır . Bâzı ş a r t l a r ı , v e 
müessese olarak iki müesseseyi getirmişt ir . Bir 
tanesi tabiî üyelik vasfı, ki bu 27 Mayıs ih t i lâ
linden bu yana int ikal eden bir husustur , bir 
müessesedir. B u n u n misalini d iğer birçok ann-
.ya,ı;alarda göstermek çok güçtür . Bir diğeri de, 
lî.eiiüeumhur kon ten jan ından ; asgari beşi par t i 
lerden olabilir, âzami üst taraf ı bağımsız, bir 
müessesedir. Bu iki müessese haddizat ında nıüs 
ta kil midir, tarafsız mıd ı r 9 İş te yine bir nüans
la karşı laşıyoruz burada arkadaş lar . Müstakil 
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değildir, bağımsızdır. Müstaki l , doğrudan d o ğ r -
ya pa r t i aday la r ından birisidir. Veya halkoyuna 
namzetl iğini arz eden eşhasa denir. Halbuki bun
la r durumlar ı icabı gelmişlerdir ve muayyen 
fonksiyonları vard ı r . Ve diğer memleketlerde, 
Reis icumhur kontenjanından -gelen üyelerin va
sıfları, ihtisasları , -tecrübeleri iie bir nevi nasi-
hatçı, arabulucu âza olur. ' u m u n dışuıda bir si
yasi par t i fonksiyonu veya gayesi ile hareket m-
meleri gelişleri icabı memnudur , (jünkü bun bu-
kendi siyasi görüşünün ifadesi veya öyle kir küf
lenin mümessili olarak gelmiş kimseler değildir . 
Burada gelenleri t e tk ik edecek oiıi'-sak hepsi 
meslekten yetişmiş, muhsin, efendi, zarif, liva 
katli , yaşlı arkadaşlar ımızdır . Sebep; gayeyi 
kaybetmemek kasdı ile .kontrujaü üyeieri be w, • 
sıi'lar içinde tâyin edilmişlerdir. Simdi bütün 
bunları mütalâa et t ikten sonra siyasi paHi g m u -
lan dışından gelen müstaki l ler dendiği zaman 
bir -^) rakamı ile karşılaşıyoruz. Tamamen he
lali. Ancak siyasi part i gruplar ının dışında ka
lan ya üç ya beş kişi vardır ki, bunlara biz an
cak doğrudan doğruya müslaki! diyebiliriz. Bu
nun dışında olanlar zaten siyasi parti fonksiyon
larını ifa ediyor, bunların her hangi b i r l a ra f ' a 
kayması mevzuu bahis değildir . \ e yapmış Ana
yasa?. . Sarih hükümler koymuştur . Mğer iabu 
üyeler, eğer bir siyasi parfiye girerlerse bu şi
fa, t ve vasıflarını kaybederler . 

N'için? Siyasi par t i le r in kendi umde ve ga
yeleri i t ibariyle takibedeceklerî pol i t ik istika 
m ete sapmasınlar , kendileri asıl geliş gayesi 
olan tarafsız hallerini muhafaza etsinler diye. 

Simdi, d iğer üniversi te lerden gelen mütalâa
lara i s t inaden deniyor ki , bir Bahr i Savcı Bey 
bu işi destekledi , diğerlerinin hiçbirisi yapmadı , 
bir tek hükme is t inadcdiyorlar . Böyle bir şey 
yok. İ s tanbul Üniversi tesinden gelen mütalâayı 
okuyacağım, bakınız ne diyor : «Meclis işi çalış 
malar ının adalet l i bir nitel iğe sahiboluşu, Baş
kanl ık Divanının tarafsızlığına, bu da müşterek 
I/ir görüşe dayandığ ına göre. parti gruplar ı ev
vela bu kuruluşa ka t ı ld ık tan ve Divana seçildik
ten sonra, geri kalan üyelerden belli sayıda tem
silcinin, Divanın kuruluşuna katılmamın sağh. 
mal: 84 neü maddenin geniş yorumla'nmasımla;. 
ç ıkar ı lacak bir sonuçtur.» Yani 84 neü madde
den bunu anlamaya, imkân yoktur . .Yormak de 
yorunıla.vamazsıuız. ("ok geniş yorumlıyacaksı-
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mz. Yani bii' teşriî tefsirle netice alınır. Nasıl J 
olması lâzım, nasıl olursa daha iyi olabilir?... [ 
Halbuki bizim mevzuumuz, nasıl olması lâzım-
geldiği değil, bu maddenin nasıl anlaşılması l;î-
zınıgeldiği idi, ki, onun cevabı 14 neti maddede 
sarahaten verihniştiı. Ancak 84 neü madde çok 
geniş bir şekilde yorumlanırsa tarafsızlara da, 
bağımsızlara da, müstakillere de bir yer vermek 
mümkün olabilir diyor. Ne zaman?... Ancak çok 
geniş yorumlarsak, biz zaten-yorum yapmıyoruz, 
nasıl anlaşılması iâzımgeldiği üzerinde duruyo
ruz. 

Binaen a leyli 84 neü maddenin anlayış tarzını 
bu şekilde tesbit ettikten sonra niçin Başkanlık 
seçimi hakkında bir hüküm sevk ettik?.. Bb' 
nebze de buna temas edeyim. 

Anayasanın 84 neti maddesi Başkanlık Di
vanının kuruluşunun dışında partilerin namzet 
göstermemelerini şart koşarken, üçte iki ekseri
yetle bir seçimden bahsediyor. Parti hem namzet 
göstermiyor, hem bir namzedi desteklemekle 
kendi oranına tabi tutuyor. Kullannııyayim de
dim ama, eksantrik bir şey oluyor. Simdi orta
da hâdise şu : Bugünkü durumu misal olarak 
alacak olursak bugünkü başkan; bizim parti
mizde mukayyet bir şahıs değildir. Peki bizim 
partimizde mukayyet olmadığı halde, ilk defa. 
biz lanse ettiğimiz halde, seçilemeyip gittiği hal
de dönüp gelip, her hangi bir seçim altında se
çimi kazanmıştır. İzin veriniz de bunu 'da bir 
partiye ve ;bir parti görüşüne bağlamak 'gibi bir 
neticeye varmıyalım. ] 

Bizim, mevzuumuz, bir arkadaşın dediği gi
bi, adedî ekseriyete dayanıp, fazla bir şey taleb-
etmek değildir. Biz bu Anayasanın içindeki hü
kümlere göre bize verilmesi İktiza eden konteıı-
anı talebediyoruz. Binaenaleyh 84 neü madde
yi müzakere iden komisyonumuz şu neticeye 
varmıştır : 84 neü maddedeki Başkanlık Divanı- 1 
nm teşekkülü grup niteliğini haiz siyasi parti 
gruplarına aittir. Bunların orantıları tesbit edi
lir ve tesbit edilen aday listesi Umumi Heyetin } 
tasvibine arz edilir. Burada secim yoktur. Oran- S 
tıların tesbit i ve Heyeti Umumiyeye arzı mev-
zuubahistir. Ve böyle olunca, Heyeti Umumi- I 
yeye tasvip için arz edilen hususta bir seçim I 
olmıyacağına göre ne olur? Heyeti Umumiyede 
karar nisabı alınır. Bir şeye evet veya hayır I 
denir. Anayasanın tâyin ettiği hususu madde» I' 
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ler, vakıalar müstesna, toplantı nisabı yarıdan 
bir fazla, karar nisabı; mevcudun yarısından 
ibir fazladır. Bu böyle olursa geçen seferki yapıl
mış olan seçimin de seçim olmadığı ve orantının 
da hatalı tesbit edildiği bizatihi meydana çık
mış olur. 

Ve yine arkadaşlarımız diyorlar M; Başkan
lık Divanının bu şekilde teşkilinin "sebebi; taraf
sızlığı temindir. Konuşmamın başında arz etti
ğim ıgibi, tarafsızlığı, Başkanlık Divanına ta
rafsız kişileri seçmek değil; Başkanlık Divanı
na diğer siyasi partilerin iştirakini temin ile 
mümkündür. Bu konuda İstanbul Üniversitesi 
de, Ankara Üniversitesi de ve Siyasal Bilgiler 
"Fakültesi siyasi ilimler kısmı da aynı şekilde 
mütalâa vermişler ve böyle tesbit etmişler. Bina
enaleyh, bu durum karşısında «Biz 84 neü mad
deyi şu şekilde anlıyoruz, bir seçim mevzuu
dur.» demeye 84 neü maddenin 'müsaade etmediği, 
bir anlayış imkânı vermediği neticesine varıyo
ruz. 

Binaenaleyh, Başkanlık Divanı, siyasi parti 
gruplalrı arasında orantılar tesbitiyle mümkün 
ve bunun da Heyetli Umumiyeye tasvip için ar
zı ile neticeye vâsıl olunabiliyor kanaatindeyiz. 
Bu mevzuda, zannedersem. Şeref Beyefendi arka-

• daşım buna ilâveten bâzı mütemmim malûmat ve 
dokümanter bilgiler verecektir. O iıt'ibaırla sözü
mü burada kesiyorum. Saygılarımla, 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU BAŞKANİ ŞE
REF KAYALAR (Bursa) — Komisyon adına 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim müsaade ederseniz mz 
vereceğim, ama encümen adına, size konuşma 
'salâhiyetini vereceğim. («Yeter» sesleri) Maa-
'mafih, buyurun kısa olmak şartiyle söz veriyo
rum, dikkat etmenizi ri'ca ediyorum. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Komisyon 
adına birden fazla da konuşabilir. Komisyon 
istediği zaman konuşur. 

BAŞKAN — Hayır efendim, bir defa 'konu
şur. Israr ederseniz söz vermem. 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU BAŞKANI" ŞE
REF KAYALAR (Bursa) — Efendim, mâruzâ
tımı kısa olacak. Ancak muhterem ve çok say
dığım ankadaşıım Âmil Artus Beyin bir sözüne 
ben de temas etmek zaruretindeyim. Ne dedi 
Âmil Artus Beyefendi1? Adalet Partili arkadaş
larımız burada ne 'konuştularsa aynı mütalâa
da ısrar ediyorlar. Adalet Partili -arkadaşları-
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nıiz, bu mesele Yüksek Senato 'huzuruna geldi
ği zaman, 5 ay evvel hangi fikirde iıseleı: şim
di halen hu fikir içindedirler» gibi 'bizi bir 
fikri sabit hailinde olarak gösterinek istediler. 
Komisyondaki Adalet- Partili ankadaşlara .söy
le indiği için o itibarla arz ediyorum. Sinildi ar
kadaşlar, şu 'önünüze gdeu ve Sayın Yıldi'z'ııı 
]>ek gülünç buldukları esba'bı mucibeden ve ar
kadaşınım da izahatından ve komisyon müzake-
raıtından anlaşılan aisı lâzımg-elir idi iki, buna 
aidolarak gelen îlımî mütailâ'lardan esaslı suret
te istifade edilmiş. Fakat bu ilmî mütalâaların 
beş ay evvelki fikrimizi bize göre teyidettiği 
neticesine varilim ıştır ki, bu karar bu suretle 
ittihaz edilm iş bulunmaıktaidır. 

Şimdi, bir noktaya daha. dokunmak isterim. 
Yine Sayın Artus; «o gün tabiî üye arkadaşla
rımız komisyonda; mevcut değildi.» dediler. Sa
yın Artus bize, bidayeten bir fikre sahip olmak, 
bir fikri sabite sahi bol m ak gibi bir töhmet iza
fe ederken, müsaade buyursunlar da tabiî üye 
arkadaşlarımızın hangi fikre sahip olduklarını, 
bidayeten buradan kendi fikirleriyle beyan et
memiş olsunlar. Eğer, tabiî üye arkadaşla fi
miz o gün usulüne tevfikan yapmış olduğumuz 
bir tebligata icabet etmek imkânına sahibolsa-
lardı, kemali teessürle beyan ediyorum, o gün 
bir rahatsızlık geçirnıemiş olsalardı, muhteme
len bizim fikrimize iltihak edeceklerdi. "Bu hu
susu belirttikten sonra, arkadaşınım noksan bı-. 
raktığmı zannettiğim bâzı kısımlara da temas 
etmek' isterim. Evvelâ her fikrine hürmet et
tiğim, hassaten Parlâmento çalışmalarını, ta ba
şından beri dikkatle takibettiğim Sırrı Atalay 
Beyin bir tâbiri üzerinde durmak isterim. Fil
hakika bu tâbirler burada böyle sarf ediliyor. 
Belki de şimdi kendi tâbirlerinden kendisi de 
üzülecektir. Kimse, hâdise bir ganimet gibi 
yapılmış burada.' Bu ganimet tâbirinin yeri 
yok burada. Binaenaleyh, bunu tasrih etmek 
isterim. Şimdi yine. Âmil Artus Beyin bir fik
rine iştirak etmek isterim. Âmil Artus Beyefen
di, derler ki ; «Başkanın kontenjana dâhil olup 
olmaması keyfiyetinde hiçbir tereddüt bulun
maması ieabeder.» Tamamen aynı fikirdeyim. 
Katiyen hiçbir tereddüt bulunmamak ieabeder. 
Çünkü, Anayasanın 84 ncü maddesinin 2 nci 
fıkrası bu sarahati bize bahşetmektedir. Bu 
sarahat muvacehesinde her hangi bir tereddide 
mahal yoktur, «Başkan kontenjana dâhil değil-
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dir» diye Anayasanın 84 ncü maddesinin ikinci 
fıkrası bunu sarahaten belirtmektedir. Kaldı ki, 
arkadaşlarım, Başkanın kontenjana dâhil ol
maması keyfiyetinin. Başkanlık Divanının ta
rafsızlığını temin eden bir meseleden doğmuş ol
duğunu «Türk Anayasa Hukukunun umumi 
esasları» bile. Anayasa hukukumuzu, zannedi
yorum, tek olarak teşrih eden, profesör Dr. İl
han Arsel'in kitabında sarahaten yazar. Arsel 
kitabında, açıkça Başkanlık Divanının tarafsız
lığını temin için Başkanın kontenjana dâhil ol
maması keyfiyetini tasrih eder. 

Arkadaşlar bir hususa, daha cevap vermek 
isterim. Muhterem arkadaşlarım dediler ki ; 
«Kiyaset Divanına tarafsızların iltihak etmiye-
ceğine mütedair, sadece Bahri Saveı'nın fik
ri inzimam etmektedir». Halbuki, kendilerine 
göre muvafık fikre iltihak ettiği iddia edilen 
heyetin içinde mevcudolan İlhan Arsel şu ta
rihte yazmış olduğu kitabın içinde yine 285 nci 
sayfasında sarahaten «Meclislerin Riyaset Di
vanlarının, münhasıran siyasi partilerden seçil
mesini» derpiş eden hüküm vâz'etmiştir. Arka
daşlarım, Sayın Yildız'ın; «Acaba Anayasada 
yepyeni bir prensip mevcut mudur ki, böyle bir 
meseleyi ortaya vaz'ediyorlar! Bu prensibi biz 
de öğrenelim» gibi bir sualine arzı cevabetme-
den evvel şunu tasrih etmek isterini. Nisap me
selesini Âmil Artus Beyefendi izah ederlerken, 
sadece Ankara Üniversitesinin vermiş olduğu 
umumi mütalâanın iç kısmından birkaç pasaj 
okudular. Fakat, elinizdeki zabıtların 12 nci 
sayfasını açtığınız takdirde Ankara Üniversi
tesi hâdiseyi telhis ederken aynen şöyle der: 
Nisap meselesinde müttefikan şu neticeye va

rılmış, «Başkanlık Divanı üyelerinin seçimin
de Anayasanın 86 nci maddesini uygulamak lâ
zımdır.» Ddolayısiyle İçtüzüğün fi nci maddesi
nin cari olmaması gerekir. Vardıkları netice 
bu. Binaenaleyh içinden ufak tefek pasajlar 
okumak değil, vardıkları esaslı neticeyi burada 
tetkik etmek ieabeder. Yine, ayrıca Siyasal Bil
giler Fakültesinin, vermiş olduğu cevapta da 
aynen şu husus mevcuttur; onlar müphem bı
rakıyorlar. 22 nci sayfayı açtığımız takdirde 
görürsünüz. Nisap meselesi; komisyonumuzun 
bir kısmına göre divan üyeleri seçiminde Ana
yasanın 8fi nci maddesini uygulamak lâzımdır. 
Diğer bir hükme göre ise, anılan seçim bu mad
denin hükmü dışında kalmakta ve dolayısiyle 
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f(;tüziiğün 6 neı maddesine tabi olmaktadır. Bu
rada bir ihtilâf var. Fakat Bahri Savcı'nm 
uzun makalelerinden anladığımız mânaya *>•<")re 
iki l'ikir aynı şekilde iltihak etmektedir, yek
diğerine... Bir de arkadaşlar sözcü arkadaşımız 
burada tasrih ettiler. İstanbul Üniversitesin
den gelen mütalâayı iki kısma ayırmak gerekir. 
Mütalâanın birinci kısmı, asıl Anayasanın 84 
ncü maddesinin nasıl anlaşılması lâzım gelir, o 
kısmı ihtiva etmekte, ikinci kısmı ise temenni 
kısmını ihtiva etmektedir. 

G'erek Sayın Artus arkadaşım, gerek Sa
yın Yıldız arkadaşını, burada temenni kısmı
nı iihtiva eden, birisi 13 ncü maddeyi, diğeri 
15 ııci maddeyi zikrettiler. Halbuki İs'tanlnıl 
Üniversitesinden, gelen mütalâalarda, 8 nei mad
deden itibaren 13 ncü maddeye kadar olan kıs
mı okumuş 'olsalardı, sarahaten İstanlbul Üni
versitesinin dahi vaz'etmiş olduğu prensipler 
anlaşılır, bu suretle Başkanlık Divanının ta
rafsızlardan teşekkül edemiyeceği neticesine 
varılırdı. 

Sayın Yıldız İm raya teşrif .etmişlerken, şimdi 
kısaca, acaba bu Anayasamızda yepyeni .bir pren
sip mevcut mudur ki, varmışeasına, böyle bir 
beyanda bulundular? Kendilerinin fikrine ibeııim 
de arz etmek istediğim 'bir husus var. Profesör
lerin 'fikridir. O itibarla kısaca bunu okuma
ma izin vermenizi rica ederim. 

Diyor ki, profesör; temel fikir, 1961 Ana
yasasının partiler üstü kurulmuş olması felse
fesi. Bu meselede Anayasa vâzn olan Kurucu 
Meclisin gerçek fikrini yoklamaik Ve bunu esas 
alarak kanuni hükümleri ona göre anlamaya 
çalışmak lâzımdır.. Çünkü diyor ki ; «Her za
man kanun maddelerini kendi görüşlerine ve 
hattâ siyasi akidelerine göre tefsir etmek ar
zuları kendisini gösterebilir. Bunlardan kur
tulup Kurucu Meclisin ^ gayesini bulmak zo
rundayız. Bunun için de 27 Mayıs 1960 saba
hından başlamak suretiyle mildir fikre var
mak icabeder.» diyor. Ve bunun için de eli
nizde olan zabıtlarda münderie olduğu gibi ev
velâ İstanlbul Anayasa Komisyonunun çalış
malarından bahsediyor. «İstanbul Anayasa Ko
misyonunun çalışması, falan maddesinde tas- : 
r,ih 'edildiği üzere, gruplar arasından (ama \ 
mutlaka gruplar arasından) nispî seçim usu- j 
liyle yapılır» demektedir. Bundan demin bir 
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arkadaşım bahsettiler. C. H. P. nin, 16 ncı 
sualine vermiş olduğu cevaplarda da; «gruplar 
arasından, ama nispî secimde yine gruplar 
arasından yapmayı derpiş etmektedir» diyor. 
Ve yine Siyasal Bilgiler Fakültesinin hazırlık 
projesinde de, yine gruplar arasından, ama 
gruplar arasından nispî seçim usulü ile yapıl
masını derpiş etmektedir. Nihayet, Kurucu 
Meclisin Anayasa Komisyonuna geliyoruz ki, 
Bahri Savcı kendi ifadesine göre, bu komis
yonda .bulunduğunu kabul ettiler ve Anayasa 
Komisyonunda kendisinin çıkarmış olduğu not
lardan, arkadaşlarının da fikirlerini süslemek 
suretiyle yine Kurucu Meclisin Anayasa Ko
misyonunda dahi, gruplar arasından fakat nis
pî temsil seçim usulüne göre bu seçimin yapıl
ın asını derpiş ediyor ve o suretle diyor ki, «Ku
rucu Meclise kadar hâdiseyi götürmekteyiz.» 
Kurucu Meclis zabıtlarını da tetkik ettiğimiz 
zaman yine bizim komisyonumuzun ekseriyetle 
ittihaz etmiş oldukları karar gibi bir neticeye 
varıldığını görmekteyiz. Bu müd'ir fikir bütün 
hu çalışmaların kanalından geçip olgunlaşarak. 
Kurucu Meclise gelmiş olan hâkim prensip şu
dur: 1961 Anayasası Türk demokrasisini artık 
siyasi partiler üzerine dayatan bir demokrasi 
kurmuş olmalıdır. Bu Anayasa, siyasi iktidar 
münasebetlerini 19 ncu asrın siyaset en oto ma
tize parlâmentosunun içindeki şalhsi kuvvet ve 
tercihlerin, muvazenesine dayanarak kurma ve 
devam ettirme yerine, siyasi partilerle iktidar 
münasebetlerini, içinde siyasi parti gruplarının 
yelpazelettiği, pulvarize olduğu, parlâmento 
içinde kuru kuvvet ve tercihlerin muvazene
sine dayatarak kurmak, devam ettirmek yolu
nu tutmalıdır. Bir başka, deyimle, bu Anayasa 
siyasi iktidarın kuruluş, işleyiş ve hesap veri
şini.- ki. Anayasanın 57 nei maddesinde tasrih 
edilmiştir, yenilenişiui veya siona erişini mıo-
dern demokrasi icaplarına güre ve modern Ana
yasa. müesseseleri valsıtasiyle yürüten, düzenli-
yen bir Anayasa olmalüdır. Demokrasinin en 
modern icâbı da. Hükümet etmeyi bir partiye 
veya bir partiler grupuna, muhalefet etmeyi 
de öteki partilere bırakıp siyasi iktidar münase-
filetlerini kurmaktır. Ve en sonunda da diyor 
ki, vaktinizi işgal. etmemek için hepsini oku-
mıyacağım, «Bir kelime ile bu Anayasa siyasi 
partiler «Anayasasıdır.» İşte Sayın Yıldız'a bu 
suretle- arzı cevap etmiş oldum. 
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F a k a t hu, n ihayet bizim okuduğumuz ve ı>ı > j 

fesürierin etüt ler inden öğrendiğimiz ve o neti
ceye vardığımız bir e iüuümüzdür . Eğer Sryu: 
Vlldız'uı yine Anayasanın siyasi part i ler üzeri
ne oiurıınyan bir anayasa olduğuna dair bir m••• 
yanı mevcut ise onun, bu eserleri tetkik viU'^< 
Anayasamızı esaslı sure t te kr i t ikten geç i rm 
bu sayın profesörlere cevap vermiş olması lâzım 
gelir. Esasen biz, Anayasa Komisyonu olarak 
evvelâ profesörlerimizin cevaplanın alacağız ve 
ondan sonra bunların ışığı all ında bir fikre s e 
hibolaeağız. Ka.t iyen sabit fikirlerden teeerrüd-
edeceğiz notieesiyle geldik. Hıkt ık ki, bizim şah
si kanaatlerimize göre profesörlerin mütalâaları 
dahi bizi teyidetmektedir . O i t ibarla ekseriyetle 
böyle bir karara varmış olduk. Bizim kanaat i 
mize göre, ekseriyet karar ın ın tekabbül edilmedi I 
lâzımıveldiği noktasında ısrar ediyoruz. Ilüı m e 
lerimle. 

BAŞKAN --- Sual sormak üzere buyurun j 
efendim. i 

X İ M T YETKİN (.Malatya) Elendim : | 
Komisyon Başkanının beyanlar ında «g r rpe 1; d: I 
mesi geçmektedir . Nitekim, profesörler raporum 
da da, yine «grup» kelimesi geçmektedir. Be [ 
mevzuda, sayın Komisyon Başkanı, «grup» mef- j 
hıımu ile «siyasi part i grupu» mefhumunu, a y ı s | 
mı te lâk ki e d i y o r ' j 

KOMİSYON BAŞKANİ Ş E R E F KAYA LAK* ! 
(Devamla) — Bunun, mânasında kullanıldığı j 
kanaat indeyim. ! 

NÜVE]1 YETKİN (Malatya) - - Kendi şahsi j 
kanaa t i böyledir ama burada., profesörlerin nm- i 
seleyi bu anlayışla ifade et t iği hakkında bir de- j 
iile sahipler midir? i 

KOMİSYON BAŞKANI S EK E E HAYA LA E 1 
(Devamla) — A n a y a s a d a , sarahaten siyasi parti | 
g rupu şeklinde anlaşılması lâzımgeldiğini; ken- j 
dişinin Anayasa: ilmine, hepimizin i t imadetmesi ! 
lâzımgrieu çok değerli. Turlum Eeyzioğlu dahi | 
tadil suretiyle, bu hocaların ve hattâ 0. İl. V. \ 
nin. 16 ncı suale vermiş olduğu cevabın mânası, j 
bıı şekilde anlaşılması lâzımgelir nmmmrmı bum; 
tasr ih et t i rmişt ir . Ar t ık bu suali (»ana değil, Tur
lum Eeyzioğlu .Beye ve Kurucu Meclise sorun. | 

BAŞKAN — Sayın Kayalar , daha sual vm\ j 
Buyurun, Yıldız. 

AHMET YİLDİZ (Tabiî Üye) •-- Sayın Ko
misyon Başkanından bir sual soracağım. Bildiği- j 
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ııiz gibi İstanbul, Üniversitesi bu görüşün aksini 
savundu. Ankara Üniversitesi H u k u k Fakü l t e 
sinin görüşü aksi yolda, Siyasal Bilgiler Fakül
tesinin on profesörünün dışında yalnız bir tane
sinin görüşü sizin görüşünüze kuvvet ka tmaya 
yeter mi? Vicdani kanaat ler iniz bir kuvvet ka
zanıyor mu? 

BAŞKAN' - Lütfen kısa olsun. 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYON V 
BAŞKAN! Ş E R E F KAYALAR (Devamla) 
Efendim, arz edeyim cevabımı. Evvelâ vicdani 
kanaat, ile ilmî kanaat i tefrik gerekir. Kanaal im 
ise-, kuvvet verir. Kaldı ki, sizin ıttılaınıza arz 
ederken profesörlerin müta lâa lar ında on kişilik 
profesörler heyetinin müttef ikan ve m ü t a l â a y ı 
vardıklar ı vazıh değildir. Bir kısmı böyle, bir 
kısmı söyle demi1;. "Matta kabil olsaydı da bu do
kuzunu buraya çağırmış olsaydık. 

Bu profesörlerin kaç tanesinin sizin nokta i 
nazarınız, kaç tanesinin bizini nokta i nazar ımı
za i l ihak ettikleri belli değildir. Bu i t ibarla, 
lıenim noktai nazarım münhas ı ran Bahr i Sav
cının değil, diğer profesörlerin tnü tâa la rmda 
'beyan edildiği gibi, kaç tanesinin bu ta rafa 
ilti'haik ettiği belli olmıyan müta lâa lara müste
nitt ir . (Oya, oya şeşleri) 

B A Ş K A N — Müsaade buyurunuz, bir .kişi 
konuşma hakkına sahipt ir . (Vazgeçti, sesleri) 
Sekimi Üren, sırasını Sırrı A ta l ay ' a vermişt i r . 

T878 Anayasasından başlamamak kaydiylc , 
söz sayın Atalayuıdır . Buyurun . ('Gülüşme
ler, bravo reis sesleri ve alkış lar) 

S İ R R İ AT AL AY (Kars) — 1961 Anaya
sasından başlaıııai: üzere nokta i nazar ımı arz 
edeceğim. 

Mesele bir noktada düğümlenmektedi r . Ana
yasanın 84 ncii maddesi ne şekilde anlaşılacak
tır? Bü tün mesele buradad ı r . 

Biz diyoruz ki . Anayasan ın 84 ncü madde
sinin felsefesi, esprisi, oibjektif manasiyle temin 
ve tesis etmek istediği husus Başkanl ık Divanı
nın bağımsızlığıdır. Bunu da siyasi pa r t i g rup
tan nm üye tara sayısı .karsısında kuvvet ler i 
oranında, katı lması şeklinde temin edecektir . 
Acık.. 

Bu lıususıta Sayın Komisyon Başkanı der ki, 
üniversite hocaları vazıh değildir. Vazıht ı r lar . 
Bir fikir üzerinde müştereken hareke t etmek
te ve bize ışık tu tmak tad ı r l a r . Anayasanın. 84 
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ncü maddesinde siyasi part i (gruplarına Başkan- j 
lık Divanını hasredici bir mana yoktur. Bunda j 
hepsi ittifak halindedirler. Sadece fikrine hür- j 
met ettiğimiz sayın Bahri Savcı hariç. i 

istanbul Üniversitesinin noktainazarına ge- i 
linçe ortaya koyduğunuz ve iddia ettiğiniz şc- • 
kilde Anayasaya mugayir bir noktainazarı yok. ; 
Sizin davacı olduğunuz önergede sarih olarak 
ifade ettiğiniz husus, «siyasi parti .gruplarının 
dışında kim katılırsa katılsın, Anayasaya mu-
ıgayirdir.» Bu noktainazarımızı teyit ve temin 
eder sadece Bahri Savcı. Onun dışında 20 - 25 
küsur üniversite mensubu ise, Anayasanın 84 
ncü maddesinde, hasredici 'bir mana yoktur di-
yorlar.Böylelikle, iddianın, sadece fikrî hür
riyetine ve ilmî kifayetine hürmetkar olduğum 
Bahri Savcı'nın noktai nazarıdır. Sadece bir 
kişinin fikri. 

Şimdi, Sayın Komisyon sözcüsü der ki, «Ana
yasa, siyasi partilere Parlâmento ve demokrasiyi 
istinad ettirir.» Doğrudur. Demokrasi siyasi 
partilere dayanacaktır. Ama bu demek değil
dir ki,' Parlâmentonun bütün faaliyetleri siyasi 
•partiler arasında taksim edilecektir.. 

' Şimdi, 1.40 sayılı Kanun Türk vatandaşla 
- rmm Türkiye Büyük Millet Meclisine dilekçe 
ile baş vurmaları ve dilekçelerinin incelenmesiyle 
karara bağlanmasının düzenlenmesine dair ka
nun, Sayın Komisyon sözcüsünün müspet oy 
verdiği bir kanundur. Bunun 1 nei maddesin
de : «Karma Komisyon her Meclisteki siyasi 
parti gruplarından ve siyasi parti grupu men
subu ol unvanlardan seçilecek olanların teshilin
de,' bunların o meclisteki sayılarının yüzde ora
nı esastır. Bu esasa göre her mecliste hangi 
siyasi parti gruplarından ve siyasi parti grupu 
üyesi olmayanlardan ne kadar aday gösterilece
ği önceden o Meclisin İçtüzüğüne göre, yetkili 
organ tarafından ayni içtüzükte gösteriler, ko
misyonların, seçime dair kuralların uygulanması 
ile tesbit edilir.» \ 

Şimdi bir Karma Komisyona üve seçilirken 
bu -üyelerin siyasi parti grupları tarafından re 
nisbette katılacağı, siyasi parti grupları dışında 
kalanların da katılacağı tesbit edilmiştir. De- i 
inek ki, siyasi partilere demokrasimizi ve Ana ] 
yasamızı dayayacağız. Ama, siyasi partilerin , 
dışında kalanlar da Parlâmento faaliyetlerine j 
katılacaktır. Bunu men eden bir hüküm var mı j 
Sayın Başkan? Yok. i 
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SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 85 nei 

madde. 

SIRRI AT AL AY (Devamla) — Acele et
meyin, geliyorum. Mani ve bunları önliyen hiç
bir hüküm göremezsiniz Millet Meclisinin he
nüz kesinleşmeyen, fakat komisyondan geçen 
İçtüzüğünün 8 nei maddesinin ikinci fıkrasında 
ifadesini bulmaktadır. Bu ikinci fıkra gereğin
ce kesinleşen oranlarda Başkanın mensubolduğu 
kategori de dikkate alınmaktadır. Dikkat buyu
runuz. Başkanın mensubolduğu kategoride Baş
kan kontenjana dahil değildir. 84 ncü maddede 
böyle bir hüküm yoktur dersiniz. İkinci fıkra 
gereğince, kesinleşen oranlar, Başkanın da 
mensubolduğu kategoride dikkate alınarak, 
Başkanlık Divanı üye tam sayısına uygulanmak 
suretiyle, her bir siyasi parti grupunun ve si
yasi parti grupu mensubu olmıyanlarm Divanda 
ne kadar üyeye sahip olacakları tesbit olunur. 

Başkanlık Divanlarına; Başkanın da dâhil ol
duğu kategori hesaba alınmak üzere, siyasi par
ti gruplarının o meclisteki tam sayı karşısındaki 
oranı siyasi parti gruplarının dışında kalanları
nın da, her birinin, ayrı ayrı tüm sayı karşısın
daki oranları alınır, tesbit edilir ve Divana 
o şekilde katılırlar. Olmaz, ifade ettim. Ama 
geçen kanun da var, reylerinizle kesinleşen ka
nun da var. 

Sayın Komisyon Başkanı der ki, «84 ncü 
maddede, Başkanın kategoriye dâhil olmıyacağı-
na dair hüküm vardır. «Okuyun, 84 ncü madde
yi» Başkan kategoriye dâhil değildir, nerde bir 
hüküm!.. İfade şu : «Başkanlar, siyasi partiler 
tarafından aday gösterilmez.» Bundan Başkan
lık kontenjana dâhil değildir hükmünü çıkar
mak.. Bu bir anlayışın ifadesidir. İşte aramız
daki fark bu. Meseleleri hep bu şekilde anlıyo
ruz. Bir anlayış tarzıdır. Siz 84 ncü maddede; 
«siyasi partiler aday gösteremez» mevzuunu, 
«kontenjana dâhil değildir» diye anlarsınız. Hür
met ederim, bir anlayış meselesidir. Fakat bir 
sözcü şöyle anlar; sayın sözcü dedi ki, «Başkan 
evvelâ bizim tarafımızdan gösterildi. Fakat-Baş
kan seçilmedi. Dikkat buyurun, aynen yazdım, 
arkadaşlar orada idi.» «Her hangi bir sebeple 
tekrar başkan seçilecek» E... insaf buyurun, ara
dan geçen iki yıl içinde olayları bu derece unu
tursak, elbette ki, 84 ncü maddeyi işimize geldi
ği gibi anlarız. Hâdise henüz yenidir. Çok kıy-
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metJi şahıslarını tenzili < deceğim, Sayın Suat I 
llayri Ürgüplü, Ada]et. Partisinin ısrarla üze
rinde durduğu aday değil mi idi? Ve bu sebep
le seçilmedi mi? Şimdi arkadaşlar ne diyorlar? 
«Her hangi bir sebeple» bu, bir fikri müdafaa 
edebilmek içindir. Bir Başbakanvekilini falanca 
partiye maledebilmek için gerçeklere bu derece 
sırtımızı çevirip, gerçekleri tahrif etmeye hak
kımız yoktur. Bu takdirde meselelere sarahatle 
ulaşanlayız. Hemen cevap vereceğim, hatırlattı 
kıymetli arkadaşlarım. C. H. Partisi 19 ucu su
ale verdiği cevapta, komisyona verdiği cevapta 
ne demiş? Şunu demiş : «Gruplar nispî seçime 
göre Başkanlık Divanına katılsın.» Ne güzel. Mü
him olan şey, evlâtlarımıza sahip çıktığımız ka
dar fikirlerimize de sahip çıkmaktır. Bu fikir
lere aynen sahip çıkıyorum, yalnız arkadaşımla 
şurada ayrılacağım; «Grupu» ne mânada alıyor- I 
lar, arkadaşlarım? Şimdi, Komisyon Başkanına 
da cevap vereceğim. «Grup» ile «siyasi parti 
grupları» m karıştırıyorlar. Kayalar arkadaşı
mın dediği şey Feyzioğlu'ıran ifadesi; o zaman
ki. 84 ncü madde şimdiki 85 nci maddedir. Siyasi 
parti grupları görüşüldüğü zaman «siyasi parti 
grupu» tâbiri yoktu. Turhan Feyzioğlu bir öner
ge vererek, «siyasi parti grupu» teriminin kul
lanılmasını istedi. Bunun üzerine «siyasi parti 
grupu» terimi kullanıldı. Çünkü, «grup» teri
mi ile, hukuk dilinde ve siyasi hayatımızda si
yasi parti birbirinden çok farklıdır. «Grup» 
deyince, menfaat grupları vardır. «Grup» deyin
ce; Fransa içtüzüğünün (i ncı maddesinde, İtal
ya içtüzüğünün başlangıç maddelerinde bulundu
ğu gibi, siyasi hısımlık veyahut fikir akrabalık
ları gibi birbirine benziydi, fakat siyasi parti 
kurma imkânı içtüzükte olmıyan şu kadar üyenin 
bir araya gelmesiyle grup teşkil etmeleri de -müm
kündür. Buna da grup diyoruz. Tabiî üyeler I 
bir gruptur. Fakat siyasi parti grupu değildir. 
Cumhurbaşkanınca seçilen üyeler bir grup tarzın
da hareket edebilirler. Ama siyasi parti grupu 
değildirler, işte aradaki fark buradadır. Bunu I 
ayırmak için Anayasanın 84 ncü maddesi görü- I 
şulurken Feyzioğlu bir önerge vererek, «siyasi 
parti grupu» teriminin geçmesini istemiştir. Ne 
demiş. C. H. P. si cevabında? «Gruplar» demiş- I 
lir. «Gruplar» derken siyasi parti gruplarını I 
değil, icabında beş kişi, icabında on kişi, icabın
da Tabiî üyeler, icabında Cumhurbaşkanınca I 
seçilenler, icabında Millet Partisi ile, icabında | 
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Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi de bir grup 
teşkil edebilir. Ne demişti : Bugün müdafaa et
tiğimiz fikir, nispî seçime göre katılacaktır. Nis
pî seçim ne demektir, bilir misiniz? Nispî seçim 
şudur : 

Don t sistemi dahil, bilmem hangi şekilde' 
alınırsa alınsın, bütün fikirleriyle seçmenlerin 
temsil edilmesi esasıdır. Bu sistemde bütün 
seçmenlerin temsil esası vardır. Nispî .seçim 
odur. Nispî seçim uygulandığı takdirde, gerekir
se bir tek kişiyi dahi reyi ile, fikriyle temsilden 
mahrum bırakmıyacaksın. -Sizin de istediğiniz 
budur Başkanlık Divanında 127 'kişiyi temsil 
ettireceksin, 60 kişiyi ettirmiyeceksin. Nispî se
çimin esası bu mu? ıBu değildir arkadaşlar. 
Farzımuhal Adalet Partisimin Başkanlık Di
vanına katılmaması mümkündür. Cumhuriyet 
Halk Partisinin katılmaması mümkündür. Yeni 
Türkiye Partisi Başkanlık Divanına katılma
sın. Katılmadıkları takdirde Anayasaya mu
gayirdir diye, Başkanlık divanları kuramıya-
cak mıyız? (Hayır sesleri) değil... Veyahut, 
inşallah hiçbirisinde olmaz, ama vakıa temenni 
etmem, ama belki olabilir. Meselâ Adalet Par
tisinden 10 üye, Cumhuriyet Halk Partisinden 
10 üye, Yeni Türkiye Partisinden 10 üye katıl
dı ve bu üç siyasi partinin üye sayısı 30 edi
yor. Şimdi, Başkanlık Divanını 185 karşısında 
30 üyeyemi verilecektir ve bağımsızlık bu şe
kilde mi temin edilecektir? ıBuna da imkân yok. 

O halde bütün ailesele gelip şurada toplana
caktır; 84 ncü maddeyi vakıalara uydurmıya-
lım. 84 ncü maddeyi dar nıanâsiylc değil, mak
sat ve felsefesiyle anlamak mecburiyetindeyiz. 
Siyasi parti grupları temsil edilecek.. Bunda 
sizinle beraberiz. Oranla temsil edilecek. Han-
ıgi oranlat. Üye tamsayısı karşısında; 185 e kar
şı GO, 185 e karşı 37, 185 e karşı 30, 185 e kar
şı 32 ile temsil edilecektir. Geri kalanlar, bura
da Sclâmi Üren'le beraberim, geri kalanlar hu
susunda, ise, nispî seçimle üyeler bir araya mı-
gelir, yahut müstakil adaylıklar mı, konur... 
Anayasanın maksadından ve geçmiş tecrübe
lerin geçmiş ıstırapların acılarını ortadan kal
dırmak için, bağımsızlığı temin etmek için 
konan bu hükmü, bu mânada anlamak mecburi
yetindeyiz, bir başka manâda olınıya imkân yok
tur. 



Kars 
Mehmet Hazer 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

Bitlis 
Cevdet. Geboloğlu 

Tabiî Üye 
Ahimet Yıldız 

Cum. Baş. S. Ü. 
Kâzını Orbay 

BAŞKAN — Şimdi burada esbabı mucibe 
raporu aleyhinde bulunan arkadaşların ileriye 
sürdükleri esbabı mucd'belerde bir hüküm ifade 
etmiyor. Eğer ısrar ederseniz okutayım. Olmaz
sa... («Beye, reye» sesleri) 

TARIK REMZİ BALTAN (Zonguldak) — 
Takrir sahibi kim? 

BAŞKAN — Mehmet Hazer, Ahmet Yıldız 
Sadık Artukmaç, Kâzım Orbay ve. Geboloğlu 
efendim. 

Eğer okunmasında ısrar ederlerse okuruz. 
İsterlerse yalnız teklif ettikleri kısmın (ç.) mad
desini okuturuz,. Ses çıkmadığına göre tamamı-

0. Senatosu B : 59 
Nisap usuline gelince, nisapta ısrarımız yok. 
Mesele İçtüzüğe "hüküm "koyarız hallederiz. 

Anayasanın 86 ncı maddesi mi deniyor, mese
leyi ona göre halederdz. Eski İçtüzük mü 
deniyor, Eski İçtüzüğün 6 ncı -maddesine gö-
ro meseleyi hallederiz. Bunun güç. bir tarafı 
yok. Ama 84 ncü maddeyi objektif hukuk kai
delerine göre parlâmento faaliyetlerini himaye 
eden bir madde olarak görmek ve anlamak mec
buriyetindeyiz. ıBunun dışında olan bir anla
yış, Anayasaya mugayir bir anlayış olacaktır. 
(Alkımlar.) 

BAŞKAN — Konuşmalar bitti, bir takrir 
vardır, kısa bir takrir, 6 sayfalık. (Oülüşmeler) 

Efendim, müsaade ederseniz, takririn yuka
rı «kısmını okuyayım da takrir sahiplerinin bir 
müsaadesini istihsal edeyim. 

Yüksek Başkanlığa. 
Komisyon toplantısına katılanların ekseri

yeti tarafından hazırlanan Anayasanın 84 ncü 
maddesi ile 'Başkanlık Dâvanı seçiminde Ana
yasanın 86 ncı maddesinin mi, yürürlükte bu
lunan İçtüzüğün 6 ncı maddesinin mi uygula
nacağı hakkındaki raporun, aşağıda Özetlenen 
sebeplerle reddini ve C. Senatosunun bu mese-
lelerdeki görüşü olarak (Ç) kısmındaki husus
ların kabul ve tesbitini arz ve talep ederiz. 
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m okutmak mecburiyetindeyim. (Tamam ta
mam, (<$) maddesi oikunsun sesleri) 

('Tamamını okuyoruz) 
Yüksek Başkanlığa 

Komisyon toplantısına katılanların ekseri
yeti tarafından hazırlanan Anayasanın 84 ncü 
maddesi ile (Başkanlık Divanı seçiminde Ana
yasanın 86 ncı maddesinin mi, yürürlükte bulu
nan İçtüzüğün 6 ncı maddesinin mi uygulana
cağı hakkındaki raporun, aşağıda özetlenen se
beplerle reddini ve C. Senatosunun bu mesele-
lerdeki görüşü olarak; (Q) kısmındaki hususların 
kabul ve tesbitini arz ve talepe-deriz. 

Kars Tabiî. Üye 
Mehmet Hazer Alumct Yıldız 

Yozgat Cum. Baş. S. Ü. 
Sadık Artukmaç Kâzım Orbay 

Bitlis 

Cevdet Geboloğlu 
Anayasanın 84 ncü maddesindeki tartışma 

konusu olan mesele hakkında Ankara Üniver
sitesi Siyasal LBilviler Fakültesi görüşünü kesin 
olarak şöyle belirtmiştir. 

«Siyasi parti gruplarının 'Başkanlık Divanına 
katılma oranı: Bu konuda Cumhuriyet Senato-
sundakine benzer şekilde, komisyonumuzda da 
iki görüş belirmiştir. Bir üyemiz (Prof. Bahri 
Savcı), ıBaşkamlık Divanı hakkındaki Anayasa 
hükmünün divana katılmayı siyasi parti brup-
larma hasrettiği .kanısındadır. 

Buna karşılık komisyonun diğer üyeleri (do-
1 ay isiyle büyük çoğunluğu), söz konusu Ana
yasa. hükmünün, (Başkanlık: Divanına 'katılmayı 
siyasi parti gruplarına hasreden bit* mânâ ta
şımadığı, bu gruplara, sadece, Meclisin tümüne 
nisbotle haiz oldukları kuvvet ölçüsünde Baş
kanlık Divanına katılma hususunda bir temi.iat 
- katılma teminatı - sağlandığı fikrindedirler. 
Bu anlayışa göre, bahis konusu Anayasa hük
münün, siyasi parti grupları dışındaki üyele
rin divana katılmaları konusunu açık bıraktığı-
kabul edilmek gerekir. 

a) Katılma teminatı görüşünün gerekçesi -
bu son görüşün gerekçesi şöylece özetlenebilir: 
Bir kere, 'Başkanlık Divanı -hakkındaki Anaya
sa fıkrasının m. 86 I) metni, divana katılmayı 
siyasi parti gruplarına hasreden bir kayıt 
ihtiva etmiyor. Hususiyle (Meclisteki siyasi par
ti gruplarının kuvvetleri ölçüsünde divana ka-
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turnaları sağlanır) formülün İse onların birbir
lerine nisbetle kuvvetleri şeklinde olduğu ka
dar, hattâ bundan daha ziyade, grupların Mec
lis tümü karşısındaki kuvvetleri şeklinde an
laşılması •mümkündür. 

Anayasa Komisyonunun tasarısında bu fıkra j 
ile benzerlerinde kullanılan (siyasi grup) deyi- | 
mini Temsilciler Meclisinin (ıSiyasi parti grup- ; 
lan) şeklinde değiştirilmiş olması ve İm husus
ta cereyan eden .görüşmeler Anayasa yapıcı
sının bu değiştirme ile divan üyeliklerini siya-. 
.si parti gruplarına hasrettin ek istediğine delâ
let eclen bir nitelik taşımıyor. Zaten bu husus
taki teklif,-az sonra temas edeceğimiz ve hasre-
dici görüşün lehinde değil, aleyhinde bir mâna 
taşıdığını göreceğimiz, 85 nci madde vesilesiyle 
Öne sürülmüş olduğu gibi, teklifin sahibi (Prof. 
Dr. Turhan Feyzi oğlu) da siyasi grup tâbirinin 
menfaat gruplarını da kapsıyacak geniş ve mah
zurlu bir şekilde anlaşılması ihtimalini ve bun
dan doğabilecek mahzurları önleme maksadı güt-
tüzüğünü «çıkra belirtmiş ve bununla yetin
miştir. Bunun ötesinde, divana katılmanın siya
si parti gruplarına hasredilmek istendiğini gös
teren • hor hangi görüş ve i iadeye, incelenen 
Temsilciler Meclisi tu!anıklarında raslanama- i 
m ıştır.» j 

İstanbul Üniversitesinin görevlendirdiği 
1. No. lıı Esas Teşkilât Hukuku Profesörü Dr. 
Tarık Zafer Tuna'ya ise: i 

«Bu kuraldan çıkan sonuçlardan birisi şu 
olabilir ki; eğer bir Mecliste üç parti grııpu 
varsa, bunlardan iki;.:! birleşerek, üçüncüsünü 
iBagkanlık Divanına katılmaktan alıkoyamazlar. 
Bu da 84 ncü'.maddenin sevk sebeplerine uy
gundur. Eğer bir çoğunluk, bir grupuıı divana 
katılmasını engellerse, mahzurlarını yarım asır- ; 

dır çektiğimiz duruma dönülmüş olacaktır, ' 
84 ncü maddeye aykırı düşecektir. i 

.Başkanlık Divanının evvelâ parti grupları '. 
tarafından kurulacağı kuralı, kanaatimizce Ana- \ 
yasanın koymuş olduğu asgari şarttır. 84 ncü I 
maddenin dayandığı prensibi geniş olarak yo
rumlamak demokratik prensiplere, C. Senato
sunun cevap verdiği ihtiyaçlara, memleketlimi
zin siyasi gelişmelerine tamamiyle uygundur. 

Meclis İçi çalışmalarının adaletli bir nite
liğe sahip oluşu, Başkanlık Divanının tarafsız-
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lığına, bu da müşterek bir kuruluşa dayandığı
na göre parti grupları evvelâ . bu kuruluşa 
katıldıktan ve divan seçildikten sonra, geri 
kalan üyelerden belli sayıda temsilcinin diva
nın kuruluşuna, katılmasını sağlamak 84 ncü 
maddenin geniş yorumlanmasından çıkarılacak 
bir sonuçtur. 

Bu sonuç evvelâ demokratiktir. Saniyen, di
vanın daha temsilî ve hattâ daha tarafsız olma
sını mümkün kılar. Ve nihayet bir denge ve 
.istikrar unsuru olan G. Senatosunun özelliğin
den veya yapısından çıkarılabilir. Böyle bir ge
lenek,' şu halde G. •Senatosundan tabiî olarak 
beklenebilir. Siyasi gelişineleriimlz için hayır
lı bir geleneğin temelini atmak dalma 'mümkün
dür. 

Sonuç: 84 ncü maddeye göre Başkanlık Di
vanı her s-eyden önce siyasi parti grupları ta
rafından kurulabilir. Bunlar dışındaki sena
törlerin, divanının kuruluşuna iştirak . ettiril
mesi, partilerin anlaşmalarına bağlı kalmalıdır. 
Şu halde, kanaatimizce halen divana iştirak et
memiş siyasi parti gTupu varsa seçim yaparak 
bunu sağlamak (gerekir.» Şeklinde düşünceleri
ni açıklamıştır. 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi de 
«siyasi parti grupları dışındaki üyelerin (bu 
arada bağımsızların) durumu: Bahsimiz Ana
yasa hükmünün Başkanlık Divanına katılmayı 
siyasi parti gruplarına hasretmediği onlara 
Meclisin "tümü karşısındaki kuvvetleri oranında 
katılma hususunda sadece bir teminat sağladığı 
kabul edilince parti grupları oranımda artabilecek 
divan görevleri, ile grup dışı üyelerin durumu, 
ayrıca incelenmek ister- Bu hususta şöyle bir 
hal tarzı uygun görülmektedir: Siyasi parti 
gruplarının Meclislerin tümü 'karşısındaki kuv
vetleri oranından artan divan görevlerine .siya
si parti grupları dışındaki üyeler arasından se
çim yapmak veya bu artan görevleri do yine 
Meclisin tümü karşısındaki oranları dairesimle, 
siya «.i parti grupları arasında dağıtmak şekille
rinden birini ihtiyaç hususunda ilgili Meclise 
takdir hakkını tanımak. Bugünkü Senatomuzda 
siyasi parti gruplarına mensup üye sayısı, Se
nato tümünün takribi olarak 2/3 dür. Şu halde 
asgari bu iri bette divan görevlerinin Senato
daki parti gruplarına, oranları dairesinde da
ğıtılması Anayasa icabıdır.» Anayasanın 84 ncü 

m 
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maddesinin mânasını ve maksadını açıkça be
lirtmiş bulunmaktadır. Objektif olarak tesbit edi
len bu görüşlerin birleştiği ve tesbit -ettiği hu
sus açıkça ve kesin olarak Başkanlık Divanına 
münhasıran siyasi parti gruplarının katılaca
ğı, diğer üyelerin temsil edilcmiyeceği gibi, «has-
rediei mânayı» Auayasamn taşımadığıdır. Ana
yasanın söz konusu olan hükmünün siyasi parti 
gruplarına ilgili Meclisin tümüne nisbetle haiz 
oldukları kuvvet ölçüsünde divana katılma 
hususunda sadece bir teminat sağlanmakta ol
duğu fikridir. 

•Başkanlık Divanında münhasıran siyasi 
parti grupları temsil edilecektir, başka üyele
rin temsili Anayasaya .aykırıdır, itirazlara 
böylece mesnetsiz ve -mücerret olarak katılmıştır. 

- b -
Başkanlık Divanı seçimlerinde Anayasanın 

86 ncı maddesinin mi veya içtüzüğün 6 inci 
maddesinin mi uygulanabilecekleri hususunda 
görüşler ayrılmaktadır. Bu meselede görüşler 
müsbet ve yapıcı bir yönde birleşmektedir. İç
tüzüğe hüküm konarak kesin bir çözüm tar
zının bulunabileceğidir. 

- c -
Anayasamın 84 ncü maddesinin ne şekilde 

anlaşıldığı ve tatbik edilmesi gerektiği ile Baş
kanlık Divanı seçimleri hakkındaki çözüm 
şekli olarak aşağıdaki hususların Umumi He
yetin görüşü olarak tesbit ini (yukarıdaki arz 
ettiğimiz veçhile) talep ediyoruz. 

1. Başlkanhik Divanına katılmayı siyasi 
parti gruplarına hasreden ibir mânayı Anayasa 
taşiıRiamalktadı r. 

2. Başkanlık Divanı seçimlerinde Anaya
sanın 86 ncı maddesinin mi, yürürlükte bulu
nan içtüzüğün 6 ncı maddesinin mi uygulana
cağının, yeni içtüzükte açık 'olarak belirtil
mesinin .gerekli olduğu. 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, okuyo
ruz. 

Cum'huriyet iSenatoısu Başkanlığına 
Anayasanın 84 neü >maddesindc<ki Meclisle

rin Başkanlık Divanları o Meclisteki siyasi 
parti gruplarının .kuvvetleri ölçüsünde Divana 
katılmalarını sağlıyacak şeikilde ikurulur hük- j 
münü, | 

Cumhuriyet Senatosunun üye tamsayısı üze- ! 
riııden siyasi parti gruplarının kuvvet öl- j 
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çüsüne göre oranının tesbit edilerek Divana 
iştirakinin evvelâ sağlanması oran 'neticesi açuk 
kalacak Divan üyeliklerine bir parti grupuna 
dâhilde olsa partili partisiz üyelerin seçile
bileceği ve Divana İştirak edebileceği husu
sumun kabul edilmesini arz ve teklif ederim. 

Tekirdağ 
ıSelâmi Üren 

BAŞKAN —• Efendim, verilmiş olan tak
rirler, komisyon mazbatasının reddi mahiye
tindedir. Takrirleri reye koymadan evvel (ko
misyon mazbatasını reye (koyacağını. Komisyon 
mazbatası reddedilirse, .o zaman takrirleri oya 
koyacağım. 

Komisyon mazbatasını aylarınıza sunuyo
rum. Kalbul edenler... Etmiyenler... 42 ye karşı 
G2 oyla komisyon mazbatası reddedilmiştir. 

Şimdi takrirleri oylarınıza arz edeceğim. 

MEHMET HAZER (Kars) — Selâmı 
Üreıı'in 'takririne iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Yalnız raporda mevzuuba-
his edilen fakat takrirlerde mevcudıolmıyan bir 
hususu Ihatırlatayım : O da, Balkanın konten
jana claih.il edilip edilmiycceği mevzuudur 
ki, bu 'husus takrirde var mıdır? Yoktur. Ev
velâ bunu reyinize koyacağım. 

«Anayasanın 84 ncü maddesin delki Meclis
lerin Başkanlık Divanları o Meclisteki siyasi 
parti gruplarının kuvvetleri ölçüsünde Divana 
katılmalarını ısağhyacak şekilde kurulur [hük
münü» 

VEHBÎ ERiSÜ (Tabiî Üye) — Aleyhinde 
bulunduğumuz 'hususun ta (kendisi. 

ÂMİL ARTUS (Cumrubaskanmca S. Ü.) 
— Efendim, Sayın Ahmet Yıldız izahatta bu
lundular. Bu Anayasaya aykırı Ib'ir husustur. 

BAŞKAN — Neden efendim 
ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Çünkü Anayasa partilerin (kuvvetleri ora
nında iştiraki kabul etmiştir-. 

BAŞKAN — Bu da o mealde. 
ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca -S. Ü.) 

— Hayır (burada iştirakçiler bunun dışında. 
Yani partilerden yine seçilebilir. O zaman kuv
vet. .oranı muvazenesi bozulur. 

BAŞKAN — Efendim müsaade buyurursa
nız ben bu hususu hulâsa edeyim. 

Bunun birinci kısmı (anlaşılmadı sesleri) 
Şu halde müspet, bir teklif getirin. (Sağ ta-
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. raftan : Takriri reye vaz'edinı sesleri.) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
SIRRI AT AL AY (Kars) — Müşterek imzalı 

takriri reye (kıoyun, mesele halledilecektir. 
BAŞKAN — Takririn birinci fıkrası, yani 

(Ortadan (hangi (takririn »sesleri.) Arkadaşlar 
bir takrir daha ıgeldi. (Adalet Partisi .sırala
rından birinci tajkrir loylanisın sesleri.) 

MEHMET ITAZER (Kars) — Bizim tak
ririmiz meseleyi hallediyor. Reis Bey. 

BAŞKAN — Müsaade buyurum efendim, 
takrirleri hulâsa edeyim. Takrirler iki kısmı ih
tiva ediyor. 'Birincisi, kontenjanın üye tamsa
yısı na -göre tesbiti meselesidir. Kontenjanın 
üye tamsayısına ıgöre teisbitini 'kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul, edilmiştir. 

İkinci kışını : Okuyunuz. 
(«Takriri reye koyunuz» sesleri) Takriri mi, 

reyinize kovacağım efendini. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Takrir 
hakkında konuşacağım. («Reye geçildi, oyla-
, ı n a ya, .geçil di» sesleri) 

•'BAŞKAN - Oylamaya geçilmiştir. Efen
dim, ıbu takrire de iştirak ettiniz, bunu da <oya 
k oymaya mecburııııı. 

MEHMET HAZER (Kam) — Takrir bir 
kişilik değil, f> kişiliktir. 5 İlcisi imza etmiştir, 
yalmz benim değil. 

ESAT MAHMUT KARAKÜRT (TTrfa) — 
1lk takrir vardır, onu reye koyunuz. 

BAŞKAN ---• Onu da ı-eye koyarız. 
Şimdi ikinci kısmı okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosunun üye tamsayısı üze

rinden parti gruplarının kuvvet ölçüsüne g'öre 
oranının tesbit edilerek Biivana iştirakinin 
evvelâ sağlanması oran neticesi acık kalacak 
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Diıvan üyeliklerine bir ,parti grupıma dâhilde 
olsa partili partisiz üyelerin seçilebileceği ve 
Divana iştirak edebileceği hususunun kabul 
edilmesini arz ve teklif ederim.. 

(Gürültüler. ) 
BAŞKAN — Bunu reylerinize sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilme
miştir. («Gürültüler.) 

Telaşa mahal, yok her şey hallolur. 
Şu halde üye tamsayısına ıgöre tesbit edi

lecektir. Üye tamsayısından hariç kalan kısmı, 
taibiatiiyle parti haricinde lolaeaktır. iBıuıa ait 
de ikinci bir şey... (Ç fıkrası sesleri) (ıÇ), fık
rası. Okutuyorum. 

1. Başkanlık Divanına katılmayı siyasi 
parti gruplarına hasreden bir mânayı Anayasa 
taşımamaktadır. 

BAŞKAN — Reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Şimdi 
önergenin ikinci bendini, okuyoruz. 

2. Başkanlık Divanı seçimlerinde Anayasa
nın 86 ncı maddesinin mi, yürürlükte bulunan 
içtüzüğün 6 ncı maddesinin mi uygulanacağı
nın, yeni İçtüzükte a çile olarak belirtilmesinin 
gerekli lolduğu. 

(Gürültüler.) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim; bu
nu İçtüzüğe bırakıyor. Diğer taraftan şimdi
den tesbit edilmesi hususu arzu ediliyor. (Oya 
koyun, sesleri) Oya koyacağım İçtüzüğe göre 
ıızıınboylu bir şey yapmayı daha muvafık gö
rüyorum. Bunu reyinize sunuyorum. Zaten İç
tüzük bugün, yarın gelecek. İçtüzük esaslarına 
«öre tesbit etmek üzere müzakereyi geri bırak
mayı reyinize sunuyorum : Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. Bu suretle bu ko
nunun görüşülmesi bitmiştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLBR 

1. -—• Denizaltı, dalgu; ve kurbağa adanı taz
minat kanunu tasarısının Mîllet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Milli 
SI avunma ve Bütçe komisyonlar} raporları (M. 
Meclisi 1/3C>6, C. tfendtosu 1/198) (SI. ıSayısı : 
108) /Dağıtma tarihi : .0 . 4 . 1M3] (1) 

(t) 10$ S. Slaydı basmayan it . i . 1963 
e/ünlii fi8 nci Birleşim tutanağmnı sonundadtr. 

BAŞKAN- Şimdi, - alâkalı arkadaşlar da 
deminden beri bekliyorlar - Denizcilik Kanunu
nun müzakeresine başlıyoruz. Söz Sayın özde-
niz'indir. 

Yalnız bir noktayı hatırlatayım; Sayın Amira
lime söylemeyi unuttum; esasen geçen birleşim
de maddelere geçilmişti, bu itibarla sonradan 
konuşmamak icabederdi. Madem ki, kendilerine 
söz verdim; Sayın özdeş'e de söz veriyorum. Bu-
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yıırun efendim. Grupları adına olsa da olmasa 
da kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun, Sayın özdeniz. 

NECATİ ÖZDENİZ (Cumhurbaşkanınca S. 
ü.) — Sayın arkadaşlarım, Denizaltı personeli 
ile dalgıç ve kurbağa adamların tazminat ka
nunu münasebetiyle huzurunuza çıkmış bulunu
yorum. 

Bugün denizaltı gemilerinin gerek askerlik
te ve gerek siyaset sahalarında oynamış olduğu 
rolü btimiyen yoktur. Bu münasebetle bütün de
niz devletleri bu silâha hususi ehemmiyet atfet
mekte ve personelinin yetiştirilmesi için her 
türlü fedakârlığı göze almaktadırlar. Denizaltı 
personelinin sıhhatli, morali yüksek ve bilgili 
personelden terkibedilmesi ve bunun uzun müd
det de elde tutulması lâzımdır. Bu personelin 
barışta ve savaşta gösterdikleri fedakârlık ve 
katlandıkları ağır hayat şartları, yabancı deniz 
devletlerini, bu personele, bizimle kıyas kabul 
etmiyecek şekilde tazminat vermeye zorlamış
tır. Bizim personele gelince, denizaltıcüığm 
başlamasından beri çeşitli safhalar geçiren ka
nunların tanıdığı tazminat, İkinci Dünya Sava
şından sonra değişen hayat şartları karşısında, 
hemen hemen hiç mesabesine inmiştir. Denizaltı 
teşkilâtı ise bundan çok müteessir olarak müş
kül anlar yaşamaya başlamıştır. 

Bugünün teknik şartları ise bu sınıf perso
nele daha da müşkül hayat şartlan göstermek
tedir. 

Denizaltıcılık : Evvelce cephe görevi alan 
denizaltı gemilerinin hiç olmazsa geceleri su üs
tüne çıkarak biraz taze ve tabiî hava alması 
mümkün görülüyordu. Bugün (NATO) manev
ralarında görüldü ki, inkişaf ettirilen denizaltı 
dinleme cihazları muvacehesinde artık su satt-
hma çıkmak mümkün değildir. Bu suretle cep
he görevine giden bir denizaltı gemisi limandan 
çıktığı andan itibaren tekrar limana dönünceye 
kadar birçok ahvalde bir ayı mütecaviz müd
detle güneş yüzü görmeden su altında kalmaya 
mahkûmdur. Gemilerin (Şinorkul) denilen ne
fes borularının çalıştırılmasında ise gemide çok 
düşük tazyikler husule gelmekte, bu ise perso
nelin asabı ve kulakları üzerinde tahripkâr te
sirler yapmaktadır. Bu suretle denizaltında de 
vamlı çalışan personelde kulak zarı arızaları ve 
rutubetten mütevellit çeşitli romatizma! hasta-
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lıklar hâsıl olmaktadır. Fırtınalı havalarda şi-
ııorkulun suya gömülmesi ise makinaların gemi 
içindeki havayı birdenbire emmesine âmil ol
maktadır. Bu da esasen gemi içindeki düşük 
havayı daha da düşürmekte ve personelin güç
lükle nefes almasını intacetmektcclir. 

Bu şartlar altında denizaltı gemilerinin kul
lanılması büyük dikkat ve ihtimam ile üstün 
kifayete ihtiyaç göstermektedir. Aynı zamanda 
personelin yük ve yıpranması fazlasiyle artmış 
bulunmaktadır. 

• Dalgıç ve kurbağa adamlar : Bunlar deniz
cilik meslekinin en ağır bir hizmet koludur. Bu 
görevlerde başarı sağlamak her şahsın kendi 
kabiliyetine, cesaretine ve metanetine dayan
maktadır. Normal hava tazyikinde bulunan bir 
insan su altına girdiği andan itibaren gittikçe 
artan bir tazyike mâruz kalacaktır. Bu artış her 
metre derinlikte fazla!aşarak meselâ 80 metre
de bir metre kareye 80 000 kilo tazyik isabet 
edecektir. Bu müthiş bir tazyiktir. Bu müthiş, 
tazyik artışı kan deveranını, temin eden dalgı
cın kalbini son derece bozacağı gibi yüksek taz
yik altında teneffüs edilen oksijen ve azot gazı 
da dalgıca zehirleyici tesirler icra ederek derin 
su sarhoşluğu ve bâzı ahvalde ölüm tcvlidede-
cek hale gelirler. Bu tazyik altında çalışan dal
gıç tek basma denizin derinliklerinde ve karan
lığında kendi bilgisi, metaneti ve cesareti ile 
hem hayatta kalma mücadelesi yapacak ve hem 
de verilen görevi başarmaya çalışacaktır. Dal
gıçların vazife görürken denizaltındaki cana
varlarla mücadelesi de ayrı bir mevzudur. Bu 
meslekte benz denilen kısmi körlük, konuşma 
kabiliyetini kaybetme, işitmeyi kaybetme, oksi
jen ve azot zehirlenmesi, karbon di oksit zehir 
lenmesi, çok sık görülen ve dalgıcın hayatını 
tehdideden hastalıklardır. 

Balık adamlar da yukarı da arz ettiğüm teh
likelerle dolu olarak vazife görmektedir. Binaen
aleyh bu şartlar altında çalışacak kimselerin 
gönüllü ve kabiliyetli olmaları şarttır. Bunlar 
ise maddi teşvik ile mümkündür. Şimdiye kadar 
izah 'edilen hususlar, bu personelin çalışmak ve 
meslekte kalmak için ne kadar teşvike ihtiyacı 
bulunduğunu göstermektedir. Bu kanunun malî 
portesi 1 milyon 400 bin liradır. 1963 yılında 
da bütçeye bir külfet tahmil etmiyerek Millî 
Savunma Bütçesi içinden karşılanacaktır. 
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Bu sebeplerle kanunun aynen kabulünü 

istirham ederim. (Alkışlar) 
A. P. GEUPU ADINA RİFAT ÖZDEŞ (Ko

caeli) — Muhteremi arkadaşlarım; bugün Tür
kiye Cumhuriyetinin ilk denizaltı mücahitle
rinden birisi olarak, memleketimizin ilk deniz-
altısııada vazife almış ve hayatın 14 senesini 
denizaltında bilfiil çalışmakla geçirmiş bir 
arkadaşınızım. Bundan sevinç, duymaktayım. 

Bu sevincimin bir kat daha artmasının se- r i 
bebi, mensubu bulunduğum grup arkadaşları
mın da aynı sevince iştirak etmeleridir. 

Bu denizaltı silâhı memleketimize geldik
ten sonra , dışarda gördüğümüz ve Hollanda 
bahniyesinde yaptığımız talim terbiye esasla
rını ve bu işi yaparken düştüğümüz, çektiği
miz ıstırabı ve aradan bu kadar zaman geçtik
ten sonra, bir zamanlar bize konserve yerine, 
«Türk konservesi pastırmadır, pastırma ver
mek lâzımgelir» diye yapılan iddiaları hatırlı
yorum. Bugün bu muhterem milletin ve onun 
muhterem vekillerimin denizaltı personeline, 
çektiği ıstırapları ve imanız kaldığı tehlikeleri 
göz önüne alarak, bu tazminatı vereceğinizi dü
şünerek, gönlüm iftiharla, kabarıyor. Amma 
muhterem arkadaşlar, bu gelen tasarı dahi ek
siktir. Bir an. evvel kanunun çıkmasını dört göz
le bekliyem mürettebatın daha fazla intizarda 
bırakmamak ve tekrar bir müzakere mevzuu 
yapmamak için, bu eksikliği ile kabul ediyoruz. 
inşallah ileride eksikliğin telâfisi için muhterem 
heyetinizin tekrar muvafakatini istihsal etmek' 
ricasında bulunacağız. 

Daha geçen '.gün Amerikanda 'batan atom de-
ıı i zait ısını n yanında bizim, de 'çok facialarımız 
oldu. Bir tanesinıde, Sayın Orbay da iyi ha
tırlarlar, Atılay gemisi faeiasHiın azabını biz
zat. fiilen çekmiş bir arkadaşınız olarak, omdan 
son-a baıtan Dırmlırpvn.ar Dcnizaltıısı faciaısında 
mebus olarak arkadaşlarımıza1 yardım etımek 
için 'Ç'ok 'çalıştık. Her zaman bu ımilletln muh
terem 'milletvekillerinden ya.rdi'm gördük. He
pimiz minine.ttariz. Bu 'kanunu da kabul ederse
niz, minnettarlığımız ve pens emel imiz İn minnet
tarlığı büsbütün artacaktır. 

Sözümü bitirmeden evvel Duımluprnar De-
nlzalıtı gemisinin batışı fae i asımın _ neticesi ola
rak personele verilecek tazimin ait meselesini!?, is
veç Gemi Şirketime açılan dâvada, personel le-
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lıirıe kazanılan bir miktar paradan, Maliye Ve
kâleti, «hisseme düşen miktarın ödenmesine ben 
iştirak ederim.» demiş. Evvelâ, bu hisse ve ge
ri kalan .kısmın taksimi istenmiştir. Bu yüz
den açılan her dâva kazanılmış olup Temyiz 
tarafından bozulmuş, tekrar dönmüştür. 1953 
len beri bizim şehit personelimizin ailelerine 
3 ap iknası için alınmış olan 5 milyon liralık taz
min atlan, hisse sahipleri kendilerine düşen mik
tarı almamış vaziyetteler. Deniz kuvvetlerin
den t allık ik ettiğiımizde 'bunun tek çaresinin bu 
iş ile ilgili kanunun çıkması olduğu söylendi. 
195;) senesinden beri 'beklenilen bu tazminatın 
ellerine geçememenin. ıstırabı içinde -çırpınan 
bu ailelerin durmayan ıstırabına merhem olur 
diye, çıkar yol olarak Maliye Vekâleti güre ma 
İddiasından vazgeçerek, şehit ailelerine mahke
me karariyle tahsis edilen parayı verdikten son
ra geri kalanı alsın uıaksadiyle teklif edilen 
kanun Maliye Vekâletinde, beklemektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Deniz Kuvvetleri 
Kumaıi'danlığmdan ben de rica ediyorum • bu
nu el 'birliğiyle takibedelim. Dumlupıuar facia
sında ölen 81 şehidimizin aileleri, mahkeme ka
rarı olduğu halde Ihalâ paralarını alamamuş]ar
dır. 

Beni dinlemek lûifunda bulunduğunuz için 
teşekkür ederim. Bu kanuna 'hep -beraber rey 
verelim, biz de sevinelim ve şehitlerimizin aile
lerini de sevindirelim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kanunun, hej'eti ıınıumiyesi lize-
rim'dekl 'görüşmeler kâfi görülmüş, maddelere 
geç/ilmişjri. Şimdi maddeleri okutuyorum. 

Denizaltı, dalgıç 've kurbağa, adam tazminat 
kamunu tasarısı 

MADDE 1.— Tarifler : 
Bu kanunda kullanılan terimlerin anlamla

rı aşağıda 'gösterilmiştir : 
a) Dcnizaltıeı, dalgıç ve kurbağa adam : 

Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa; Adam Okul ve 
kurslarından mezun olarak Deniz Kuvvetleri 
Kbnıutamlığımea. onaylı diplomayı haiz bulunan; 
sicil, eğitim ve sıfhlhıi durum İtibariyle denizaltı, 
dalgıç ve kurbağa adanı hizmet kadrolarında 
'görev alalbilecek niteliklerini muhafaza eden 
personeldir. 

b)' Denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam hiz
meti : iSilâldı Kuvvetler kadrolarımda, denizal:ı. 
dalgıç ve kurbağa adam olarak gösterilen kad-
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rolar ile denizaltı, dalgıç ye 'kurbağa adamLarın 
sevlk ve idaresiyle bilfiil görevli, deniza İtici, '. 
dalgıç ve kurbağa adam niteliklerini taşıyan 
komutanlar ile kendi bağlıları karargâh kad
rolarının aynı nitelikleri taşıyan denizaltı, dai- . 
gıç ve kunbağa adam hizmietlerine denir. 

e) Denizaltı, dalgıç ve kuribağa adam hiz
met süresi : Denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adam 
olarak vasıflandırılan personelin denizaltı, dal
gıç ve kuılbağa .adam 'hiamet 'kadrolarına bilfiil 
katılıp tarihi ile bu hizmet kadrolarından bilfiil 
^ayrılış tarihleri arasında geçen sürelerin topla
mıdır. 

Ancak bu sürelerin (hesabımda denizaltını, 
dalgıç ve kurbağa adam ıolma.k üzere okul. veya 
'kursları ibaşarı ile bitirenlerin okul veya kurs
larda gecen hizmet süreleri dikkate ad mır. 

d) Hazmet sürelerinin 'hesabı : 1 Eylül baş-
'lanigıcına 'göre yıl olarak ifade edilir. 6 ay ve ; 
da'ha yukarı müddetler tam yıla 'tamamlanır ve 
noksanı nazarı itibara alınmaz. 

Hizmet yıllan her yıl 1 Eylül tarihine göre 
Denizaltı Filosu ve Kurtarma komutanlıkla rm-
ea tanzim edilerek kuvvet komutanları tarafın- I 
dan .onaylandıktan sonra ilgililere duyurulur. 

'e) Albay maaşı : 3 yılını bitirmiş, 'bir üst . 
derece ma,aışı alan albayın zamlı aylık tutarı dır. ; 

(BAŞKAN — Madde ıhaıkkında ^öz istiyen ? ; 
Yolk. Maddeyi oylarınıza 'arz 'C'diyorum. K^lmı "• 
edenller... Etımiyeuler... Kabul edilmiştir. 

MADDE '2. — Denizaltıcı, dalgıç ve kurba
ğa adamlar ile denizaltı, dalgıç, ve kurbağa ; 
adanı kurslarında, jbulunam personelle bu kamın 
hükümlerine göre aylık dalış tazminatı ödenir. 

a) Denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adam 
hizmet kadrolarında tâyinen ^görevlenen perso
nele hizmet sürelerine nazaran ek cetveldeki 
•aid-oMuğu sütunda gösterilen aylık dalış tazmi
natı ödenir. 

(b) Denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adam ol- ; 

ma.k üzere seçilerek eğitime başlıyan denizaltı, | 
dalgıç ve-kurbağa adam kurs ve stajyeri subay j 
ve astsuîbaıylara e'k cetvelde durumlarına uyan j 
sütünün 1 nci dalış hizmet yılına, teka'bül eden j 
aylık dalış tazminatı ödenir. ! 

.c) Denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam ol- i 
mıak üzere seçilen erlere kursa k atıl d iki am m 
taklbe-den ay 'babından itübaran Albay maaşı
nın % 1 i, kursta muvalffaik olduklarından iti-
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baren denizailitı, dalgıç ve kurbağa «adam kadro
larında 'görevieridikleri müddetçe Albay maa
şının % 2 si nisbetinde aylık dalış tazminatı 
ödenir. 

'BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi cetvelleri ile birlikte 
oylarınıza 'sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

•MADDE 3. — Denizaltı fiîio komutanlığınm 
eğitim, teftiş overhol sonu trim ve derin su 
dalışlariyle 'kontrol ve tesellüm maksatlarına 
uygun olarak belirteceği lüzuma göre denizaltı 
gemileriyle vazifeli olarak dalışa iştirak eden 
ve dalış tazminatı alamıyan personele Ihangi 
meslek ve sınıftan olursa olsun her iki saatlik 
dalış görevi için albay maaşının % 1 i nisbe
tinde dalış tazminatı yerilir. Ancak bu sebep
lerle l)ir şaihsa 'bir ay içinde ödenecek tazminat 
albay malasının % 6 sini ^geçemez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kaimi etmiyenler... Kaimi edil
miştir. 

MADDE 4. — Denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa 
adaım'larııı aylık tazminatlarını 'aluıbil'meieri için 
1 Eylül başlangıcına göre 1 yıl içinde altmış 
saat dalış yapmaları şarttır. Ancak, denizaltı-
cılık, dalgıç ve kurbağa adam vasıflarını muha
faza ^ettikleri halde kadro, hizmet icap ve ihti
yaçları doiayısiyle Silâhlı Kuvvetlerin diğer gö
revlerine atananlardan bil âhara denizaltı, dalgıç 
ve kurfbağa adam hizmetlerinde 'görevlendiril
meleri lüzumlu görülenler Kuvtvet Komutanı 
tasvibi ile 'altmış saatlik 'dalışlarını tamamla
dıkları .aybaşında (Hizmet yılları şahit kalmak
la ıberalber) denizaltı, dalgıç, ve kurbağa .ad^m 
tazminatlarını emsalleri g'.ıbi aynen- alırlar.. 

Denizaltıcı, dalgıç ve kur'bağa adamlardan 
durumlaıu G nci ve 8 nci maddelere uyanlar 
hariç bir yıl içinde altmış saatlik dalışlarını 
yapmıyanların bir yıllık hizmet seneleri düşü-
rülür ve dalış ta-aminatlarmm cfc 50 si milta^kıp 
yıl Eylül aıyı 'başından i'îiibaren (kesilir; 'bu ke
siliş geçen yıldan noksan kalan 'dalış süresi ta
ra anı lanın cay a kadar devam eder. Normal taz
minat, noksan kalan dalış saatinin tamamlan
masını takibe'den ay »başından itibaren öden
meye başlanır. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen... 
BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI MUHTl\ 

TIN KILIÇ (Konya) -~ Efendim, maddede ıge-
öen «atanmalardan» kelimesinin düzeltilmesi ge
rekmektedir. 

BAŞKAN — Dördüncü maddenin dördüncü 
satırındaki bir keüme, «atananlardan* olacağı. 
yerde, «atanmalarından» 'olarak yazılmıştır. 
«Atananlardan» olarak düzeltilmiş ve dördün
cü madde o şekliyle okunmuştur. Düzeltilmiş 
şekliyle ımaddeyi oyunuza arz ediyıoram. Kabul 
edenler... Kalbul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Denizaltı, dalgıç ve kurbağa 
adam aylık tazminatları aşağıdaki hallerde ke
silir : 

a> Sicil yolu ile disiplinsizlik veya yeter
sizlikleri sabit olanlar ile, alâkalı Vasıflar ta
limatnameleri esaslarınea denizaltı, dalgıç ve 
kmlbağa adanı hizmetlerini yapamaz kararı 
alanlar, 

Bu durumdaki personel bekletilmeksizin de
nizaltı, dalgıç ve kurbağa adam hizmetlerinden 
başka 'görevlere verilir. 

b) Kurs, staj, talhsil gibi sebepler veya 
şahsi hürriyeti talhdideden cezalarla hizmetten 
ıızaklaşmış buluna ular, 

Bu ıgibilerden tekrar denizaltı, dalgıç ve 
'kurbağa adam hizmet kadroılarında Ihizm etleri 
.lüzumlu görülenler Ihizmıete başladıkları tarih
iden sonraki akbaşından itibarren aylık tazminat
la rmı hizmet süreleri (hesabına, ıgöre alırlar. 

BAŞKAN — Madde (hakkında söz istiyen1?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kaibul 
edenler... Etraiyenler... Madde kabul ediimiş-
tir. 

MADDE 6. — Kaza ve sıhhi sebeplerle ayrı
lan 1 ara ödenecek yıpranma 'tazminatı : 

Denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam hizmet 
faaliyetleri esan asında, bu faaliyetlerin sebep 
ve tesirleri ile 'kam ve sakatlanmalara mâruz 
kaldığı yak'a raporu ve sihlhü kurul raporları 
ile tesbit edilen personele, hizmet seneleri sabit 
ikalım ak ive dalış mecburiyeti aranmaksızın 'aşa
ğıdaki esaslar dâlhilınde yıpranma tazminatı 
'>denir. 

•a) Kaziaya mâruz 'kalmış veya sakatlan
mış. olmasından dolayı tedavi görenlerden, te- ^ 
davi süresi dâhil iki yıl kadar hava değişimi 
alanlara, son aldığı aylık tazm.inat-ı ödenmeye 
devam edilir. 
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b)' Denizaltı, daigıç ve kurbağa adam hiz

met faaliyetlerinin sebep ve tesirleriyle sağlık 
bakımından denizaltı, dalgıç ve 'kurlbağa adam 
hizmet kadrolarında 'görev alanııyacak duruma 
rtfâruz 'kalarak Silâlhlı Kuvvetlerin diğer görev
lerine nakledilenlerle hu görevde bulundukları 
müddetçe, son aldıkları aylık tazminatlarının 
% 50 si ödenmeye devam edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen ? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kafbul 
edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

MADDE 7. — Sakatlık ve şehitlik tazmina
tı : Denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa -adaım. perso
neli ile hangi meslek ve sınıftan olursa olsun. 
vazifeli olarak, denizaltı, dalgıç ve kurbağa, 
adam (hizmet faaliyetlerinde görevli olanak 'bu
lunanlardan bu 'hizmetlerin seJbep ve tasiriyfc 
sakat (kalan ve hu sebepten görevlerinden ayrıl
mak mecburiyetinde kalanlara. albay maaşının 
ıbeş .katı, bu sakatlanma sebebiyle 'Silâlhlı Kuv
vetler hizmetlerinden ayrılmak (mecburiyetinde, 
kalanlara yedi katı, ölenlerim emekli maaşına 
müstahak dul ve yetimi erine, yoksa kanuni mi
rasçılarına albay maaşının 'oniki katı, bir defa
ya mahsus olmia'k üzere tazminat olarak verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen ? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kaibul 
edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

MADDE 8. — a> On yıl 'müddetle bilfiil 
denizaltı, dalgıç, ve kurbağa adam hikmeti ya
parak disiplinsizlikten gayrı isebeplerle Silâlhlı 
Kuvvetlerin diğer kadrolarına nakledilen su
baylar ile onlbeş yıl müddetle bilfiil denizaltı, 
dalgıç ve kurbağa adam hizmeti yaparak disip
linsizlikten gayrı sebeplerle Silâlhlı Kuvvetlerin 
diğer kadrolaırına nakledilen astsubaylara 'dalış 
mecburiyeti aranmaksızın albay maaşının % 15 i 
aylık yıpranma taam inat ı ödenir. 

Tesbit edilen bu müddetlerden fazla fiilî her 
denizaltı, dalgıç ve kurbağa tadanı (hizmet sene
si için bu nisbete albay 'ma-aşının % 2 si ilâve 
edilir. 

b)1 Onyedi ve dalha fazla yıl müddetle (bil
fiil denizaltı, 'dalgıç ve kurbağa adam hizmeti 
yaparak kadro, hizimet icap ve ihtiyaçları do-
layısiyie iSilâfhlı Ku/vvetlerin diğer kadnol arıtın 
nakledilen subaylar ile yirmiki yıl ve dalha faz
la 'müddetle bilfiil denizaltı, dalgıç ve kurbağa 
adam hizmeti yaparak kadro, hizmet, ieap ve 
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ihtiyaçları doiayısilyle Silahlı Kuvvetlerin di
ğer kadrolarına nakledilen lastsulb aylara dalış 
meeibııriyeta. araaDnuaiksızın ek 'cetveldeki sütun -
1 arından subaylara onyedi, ast'subaylara yirmii-
ikinci yıla tekafbül eden miktar aylık yıpran
ma tazminatı ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is'tiyen 
var mı? Buyurun iSayın OtKan. 

SEZAİ O'KAN (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlar, hayatı vefa hisleriyle dolu bir 
arkadaşınız olarak görüşülen Denizaltı tazminat 
Kanununun vefasızlıkla ifade edilebilecek bu mad
desi üzerinde görüş ve tekliflerimi arz etmek üze
re söz almış bulunuyorum. Çok arzu ederdim ki, 
esas meslekten olan Sayın Amiral Rifat özdeş ben
den daha evvel bu meseleye temas buyurmuş olsa
lardı samimî heyecanlarımın ifadesi olarak bir i 
destek aramak ümidi idi. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım 8 nci maddenin 
(a) fıkrası, hep beraber dinledik, daha evvel oku
dunuz, tetkik buyurdunuz, istirham ederim 10 yıl 
devamlı olarak dalan bir subaya veya 15 yıl da
lan bir astsubaya albay maaşının yüzde i 5 ni veri
yorsunuz, veya vermek temayülü üzerinde konuş
malar akıp gidiyor. 9 sene dalan subaya bir şey 
vermiyorsunuz. Hemen cevabını vermeye hazır
lanan Komisyon Sözcümüz olacak veya bâzı ilgili
ler çıkacaktır. Biliyorum, dün de vermekte oldu
ğunuza devam edeceksiniz. O da üç - beş kuruş
tur. 10 sene dalan bir subayla 9,5 sene dalan bir 
subay arasında vermiş olduğunuz tazminat bakı
mından çok büyük fark vardır. Meşakkat bakı
mından görmüş olduğu hizmet büyüktür. Arada
ki tefazııla uygun bir hareket var mı? 10 sene 
dalan astsubay dünkü 3 kuruşu alacak, 5 - fi ay 
farkla fazla dalmış olmak imkânını bulmuş ol
duğu için albay maaşının % 15 ni alabilecek. Al
sın, hattâ az da verilmektedir. Neden buyuracak
sınız? Onu da ikinci seansda tekrar edeceğim. 
Dünkü denizaltılar, dünkü kurbağa adamlar, dal
gıç insanlar bugünkü teknik imkânlara sahip 
miydi? Hayır. Dünün imkânları dahi sıhhatlerini 
daha fazla tehdit ediyordu. 3 - 5 sene sonunda ki
misi kalp romatizması oldu,'İnmişi rut oldu, ku
lakları sağır oldu, üç sene, beş sene sonra donan
manın diğer sahalarında bugün hâlâ hizmete de
vam etmektedir. Ona bir şey vermiyorsunuz. Hem 
kime vermiyorsunuz? 9,5 sene bu şartlar içinde 
dalmış, 9,5 sene sonra bu anormal şartların bün-

16.4.1963 O a 
yesin.de tahribatından dolayı göz yaşlarım bröve
si taşıyor. Fakat denizin altında, ama denizaltı -
da, ama dalgıç, ama kurbağa adam, dalamamış 
olmaktan mütevellit göz yaşları dökerken başka 
sektöre katılmış. Arkadaşlar ona bir şey vermi
yorsunuz. 6 ay daha Cenabı Allah ve tabiat fizyo
lojik yapısına, bünyesine müsaade etmiş olsaydı 
ona albay maaşının % 15 ni verecektiniz. Bununla 
da tabiî bu kimsenin aileleri mesut olacaktı. 14 se
ne hizmet etmiş bir astsubay mağdur olacak, 15 
senesini tamamlamış olan bir astsubay da refah 
içerisinde yüzecektir. 10 sene dalan, bu kamın 
yürürlüğe girdikten sonra dalmış olacak olan bir 
subay arkadaşa albay maaşının % 33 nü veriyor
sunuz. 10 sene dün daha anormal şartlar altında 
dalmış ve yıpranmak suretiyle dalmadan dolayı 
üzülerek donanmanın başka sahasında hizmetine 
devam etmek imkânına sahip bir subay arkadaşa 
Albay maaşının % 15 ni veriyorsunuz. Nasıl izah 
edilir istirham ederim? 

Muhterem arkadaşlar, 15 sene dalan bir ast
subaya da Albay maaşının % 15 ni veriyorsunuz, 
10 sene sonra.sına da c/c 15 ni tanıyorsunuz subay
larda. Fakat bu kanun yürürlüğe girdikten sonra 
bir subay arkadaş daha modern vasıtalarla ve 
daha normal şartlar içinde vazifeye devam ede
cek arkadaşa hem. hayatı, hem sağlık durumu 
mutlaka daha iyi, münakaşa kabul etmez şekilde 
daha normal şartlar içinde vazifeye devam eden 
arkadaşa yüzde 33 veriyorsunuz. Muhterem ar
kadaşlar hiçbir devlet müessesesi medarı iftiharı 
olduğu milletinin hiçbir şahsının şahsında vefasız
lık hissini yaratmaya mezun değildir. Bütün mü
esseseler adalet fakat bu anlayışın mân asiyle de
ğil, tam mânâsiyle adalet anlayışının içinde teşek
kül etmeye^ mecburdur. Eğer teşriî organlar bu 
anlayış içerisinde, şu kanunun hazırlandığı anla
yış içinde değil, af buyurun, benim maruzatı
mın esprisi içerisinde eğer hareket etmiş olsaydık 
7 tane tablo arz eden emekli tablosunun birbirine 
nazaran çok az tezatlarla dolu emekli statüsü 
meydana gelmezdi. Bugün hizmette bulunan, fay
dalı olan alkışlanacak, tatmin olacak, dü
nün hizmetkârı ve bu vatanın evlâdı unu
tulacak. Olmaz arkadaşlar. Çok istirham 
ediyorum, ben komisyonda üyeyim, komis
yonlar da iyi çalışmıyor. Komisyonlar ne ge
tirirse oradaki ihtisas elemanlarımız çok daha de
rinlere girerek kanaat getirdiğimiz, saygı duygu
muz arkadaşlarımıza hürmetkar olarak ellerimizi 
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t i o u , ' »um1! (iki oı I1';:];;;! vef'ad-ı;: 

ı I J J a n ı ı n ı m n t ıininde arz ediyorum, 
; ' < ! ' ' ,m ıuı ı \ 1 aşında alamıva-

( i i İh f ıil < ' ( iiiı ) l ı ı ' t f k ı r ı , oiıiaı-a ağa-
( [ ıı ' i u i lı İi v « i n arkadaşlarını;;: 

1 ı„ nam l a a m \\ oıi'akı liacakları bîr ay 
< '1 ıiı 1 n ( id ıı ı niulı ki ak ki daha çok mem
nun edecektir. 

İnancamla komisyonun bu maddeyi tekrar 
gözden geçirmek üzere gerlalmasım teklif edi
yorum, saygılarımla. (Önerge, önerge .sesleri) 
önergemi şimdi takdim edeceğim. 

BAŞKAN — Komisyon adına sayın Ağır-
naslı. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NİYA
Zİ AĞ1RNASLI (Ankara) — Muhterem ar
kadaşlar, Sayın .S eza yi O'Kanın his cephesin
den mütalâalarına iştirak etınenıck mümkün 
değil. Yalnız bu meseleler bâzı prensiplerden 
hareket edilerek hal]olunuyor. Meselâ denir 
ki, «Niçin donizaltılarda yıpranma haddi ola
rak 10 sene konmuş da 9 sene konmamış?» 9 se
neyi koydunuz, «Niçin iki sene değil», bu da 
denebilir. Bunlar da aynen uçuş personeli hak-

. kındaki 144 sayılı Kanunun 6 ncı .maddesinde 
aynı espri ile kabul etmiş olduğunuz had ko
nulmuştur. Sadece uçuşlarda yıpranma biraz 
daha farklı mütalâa edilerek, orada sekiz bura
da 10 sene kabul edilmiştir. Muhterem Sezai 
O'Kan arkadaşımız vefasızlık olarak bunu 
vasıflandırdılar. Halbuki komisyonunuz 'böyle 
düşünmemiş, hem. Hükümetten gelen teklifi ko
misyonumuz aynen benimsemiştir; hem de hu 
mevzular hakikaten bir prensipten hareket et
mek 'zarureti vardır. Bu prensip nedir? Yıpran
ma için ilmî incelemeler, tıbbi araştırmalar ve 
tecrübelerden ilham alarak vasıl olunan haddir. 
10 senedir de, niçin 9 sene değildir, denildiği 
zaman, niçin 8 sene değil, diye aşağıya doğru 
gidilebilir. Bu itibarla meselâ emeklilik hakkı 
25 •senede ikbisabediliyor. Bu niçin 24 senede 
verilmiyor diyebilir miyiz . Ti piki bunun gibi. 
Kaldı ki; aynı meslekte S,5 sene devam eden 
denizaltı personelinin 10 sene devanı ma engel 
olunca bir şey yoktur. Disiplinsizlik mevcut 
olmadığı takdirde, o 10 senelik yıpranma ımüd-
detinl tamamlama doldurma imkânına sahip
tir. Buna engel olunmuyor. Ama, kendi isteği ile 
9 ncu senede başka bir ınesleke geçti ise, artık 

müsaade edilsin de 10 sene olarak kabul edil
miş olsun. «9 sene çalışmıştır, ondan, istifade 
etsin» meselesi yoktur. 

Denizaltı hizmetinde çalışırken, personel 
kazaya uğrarsa, kaza olursa, sakat kalır ve sai
re olursa, -onlar için zaten ayrıca madde vardır. 
Onlar hakkında hüküm sevk edilmiştir. Bu iti
barla muhteremi O'Kan'ın hu .mevzuu biraz daha 
aşağıya indirmesi yolundaki davranışı, hu konu
daki teadül esaslarını ve prensipleri kökünden 
ihlâl eder mahiyet redir. Bugünden bunu «ekiz 
seneye indirirsek uçuş zamlarını 6 seneye in
dirmek lâzımdır. O biri böyle yapar, beriki bu
nu yaparsa prensipler kökünden ihlâl edilmiş 
Dİ ur. Bu itibarla komisyon bu konuda vefasız
lık mütalâa etmedi. Sayın O'Kan'm mütalâası
na .iltihak etmemektedir. Kıymetli denizaltı per
sonelimizin emeklerini daha iyi değerlendirmek 
elbette hepimizin gölünün arzusudur. Ama, 
bugünün bütçe imkânları, bugünün içtimai .şart
ları ve İmkânları içinde .bu emekleri değerlen
dirmek daha fazla mümkün olmıyorsa, diğer 
oütün meselelerde olduğu gibi, hu mevzu da 
çaresizlik dolayısiyle daha iyi yapılamamakta
dır. Temenni edelim, günün hirinde, gerek de
nizaltı personeline, gerek havacılarımıza u<uş 
canımı olarak, hu memleketin malî takati daha 
fazla imkânlar sağlıyacak seviyeye gelsinde, 
onlara ve hattâ bugünün şartları altında çalışan 
diğer /memurlarımıza da, imkânlar sağlan
mak mümkün olsun. 

Prensipleri ihlâl etmeme bakımından ıııad-
3enin aynen kabul bııyurulmasım istirham edi
yoruz. Teşekkür ederim. 

CAVİT TEVUlTv OKYAYÜZ (içel) — 
Bir sual soracağım. 

BAŞKAN • - Sualler, sözlerden 'sonradır Sa
yın. Okyayuz. 

Buyurun, Sayın Özdeş. 
TUFAT ÖZDEŞ (Kocaeli) — Muhterem 

'arkadaşlarım. Sevgili arkadaşımız Sezai O'Kan'-
ın denizaltıcı arkadaşlarımız hususunda göster
diği hassasiyetin minnettarıyız. Fakat, sözle
rime başlamadan evvel de .söylediğim gilbi, hiz 
konuda "hakikaten bâzı eksiklikler .gördük. Bu 
eksiklikleri evvelâ Deniz Kuvvetleri Kuman-
daniyle .konuşmak üzere ve bera'berce kararlaş
tırarak, yeni baştan bir ilâve kanunla 'boş-

j luklan doldurmayı iyi 'bir yol olarak mütalâa 
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ettik. Onun için, hakikaten bu işin teehhürü, 
biz "hepimiz 'askerlik ettik, aybaşmm nasıl 
geleceğini hatırlarız. .[Binaenaleyh, «ergili kar
deşimiz Sezai O'Kan'dan rica edelim; eğer bir 
tadil teklifi yapıyorsa onu geri alsm. Birlikte 
Deniz Kuvvetleri Komutanına gidelim. Daha 
Mzı eksiklikler ,aksaklıklar vardır. Astsubay
ların da ihtiyacı olan şeyler var. Ama bü
tün bunları yeni 'baştan ele alalım eksiklik
leri t ama misalim, heyeti umumiyesini getire
lim. İstirham ediyorum, Deniz Kuvvetleri 
personelindeki arkadaşlarla, fiilen bu meslekte 
çalışan arkadaşlarla konuşalım, onların da ileri 
sürecekleri e^baibı •mııcÜbeleri vardır, dinleye
lim. !Son şeklini verelim. Onun için tekrar rica 
ediyorum, bu işi yavaşlatmryahm; takrirlerini 
(geri alsınlar, beraberce çalışalım, daha müte
kâmil bir kanunu ayrıca getirelim, efendim. 
Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın O'Kan. 
SEZAİ O'KAN (Tabiî Üye) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım; 
Evvelâ Sayın Komisyon Sözcüsü Ağırııa>s-

lı'ya kısa 'bir cevap vererek kendi .görüşlerimi 
arz etmiş olacağım. Sayın Ağırna'slı buyurdu
lar. dediler ki; «O'Kan hissi olarak konuşmuş
tu r ; bunlar bizleri do fazlaca düşündiumüş-
tür, fakat prensiplerle bağdaşır tarafı yok
tur.» 

Arkadaşlarım, hayatta hissiyatı ve heye
canı; mantığı ile bağdaşmıyan hiçbir varlık 
muvaffak olamaz. Şahsiyetin ifadesi olan, he
yecan, samimiyet ve mantık beraberce yürür ve 
değer bulur. Müsaadeleriyle heyecanım var, 
samimiyetim var, mantığım var, prensiplere 
saygım vardır. Prensipten 'bahsettiler, fakat 
prensipslzliğl ortaya koyduklarının farkında 
olmadılar,, Ne imiş of endim, prensip! Hava 
Kuvvetleri Tazminat Kanunu hazırlanırken 
Ib-öyle 'hazırlanmış, onun için bu da öyle hazır-
lanacakmış. Hava Kuvvetleri Tazminat Kanunu 
hazırlanırken arz etmeye çalıştığım espriye 
'hürmet edilmemişse, orada da aynı tenkide de
ğer taraflar vardır, orada da İtenim ölçüme ve 
görüşlerime lütfen iltihak eden arkadaşlarımın 
görüşlerine karsı zafiyet vardır. 

Hata misâl olur mu, arkadaşlar? Olduğu 
müddetçe vazife »görmüyoruz, demektir. Va
zife görüyoruz anlayışı içerisinde boğuluyo
ruz. Boğulmamak için âdeta siyasi suçlar iş-
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liyoruz; h ilerek veya bilmiyerek. Bunu rahat
lıkla söylıyehilirim. Hata misal olmaz. Hava 
Kuvvetleri Tazminat Kanunu çıkarken böyle 
bir yol tutulmuş. Deniz Kuvvetlerine de ve
rirken ona muvazi olacakmış. Hata misal ol
maz. O ılıa;ta o zaman yapılmıştır, burada dü
zeltilebilir. ıBuuun noksanları varmış, saym 
değerli, özdeş Amiralimiz ilerde bunu tet
kik edelim, *daiha mütekâmil bir şekilde getire
lim, buyurdular. Neden bugünden getirmenin 
yolunu bulmuyoruz, arkadaşlar? 

RİFAT ÖZDEŞ (Kocaeli) — Deniz Kuv
vetleri Komutanı ile görüşelim, dedim. 

SEZAİ O'KAN (Devamla) — Müsaade buyu
run efendim. Yani bugün hatayı görüyorsak, 
tekâmülüne ihtiyaç duyuyorsak, nasıl bu kanu
na, hatalı olarak, boşluk içinde bulunduğunu 
bile İdle, hangi inancın, hangi mantığın ve han
gi samimî bir hizmetin yolcusu olarak müspet 
oyla lamızı kullanacağız, muhterem arkadaşla
rım? Bir 'ay sonra çıkar, iki ay sonra çıkar, üç 
ay sonra çıkar; ama, Yüksek Meclisinize lâyık 
bir kanun olarak çıkar. O bakımdan, ben, pren
sip vazedilirken, prensipsizlik vaz'edildiği ka
naatiyle voHiiiş olduğum takrire lütfen iltifat 
buyurmanızı arz ve istirham ediyorum, saygı
larımla. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Yok. Sa
vın OkyayuzAın sualine cevap vermek için Sa
vın Sözcü. Yerinizden de cevap verebilirsiniz. 

Buyurun. Sayın Okyayıız. 
CAVİT TEVFÎK OKYAYUZ (İçel) — Bi

raz evvel Sezai O'Kan arkadaşımız ilk konuş
masında, yakın mazimizde hakikaten örnek bir fe
ragat ve fedakârlıkla dalış yapan bahriyeli 
kahramanlarımızın, hukukunun yeter- şekilde 
ele alınmadığından, bahsettiler. Niyazi Ağır-
naslı arkadaşımız da, asgari bir haddin tâyi
ninde zaruret bulunduğu iddiasındadırlar. Ve 
bu arada, bu haddin ilmî ve mantıki sebeplerle 
tâviıı edildiği ve edilmesi icabettiği fikrini mü
dafaa ettiler. Şimdi, arkadaşımıza bir sual so
ruyorum; hakikaten •mazimizde çok daha ağır 
şartlarla bu vazifeyi yapan, bu isimsiz kahra
manlarımızın bu hakları için bir had, bir ölçü 
tâyin, etmek gibi bir fikir komisyonda konuşul
muş mudur, mevzuubahsedilmiş midir, öğren
mek. istiyorum. 

BÜTOE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NİYAZİ 
ACÎIRNASEI (Ankara1) — Efendini, mesele, ge-
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len kanun teklifinin muhtevasına münhasır ola
rak mütalâa edilir. Eskiden tesbit edilen reji
min değiştirilmesi komisyonumuzda görüşülme
miştir. Böyle bir şey bahis konusu olmamıştır. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat, muhalefet 
şerhiniz yoktur. Millî Savunma Komisyonunda 
.1111 üyesiniz? 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Bu komisyonda üyeyim, efendim. 

BAŞKAN — Muhalefet şerhiniz yoktur. 
Başka söz istiyeıı yok. Yalnız bir önerge vardır, 
okutuyorum : 

C. Senatosu Başkanlığına 
8 nci maddenin (a) fıkrasının tekrar göz

den geçirilerek hizmet sürelerinin eşitlik iyinde 
tazminat verilmesinin temini için komisyona 
iadesini arz ederim. 

Tabiî Üye 
Sezai O'Kan 
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen

dim? 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NİYAZİ 

AöIRNASLI (Ankara) — Katılmıyoruz, geçici 
madde ile alâkalı. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu (.'fen
dim? 

HÜKÜMET ADINA TÜMAMİRAL CELÂL 
EYtCEOÖLU — Katılmıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
madığını beyan etti. Okunan önergenin dikkate 
alınmasını oylarınıza arz ediyorum. Dikkate 
alanlar... Almıyanlar... Dikkate alınması kabul 
edilmiştir. Komisyona gönderilmiştir. 

Yalnız, bu 8 nci maddenin diğer maddelerle 
ilgisi mevcuttur. Bu sebeple görüşmeye 8 nci 
madde geldikten sonra devam etmek mecburiye
ti vardır. 

Vakit bir hayli geçmiştir. 18 Nisan 1963 Per
şembe günü saat 15 te toplanmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,40 

««•»» 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. —~ Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, 1963 ve 1964 yularında 
Tunceli vilâyetine yapılan ve yapılması düşünü
len yatırımların miktarı ile yerlerine dair yazılı 
soru önergesi ve Devlet Bakanı ve Başbakan, Yar
dımcısı Ekrem Alican'm cevabı (7/86) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aş&ğıdafki sorularımın ilgili Devlet Bakanla
rı tarafından gayet açık ve yazılı olarak her 
manidenim ayın ayn cevaplandırılmasına) delâlet
lerinizi 'saygılarımla arz ve rica ederim. 

Cumhuriyet Seniatosu Üyesi 
Tunceli 

Mehmet Ali Demir 

1. Vekâletiniz ve Vekâletinize ibaglı 'bilûmum 
müdürlükler tarafından : 

a> 1968 bütçe yılında Tunceli vilâyetine ya
pılan yatıi'umların miktarları ve yerleri? 

•b) Yeniden klarnete girmesi 'için programa 
alman müesseseler ve tesisler nelerdir, yerleri -ve. 
adları? 

c) 1963 'bütçe yılında etüdünün yapılmadı 
icabedeıı işler var mıdır? Varsa nelerdir ve yer
leri? 

ç) 1964 yılı .bütçesinde bütün vilâyet dâ
hilinde yapılması düşünülen yatınım! arın mik
tarı ve yerleri? 

d) 1964 bütçe yılında -hizmete konıdması 
'düşünülen müesseseler ve tesisler vair mıdır? Var
sa yerleri ve adları? 

e) 1964 bütçe yılında etütlerinin yapılma
sı icaJbeden işler var mıdır? varsa nelerdir? Ve 
yerleri? 
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T. C. 

Başbakanlık 
DPTM : 5090-13-63-1357 

15 . 4 . 1963 

Konu : C. »Senatosu Tunceli 
Üyesi Sayın Mehmet Ali De
mir'in yazılı soru önergesi 
Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Cumhuriyet Senatosu Bagkanlığma 

İlgi : C. Senatosu Başkanlığının 20.3.1963 
tarih ve 1927.7/86 - 2410 sayılı yazıları. 

Yukarda tarih ve sayısı bildirilen yazınıza 
ekli C. Senatosu Tunceli Üyesi Sayın Mehmet Ali 
Demir'in Tunceli iline yapılan ve yapılması dü
şünülen yatırımlara ait yazılı soru önergesinde 
istenilen 1963 yatırımları ilişikte iki nüsha ola
rak sunulmuştur. 

Ekli cetvellerdeki yatırımlar 5 758 milyon li
va tutarı kamu yatırımlarından illere göre tas
nif edilebilen 3 103 milyonluk kısmı içinde Tun
celi iline düşen payı göstermektedir. 

16 . 4 . 1963 O : 1 
Bunun dışında ekli cetvellerin birinci sayfa

sında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün ya
pacağı içme suyu yatırımlarından Tunceli ilimi
ze düşen pay belli olmuş olup, 335 bin lirası 
Devlet Su İşleri eliyle, 250 bin lirası da il tara
fından yapılmak üzere Devlet Su tşlerince il em
rine transfer edilecek meblâğ olmak üzere ceman 
585 000 lira bu yıl içme suyu temini için sarf 
edilecektir. 

1964 bütçe yılında Tunceli iline yapılacak ya
tırımlar ve bunların taallûk ettiği tesis ve pro
jelerle, mahalleri henüz 1964 yıllık program ça
lışmaları başlamadığı, cihetle 1963 ortalarında 
ilgili Bakanlık ve dairelerin 1964 yılı proje ça
lışmaları tamamlandıktan sonra, belli olabüe-
cektir. 

Arz olunur. 
Ekrem Alican 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

1963 yılı yatırımlarının illere göre tasnif edilen ve edilemiyeıı bölümleri hakkında açıklama 

İktisadi 
Dev. Tes. 

Genel ve katma 
bütçeler 

Döner 
sermaye 

Mahallî 
idareler Toplanı 

501 5.758 
3.103.5 
2.654.5 

Toplam yatırımlar 3.018.9 287.4 1950.7 
İllere göre tasnif edilenler 1.661.2 .1.63.7 İ 278.6 
Tasnife girmiyenler 1.357.7 123.7 672.1 501 

iller tasnifine girmiyen yatırım toplamı, programda mevcut makina, teçhizat ve taşıt muba
yaası, etüt ve proje masrafları veya bütün ulaştırma ve haberleşme şebekesine aidolan işler gibi 
merkezî harcamalarla çeşitli adı altında toplanmış bulunan küçük projeler, birçok mahal ve mevkii 
içine alan jeolojik aramalar ve yer hanesinde «Muhtelif» adı altında gösterilen kalemleri ihtiva d 
inektedir. 

Çeşitli kalemler arasında ilgili Bakanlıkça illere göre dağıtılacak aşağıdaki bölümler vardır : 

t' • - * . - - Lira 

İl ve köy yolları için Karayollarıııca özel idarelere transferler 
(•eşitti illerde Karayolları yatırımları 
Köy içme suları için DSİ tarafından il özel idarelerine transferler 
DSt uin çeşitli illerde içme suyu yatırımları 

113 000 000 
160 827 000 

12 500 000 
54 000 000 

— 47 
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1963 programına göre Tun celi ilimle yapılacak yatırımlar 
I - Genel ve katma bütçeler ye döner sermaye yatırımları 

Sektör Proje salıibi Proje adı 

Ulaştırma 

Eğitim 
Genel îdar. 

Eğitim 

Karayolları Genel Müdürlüğü 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Mali ve Bakanlığı 

Beden Terbiyesi Gn. Md. 

Tunceli - Ovacık 
Tunceli - Pülümür 
İlkokul yapım ve donatma (49 dersane) 
Tunceli ve diğer 17 ilde hükümet konaklar 
girt) 

Döner sermaye yatırımları 
Saha tesviye ve tel örgü inşaatı 

ı (Mc 

Not : Parantezli rakamlar ilci veya daha fazla W e ait toplam rakamlardır. 

1963 programına göre Tunceli ilinde yapılacak yatırımlar 
II - İktisadi Devlet Teşekkülleri yatırımları 

Sektör Proje sahibi Proje adı 

Enerji 

Hizmetler 

İller Bankası 
İller Bankası 
İller Bankası 
T. C. Ziraat Bankası 
T. C. Ziraat Bankası 

Pülümür enerji tesisi 
Pertek dizelli şebeke 
Kalan dizelli şebeke 
Mazgirt hizmet binası 
Nazimiye hizmet binası 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

ULLİDOKUZUNCU BİRLEŞİM 

16 . 4 . 1963 Sah 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Lûtfi 
Tokoğlu, Vasfi Gerger ve Zeki Arsan'a izin ve
rilmesi hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi (3/182) 

2. — 1 Kasım 1962 tarihinde yapılan C. Se
natosu Başkanlık Divanı seçiminin Anayasa ve 
Adalet Komisyonunca Anayasa açısından tetki
ki hususunda C. Senatosu Genel Kurulunun 
22 Kasım 1962 tarihli 9 ncu Birleşiminde alman 
karar üzerine, Anayasa ve Adalet Komisyonu 
taraımndan hazırlanan rapor (5/2) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi İh
san Sabri Çağlayangil'in, mahallî seçimlerin ne 
zaman yapılacağına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/124) 

2. -— Cumhuriyet, Senatosu Kayseri Üyesi 
Hii.^nü Bikedigll'in, Türkiye'deki fikir çekiş
melerine ve çeşitli saldırganlıklara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/143) 

3. —- Cumhuriyet Senatosu Manila üyesi 
Ferit Alpiskender'in, halen devam eden yaz 
saatine dair, Başbakan, İçişleri, Çalışma ve Sa
nayi Bakanlarından sözlü sorusu (6/154) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Selâmi Üren'in, Adalet Bakanı ile İçişleri Ba
kanı arasındaki ihtilâfa dair Adalet ve İçişleri 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/158) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Cavit 
Okyayuz'un, Suriye'nin Şam Turizm Dairesi 
Müdürlüğünce hazırlanan bir turistik haritada 
Hatay'ın kendi millî hudutları içinde gösteril
meline dair, Dışişleri Bakanından rjöslü soruşa 
(6/160) 

6. ~— Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi 
Muallâ Akarca'nm, Sosyalist Kültür Derneğine 
dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/162) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Millî Eğitim Yaymevle-
rinde satılan neşriyata dair, (Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/163) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Esat Ça
ğa'nm, Türk petrolü ile petrolcülüğünü koru
mak için ne gibi kanuni ve ekonomik tedbirler 
düşünüldüğüne dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (1/168) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ra-
sim Giray'm, korunmaya muhtaç çocuklara dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/169) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç'ın, Ankara'da ikinci bir Tıp 
Fakültesinin açılıp açılmıyacağma dair Millî 
2-ğitim ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanların
dan sözlü sorusu (6/170) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Lâtif 
Aykut'un, Toprak dergisi sahibinin üniversite 
gençliği tarafmndan yapılan sorgusuna dair 
İçişleri ve Adalet Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/171) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hasan 
Kangal'ın, İstanbul'da bulunan Askerî ve De
niz müzelerinin durumu ile bu müzelerin Ba-
sm-Yayın ve Turizm Bakanlığına bağlanmasına 
dair Millî Eğitim ve Basın-Yayın ve Turizm Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/172) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Ziraat Bankası tarafından 
yaptırılan çiftçi evlerine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/173) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet 
Ay&mer'rn, kaloriferlerde linyit kömürü yerine 
Fuel Öil yakılmasına dair, Maliye, Sanayi ve 
fckğhk vo Sosyal Yardım Bakanlarından sözlü 
sorulu (6/174) 



III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARAR
LAŞTIRILAN ÎŞLER 

IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

1 — Denizaltı, (dalgıç ve kurbağa adam taz
minat kanunu tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Mil
lî Savunma ve Bütçe komisyonları raporları 
(M Meclisi 1/366, C. Senatosu 1/198) (S. Sayı
sı : 108) [Dağıtma tarihi : 9 „ 4 , 1963] 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 . 1960 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 2260 sayılı 
Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 4/64, C, Senatosu 4/10) (S. Sayısı: 
103) [Dağıtma tarihi : 28 . 3 . 1963] 

2. — Adana Milletvekili Kemal Sanibrahim-
oğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 . 1960 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 2256 sayılı 
Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 4/61, C. Senatosu 4/11) (S. Sayısı: 
104) [Dağıtma tarihi: 28 . 3 . 1963] 

3. — Cumhuriyet Senatosu içtüzük teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu rapo

ru (2/15) (S. Sayısı 65 e ek) [Dağıtma tarihi: 
. 18 . 10 . 1962] 

V 

İKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 

1. — Dışişleri Bakanlığı kuruluşu hakkında
ki 3312 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Dışişleri, Basın-Yayın ve Tu
rizm ve Bütçe komisyonları raporları (M. Mec
lisi 1/256, C. Senatosu 1/197) (S. Sayısı : 107) 
[Dağıtma tarihi : 9 . 4 . 1963] 

2. — Harcırah Kanunundaki bâzı unvanla
rın değiştirilmesi ve bu kanuna yeni hüküm
ler ilâvesi hakkındaki kanun tasarısının Miller 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Millî ve İktisadi İşler ve Bütçe komis
yonları raporları (M. Meclisi 1/222, C. Senato
su 1/199) (S. Sayısı : 109) [Dağıtma tarihi . 
9 . 4 . 1963] 

3. — Cemiyetler Kanununa ek 8 sayılı Ka 
nunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bir madde eklenmesine dair kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 1/255, C. Senatosu 1/200) (S. 
Sayısı : 110) [Dağıtma tarihi : 13 . \ . 1963] 



1 Kasım 1962 tarihinde yapılan C. Senatosu Başkanlık Divanı seçi
minin Anayasa ve Adalet Komisyonunca Anayasa açısından tetkiki 
hususunda C. Senatosu Genel Kurulunun 22 Kasım 1962 tarihli 9 ncu 
Birleşiminde alman karar üzerine, Anayasa ve Adalet Komisyonu 

tarafından hazırlanan rapor (5/2) 

Anayasa, ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 8 . 4 . 1963 

Esas No. : 112 
Karar No. : 43 

r ^ Yüksek Başkanlığa 

1 Kasım 1062 tarihinde yapılan Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı seçiminin Anayasa ve 
Adalet Komisyonunca Anayasa açısından tetkiki hususunda Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu
nun 22 Kasım 1962 tarihli Dokuzuncu Birleşiminde alınan karar üzerine; komisyonumuz 21 Mart 
196-'} tarihli Birleşiminde konuyu aşağıda belirtilen, açılardan tetkik ve müzakere etmiştir. 

<t) Cumhuriyet Senatosunun Başkanlık Divanına niteliği haiz siyasi parti gruplarının haricin
de kalan Cumhuriyet Senatosu üyelerinin katılıp katılmıyacağı, 

b) Başkanlık Divanının seçimle mi yoksa, siyasi parti gruplarının oranları nisbetinin tâyin ve 
bildirilen isimlerle birlikte -Genel Kurulun tasvibine arz ile mi? Ve her iki haldede Genel Kurulun 
toplantı ve oy çoğunluğunun ne yolda nazara alınacağı konusunun müzakere ve neticede verilip 
kabul edilen (ekseriyetle) takrire göre aşağıdaki sonuca vardı. (Takrir sahibi O. Senatosu Aydın 
üyesi. Osman Saim Sarıgöllü.) 

1. Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulundaki vâki müzakereler ve verilen önergelerin, 
2. Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonunun istanbul'da ve Ankara üniversite

lerinden ve Siyasal Bilgiler Fakültesinden talebi üzerine gelen istişari mütalâaları da nazara ala
rak, 

a) Anayasanın 84 ncü maddesinin birinci fıkrasında muharrer ve Başkanlık Divanının kuru
luşu hakkında sevk olunan hüküm tetkik edildikte : 

Yeni Anayasamızın- çok partili bir teşrii hayatı esas tutarak tanzim edildiği, 
Bu Anayasanın ıhazırlanışmdaki bariz vasıflardan birinin de Teşkilâtı Esasiye Kanunu dev

resinde, çok partili devre geçerken aksaklık olarak mütalâa edilen hallere karşı reaksiyoner ifa
desine önem verilmiş olmasıdır. Bu maksatla partilerarası münasebetlere ait ve çoğunluk partisi
nin davranışlarına karşı olmak üzere mâni ve sarih hükümler derpiş edildiği mütalâa olunmak
tadır. 

Bu sebepledir ki, haddi zatında içtüzükte yer alması icabeden birçok hükümler Anayasanın 
metnine alınmıştır. 84 ncü madde bunların en önemlilerinden biridir. 
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Bu maddeye göre Başkanlık Divanının kuruluşunda siyasi parti grupları ve her birinin kuv

vetleri ölçüsünde bu Divana katılmaları bir Anayasa, prensibi olarak tesbit edilmişi ;v. Bundan 
böyle yasama meclislerinde ekseriyeti teşkil eden bir veya müteaddit partiler birleşerek bir üçün
cü siyasi parti grupunun (grup vasfını kaybetmedikçe) kendi kuvveti ölçüsünde Başkanlık Di
vanına katılmasına engel olamıyacaktır. 

Bu madde, siyasi parti grupları dışındaki üyelere (Parlâmentodaki temsil sebepleri ve meli
haları ne olursa olsun) böyle bir hak, Başkanlık Divanına katılma hakkı tanımamıştır. Bu Ana
yasanın kabul ettiği sistemin icabıdır. 

Mer'i İçtüzüğün tadiliyle veya hazırlanmakta olan İçtüzükte sevk edilecek hükümlerle Anaya
sanın 84 ncü maddesinin vaz'ettiği ve mazideki tatbikatın sarih bir reaksiyonunu ifade eden 
prensibe aykırı bir yola gitmeye imkân görülmemektedir. Mütaakıp 85 nci maddenin Kiyaset Di
vanını siyasi parti gruplarını kuvveti oranında katılmalarını ve fakat grupların ancak muayyen 
bir adedte siyasi parti üyelerinden kurulmuş olmadıkça siyasi parti grupu haklarından istifade 
edemiyeceği yolundaki Anayasa prensibini zedeliyecek bir hükmün içtüzükte yer almasına engel 
olacak sarahati de ihmal etmemiştir. 

İçtüzükte derpiş edilecek hükümler ancak Anayasanın koyduğu bu şartları düzenleyecek tat
bikat maddelerinden ibaret olacak ve fakat değişik veya tefsiri hükümleri ihtiva edemiyecek-
tir. 

Binaenaleyh, Anayasanın tasrih ettiği siyasi parti grupları, ancak muayyen adeddeki siyasi 
parti üyelerinden teşekkül etmiş bir siyasi parti grupu olup bunun dışında bir grup tanıma
maktadır. Bu siyasi parti gruplarını Başkanlık Divanına kuvveti oranında katılmaktan meneden 
her hangi. bir anlayışın ve davranışın Anayasayı açıkça ihlâl fiilini teşkil edeceğinden şüphe 
edilmemelidir. Hal böyle olunca Başkanlık Divanını siyasi grup hüviyetini haiz parti grupla
rının oranlarının tesbitiyle ve gruplara isabet eden orana göre tesbit edilmiş kişilerden müte
şekkil bir Divanın (Başkan hariç) Umumi Heyetin tasvibine arzdan ibaret olacağı neticesine va
rılacaktır. 

Başkanlığın durumu : Gruplarca namzet gösterilmeden ve 84 ncü maddenin tâyin ettiği bir se
çimle ve siyasi parti gruplarının oranlarının dışında mümkün görülmemektedir. Kaydedilen ta
rafsızlık; şahıslarından ziyade her iki halde de parti gruplarının oranlan nisbetinde katılma 
ve Başkanlık için de namzet göstermeden seçimle temin edilmek prensibini vaz'etmektedir. 

b) Başkanlık Divanının teşkilinde (Başkanın seçimi dışında) Umumi Heyetin toplantı ve ka
rar nisabı, 

Anayasanın 84 ncü maddesinin 1 nci fıkrası Başkanlık Divanına katılmada bir seçimi mev-
zuuıbahsetmiş olup, grup niteliğini haiz siyasi parti gruplarının tesbit edilmiş oranlarına ve 
bu oranlara verdikleri isimleri havi bir tesbitin Umumi Heyetin tasvibine arzı tâyin ve tesbit 
etmektedir. 

Umumi Heyetin toplantısı için lâzım olan şekil ve nisapları 86 nci madde sarahatle tâyin ey
lemiştir. Özel bir hüküm sevk edilmiyen hallerde, hâdisemizde olduğu gibi Umumi Heyet üye 
tamsayısının yarısından bir fazla ile toplanır ye kendisine, arz edilen hususu mevcudun yarı
sından bir fazlası ile karara bağlar. Bu suretle Başkanlık Divanının kuruluşunu, Anayasa, kendi 
maddeleri metnindeki hükümlerle düzenlemiş bulunduğuna göre, bu konuda ayrıca İçtüzük tatbika
tına yer vermediği neticesine varılacaktır. 

Netice olarak; 
A) Başkanın parti grupları namzet göstermeden ve oranları dışında ve 84 ncü maddenin 

sarahatine uyularak seçimle, 
B) Başkanlık Divanının (Başkan hariç) yalnızca siyasi parti gruplarının (grup niteliğini 

haiz) oranları ile tesbit edilen isimleri havi listenin Umumi Heyetin tasvibine arzı ile, 
C) Başkanlık Divanının teşkiline ait oran ve isim listesinin tasvip için Anayasanın 86 nci 

maddesinin sarahatine binaen Genel Kurulun üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile açılan 



toplantısında Umumi Heyette arzın ve mevcudun yarısından bir fazlası ile tasvibin karara bağlan
ması ile mümkün olacağı mütalâasına varılmıştır. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tasviplerine arz olunmak üzere mütalâaten Yüksek 
Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Bu raporda Sözcü Bu raporda Kâtip Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Bursa Aydın İzmir Muhalifim 

Ş. Kayala/r O. Saim Sarıgöllü Ö. Lûtfi Bozcak Muhalefet şerhim eklidir 
Â. Artus 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Adana Çankırı Erzurum 
Â. Ünlü M. Ünaldı Muhalefet şerhini eklidir N. PasinU 

ff. Bağlı 

istanbul Ordu Uşak 
Söz hakkım mahfuz Muhalifim Muhalifim 

F. Başak Muhalefet şerhim eklidir. Muhalefet şerhim eklidir. 
Z. Kumrulu K. Coşkunoğlu 

~ MUHALEFET ŞERHİ 

.1. Anayasanın 84 ncü maddesinin i nei fıkrası Başkanlık Divanına katılmayı siyasi parti 
gruplarına hasreden bir mâna taşımamaktadır. Bu fıkra, siyasi parti gruplarının Senatonun tü
müne nisbctle haiz oldukları kuvvet ölçüsünde Başkanlık Divanına, katılmak hususunda sadece 
bir teminat sağlamaktadır. D Temmuz 1961 Anayasasından evvelki devirde Başkanlık Divanları
na yalnız iktidar partisi milletvekilleri seçiliyorlar, muhalefet partileri bu divanda temsil edil
miyorlardı. Bu durum, siyasi hayatımızda haklı çekişmelere yol açmakta ve Başkanlık Divanları
nın tarafsız hareket etmedikleri, muhalefeti ezdikleri tartışma konusu olmakta idi. Yeni Anayasa 
eski devirde şikâyet konusu olan bu hali izale etmek maksadiyle Başkanlık Divanına bütün par
ti gruplarının Meclisteki kuvvetleri oranında katılacakları hükmünü koymuştur. Bu hükümle ba
ğımsızların divana katılmalarını bertaraf etmek asla düşünülmediği gibi bunun düşünülmesi için 
bir sebep do yoktu. Başkanlık Divanına seçilen Başkan ve Başkanvekillerinin mensuboldukları 
partinin Meclis içinde ve Meclis dışındaki faaliyetine iştirak edemiyeceklerini söyliyen Anayasa
mız bunların yarı bağımsız bir hüviyet almalarım istediğine göre Mecliste esasen meveudolan 
bağımsızların Divana girmelerini evleviyetle kabul edebilirdi, nitekim öyle olmuştu. 

84 ncü maddenin birinci fıkrasındaki hükmü, Başkanlık Divanının siyasi parti grupları ara
sında bölüşüleceği şeklinde anlarsak 85 nei maddenin ikinci fıkrasındaki (Siyasi parti grupları
nın meclislerin bütün faaliyetlerine kuvvetleri oranında katılmalarına) dair hükmü de aynı su
retle yorumlamak, komisyon faaliyetlerine ve diğer Meclis çalışmalarına bağımsızların ve grup 
teşkil etmiyen siyasi parti mensuplarının katılmıyaeaklarını kabul etmek icabeder ki, böyle bir 
anlayışın Anayasanın metnine ve ruhuna tamamen aykırı olduğu izahtan varestedir. 

Binaenaleyh, Başkanlık Divanına kuvvetleri nisbetinde katılan siyasi parti gruplarından ar
tan yerlere bağımsızlar seçilebilir. Bunu İçtüzüğün düzenlemesi lâzımdır. Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinin mütalâası (S. 6, N. 4) Siyasal Bilgiler Fakültesi îdari İlimler Enstitüsünün 
mütalâası (S. 15, N. 4), İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinin mütalâası (S. 2, N. 13) bu gö 
rüşümüzü teyidetmektedir. 

2. Kanaatimizce Başkan, siyasi parti grupları oranına dâhildir. Çünkü 84 ncü maddenin birin
ci fıkrasında (Meclislerin Başkanlık Divanları, o meelisteki siyasi parti gruplarının kuvvetleri 
ölçüsünde Divana katılmaların] sağlıyaenk şekilde kurulur), denilmesine ve (Başkanlık Divanı) 
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terimi Başkanı da kapsamasına göre Başkanın siyasi parti grupları olanlar dâhil bulunduğunda 
tereddüdedilmemek gerekir. Nitekim Anayasamız Başkan olan zatın, mensubolduğu partiden ayrı
lıp bağımsız hale geldiğini gerektirmiyor. Sadece parti faaliyetlerine katılmamasını istiyor. Bu
na karşılık partisi ile irtibatını muhafaza etmesine cevaz veriyor. Diğer taraftan, siyasi parti grup
larının Başkan adayı göstermeleri yasak eden Anayasa hükmü de grupların gayriresmî suret
te anlaşmalarını selbetmediği için amelî değerden mahrumdur. Nitekim tatbikatta da böyle ol
maktadır. 

Bu durum karşısında, Anayasa, Başkanı orana dâhil saymıyan bir anlayış izafe etmek hem 
onun lâfzına aykırı olup hem de Anayasanın, B aşkanlık Divanının en tesirli makamını, bir siya
si partinin oran dışı elde etmesine imkân verdiği kabul eylemek sonucunu doğurur. Anayasa
nın açıkça ifade ettiği denge (muvazene) prensibini bu kadar daraltan bir hal tarzını, onun zım
ni olarak terbicettiğini kabul için siyasi partilere Başkanlık konusunda aday göstermeyi yasak 
eden hüküm, kâfi bir mesnet teşkil etmez. 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (S. 6, N.3), Siyasal Bilgiler Fakültesi îdari İlimler Ens
titüsü (S. 14,N. 3) Bu mütalâamızı teyidetmektedir) îstanibul Üniversitesi bu konuda mütalâa 
beyan etmemiştir. 

3. Nisap meselesi. - Başkanlık Divanının Başkandan gayrı üyelerinin seçimi için Anayasada ni
sap hükmü yoktur. 86 ncı madde kararlarla ilgili olup seçimle ilgili değildir. Bu durumda ha
len yürürlükte olan içtüzüğün 6 ncı maddesindeki hükmün uygulanması gerekir. Bu hükme •gö
re Başkanlık Divanının Başkandan gayrı üyeleri Senatonun üye tam sayısının salt çoğunluğu ile 
seçilmek gerekir. İstanbul Üniversitesi nisap meselesine de cevap vermemiştir. Ankara Hukuk 
Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi İdari ilimler Enstitüsü profesörlerinin hir kısmı bu fikir
dedir. 

Âmil Artus Zeki Kumrulu Kâmil Coşkunoğlu Hazım Dağlı 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Ordu Uşak Çankırı 
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T. C. 
İstanbul Üniversitesi 

Rektörlüğü 23 . 1 . 1963 
Yazı İşleri Müdürlüğü 

No. : 346 

Cumhuriyet Senatosu Anayasa Komisyonu Başkanlığına 

Hgi : 2 . 1 . 1963 tarihli, 1658 sayılı yazınız. 

Anayasanın 84 ncü maddesiyle ilgili, yukarda tarih ve numarası belirtilen, yazınız Hukuk Fa
kültesi 1 No. lı Esas Teşkilât Hukuku Kürsüsü Profesörü Dr. Tarık Zafer Tunaya tarafından in-
celenımiş, bu hususta hazırlanan rapor ilişik olarak lüaştınlmıştor. 

Keyfiyeti arz eder, saygılarımı sunarım. 
İstanbul Üniversitesi 

Rektörü 
İmza 

ANAYASANIN 84 NCÜ MADDESÎYLE İLGÎLÎ RAPOR 

MESELENİN SİYASİ HAYATIMIZ BOYUNCA GELİŞMESİ 

1. Memleketimizde, 1961 seçimlerine değin, yasama organına (iki meclisli Meşrutiyet parlâ
mentosu da dâhil olmak üzere), daima bir iktidar partisi çoğunluğu hâkim olmuştur. İttihat ve Te
rakki (1908 - 1918), bir bakıma Müdafaai Hukuk grupu (1920 - 1923) Halk Fırkası (Partisi) 
(!İ923 - 1950) ve Demokrat Parti ((1950 - 1960). 

2. (Bu durumun millî hâkimiyet prensibi ve temsilî rejim üzerinde derin etkileri olmuştur. 
Millî irade, seçmenler çoğunluğu yolu ile iktidar partisi çoğunluğu tarafından açıklanır hale gel
miştir. iktidar partisi liderlerinin grup üzerindeki nüfuzları hesaba katıldığı takdirde, küçük .bir 
azınlığın istekleri millî iradenin ifadesi olmuştur. 

3. Olay, çeşitli ve olumsuz sonuçlar doğurmuştur : Siyasal hayatımız doğrudan doğruya bir par
ti grupunun hâkimiyeti altına girmiş, bu çoğunluk bloku Meclis içi faaliyeti de düzenlemek iktida-



— 6 — 
tına sahibolmuştur. Nihayet iktidarlar kurtarıcı olarak geldikleri halde nüst.ebit ilân ediilmişlerdir. 
Müdafaai Hukuk devresi bu bakımdan bir istisna teşkil etmiştir. 

4. Olayın Meclis için çalışmalar bakımından ot taya çıkardığı duruma, gelince, uzun sayılacak 
bir tek parti rejimi süresince, başka partilerin rekabeti söz konusu edilemiyeeeği için, Meclis içi 
çalışmalarında, çok partili rejime uygun usuller ve gelenekler kurulamamıştır. Fakat. 1950 den iti
baren, çok partili rejimin bütün nimetlerinden faydalanarak iktidara geçen Demokrat Parti, ikti
darı elde ediş sebeplerine yüz çevirerek tek parti sistemine uygun Meclis içi çalışma düzeninde 
çok partili rejime uygun bir değişme yapmamıştır. Aksine, kendi çoğunluğuna dayanarak, Meclis 
İçtüzüğünü kendi lehine ve muhalefet partilerinin aleyhine olmak üzere tadil yoluna gitmiştir. 
Böylece hnkukan var olan çok partili rejim yerine, fiilî bir i ek parti rejimine dönülmüştür. 

5. Çoğunluk iradesinin millî iradenin ifadesi halini* gelmesi, siyasi iktidarın da millî hâkimi
yetin yerine geçmesi gibi sonuçlar doğmuş, çoğunluğun her- şeyi yapabileceği fikri bu suretle yer
leşmiştir. 

6. Oysa, 1927 tarihli Meclis İçtüzüğünün çok partili rejime geçildiği devreden itibaren aksak
lıkları belirtilmiş ve tadil teklifleri de yapılmıştı. 1930 yılında, Serbest Cumhuriyet Fırkasının 
kurulması ile, T. B. M. M. Başkanlık Divanına bu partinin iştiraki sağlanmışken D. P. böyle bir 
duruma asla önem vermemiştir. 

7. Meclis çalışmaları iktidar çoğunluğunun, muhalefet azınlıkları üzerinde baskı yapmasına 
müncer olmuş, sadece iktidar partisi tarafından kurulmuş olan Başkanlık Divanının tarafsızlığı 
hiçbir suretle sağlanamamıştır. 

n 
Bugünkü durum 

8. 1961 Anayasası hazırlanırken, bu mesele üzerinde durularak, «ister iktidarda, ister muha
lefette olsunlar» siyasi hayatın vazgeçilmez unsurları sayılmış olan partilerin (Madde 56), Met; 
lis içi çalışmalarda mahzurları yukarda belirtilen durumla karşılaşmamaları düşünülmüş bunun için 
de, partilerüstü, normal kanun koyucunun kolaylıkla değiştiremiyeeeği bir Anayasa kuralı kon 
muştur. 84 ncü maddenin konuş sebebi böylece ortaya çıkmaktadır. 

9. Şu halde mesele, kamu oyunun temsilci ve yapıcıları olan siyasi partilerin, parlâmentonun 
da vazgeçilmez unsurları olduğunun kabulü ve Meclis içindeki gruplarının da «ister iktidarda, is
ter muhalefette olsunlar» adaletli ve eşit esaslara dayanan bir çalışma düzenine kavuşturulmaları 
dır. Anayasa, bu sistemin kurulmasını, partilerin Başkanlık Divanında muhakkak surette temsil 
edilmesi esasına bağlamıştır. Başkanlık Divanının tarafsızlığının da sağlanması ancak bu esaslarla 
mümkün sayılmıştır. 

10. Nitekim, 84 ncü maddenin gerekçesiyle de, maddeyi sevk sebebinin Başkanlık Divanları
nın tarafsızlığını sağlama ve parti gruplanmn meclislerin temel unsurları olmaları açıkça ifade 
edilmiştir. 

11. Şu halde, Başkanlık Divanları Mecliste mevcut siyasi parti grupları tarafından teşkil edi 
lecektir. Gruplar bu kuruluşa kuvvetlerin nisbetinde katılacaklardır. Başkanlık Divanını evvelâ 
parti grupları kuracaklardır. 

12. Bu kuraldan çıkan sonuçlardan birisi şu olabilir ki -. Eğer bir mecliste' üç parti grupu var
sa, bunlardan ikisi birleşerek, üçüncüsünü Başkanlık Divanına katılmaktan alıkoyamazlar. Bu da 84 
ncü maddenin sevk sebeplerine uygundur. Eğer bir çoğunluk, bir grupun Divana katılmasını en 
gellerse, mahzurlarını yarım asırdır çektiğimiz duruma dönülmüş olacaktır, 84 ncü maddeye aykı
rı düşecektir. 

13. Başkanlık Divanının evvelâ parti grupları tarafından kurulacağı kuralı, kanaatimizce Ana
yasanın koymuş olduğu asgari şarttır. 84 ncü maddenin dayandığı prensibi geniş olarak yorumla
mak demokratik prensiplere, Cumhuriyet Senatosunun cevap verdiği ihtiyaçlara, memleketimizin 
siyasi gelişmelerine tamamiyle uygundur. 
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14. Meclis içi çalışmalarımın adaletli bir niteliğe sahiboluşu, Baş karalık Divanının tarafsızlığı

na, bu da müşterek bir .kuruluşa dayandığıma göre, parti grupları evvelâ hu kuruluşa katıldıktan 
ve Divana seçildikten sonra, geri kalan üyelerden belli sayıda temsilcinin Divanın (kuruluşuna ka
tılmasını sağlamak 84 ncü maddenin ıgeniş yorumlanmasından çıkarılacak bir sonuçtur. 

15. Bu sonuç evvelâ demokratiktir. Saniyen, Divanın daha temsilî ve hattâ daha tarafsız ol
masını mümkün kılar. Ve nihayet bir denige ve istikrar unsuru olan Cumhuriyet Senatosunun 
özelliğinden1 ve yapısından çıkarılabilir. Böyle bir gelenek, şu halde Cumhuriyet Senatosundan 
tabiî olarak beklenebilir. Siyasi gelişlerimiz için hayırlı 'bir geleneğin temelini atmak daima 
mümkündür. 

16. Sonuç : 84 ncü maddeye göre Başkanlık Divanı her şeyden önce siyaisi parti grupları ta
rafından kurulabilir. Bunlar dışındaki senatörlerin, Divanın kuruluşuna iştirak ettirilmesi, par
tilerin anlaşmalarına bağlı kalmalıdır. Şu halde, kanaatimizce halen Divana iştirak etmemiş -
siyasi parti grupu varsa yeniden seçim yaparak bunu sağlamak gerekir. 

1 Nto. lı Esas Teşkilât Hukuku 
Kürsüsü Profesörü 

Dr. Tarık Zafer Tunaya 



T. C. 
Ankara Üniversitesi 

Yazı tsleri Müdürlüğü 
Sayı : 41-2/102 

Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanlığına 

.... tlıgi : 25 Aralık 1962 ıtaırih ve 117/2074 sayılı yazı. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı seçimi 'hakkında Hukuk Fakültemizden alınan yazının 

bir örneği ve mütalâa ilişik olarak saygı ile sunulmuştur. 
Ord. Prof. Suut Kemal Yetkin 

Rektör 

T. C. 29.1.1963 
Ankara Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Dekanlığı 
Sayı : 636 Konu : Cumhuriyet Senatosu seçimleri ile il

gili ımüta'lâa hakkında. 

• * • 

Üniversite Rektörlüğüne 

Ankara 

• İlgi : Yaızı İşleri Müdürlüğünden yazılan 31 . 12 . 1962 ıtaırduh ve 41 - 2/1524 sayılı yazı. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı seçimi hakkında, Fakültemiz Profesörler Kurulu tara

fından.' seçilen komisyonun hazırladığı mütalâa iki nüsha olarak ilişikte takdim 'kılınmıştır. 
Saygılarımı la. 

Prof. Dr. Hicri Fişek 
Dekan 

Ankara 28.1.1963 

CUMHURİYET SENATOSU DİVANİ SEÇİMİNE İLİŞKİN İHTİLAFLI MESELELER HAK
KINDA ANKARA HUKUK FAKÜLTESİNCE KURULAN KOMİSYONUN MÜTALÂASI 

Cumıhuriyet Senatosu Başkanlık .Divanı seçimleri ile ortaya çıkan tartışma konusu mesele 
haıkkında mütalâa, istiyen Senato Anayasa ye Adalet Komisyonu Başkanlığının 25 Aralık 1962 ta
rihli yazısı, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 31.12.1962 tarihli yazı itle Fakültemize 
havale olunmuş ve Fakültemiz Profesörler Kurulu, söz (konusu meseleleri incelemek üzere Prof. 
Dr. T. Bekir Balta, Prof. Bülent Nuri Esen, Prof. Dr. İlhan Arsel, Prof. Dr. Yavuz Abadan, Doç. 
Dr. Münei Kapanı, Doç. Mükbil özyörükten mürekkep bir 'komisyonun kurulmasına karar verii^ 
mistir. Komisyonumuz, Anayasa kürsüsü asistanları Dr. Ergim özbudun ve Tuıoeer Karamustafa-
ağlu'nue da katılmaları ile ve Senatoda konu ile ilgili olarak yapılan görüşmeleri gözönünde bu
lundurmak suretiyle yaptığı incelemeler sonucunda oy birliğiyle aşağıdaki görüşlere varmıştır; 

Bahis konusu ihtilâf, biri Başkanlık Divanının kuruluşunda parti 'gruplarının payı, iıkinıciöi Di
vandaki seçim nisabı, 3 ncüsü muhtemel aykınlığın müeyyidesi o'lımalk üzere 3 ayrı mesele doğur
maktadır. 

4.2.1963 



I - Başkanlık Divanının kuruluşunda parti gruplarının payı : 
" 1. Anayasanın 84 ncü maddesine ilişkin olarak Cumhuriyet Senatosunda beliren görüş ayrı

lıkları : 
Bilindiği üzere Anayasamızın Başkanlık Divanının kuruluşuna dair olan 84 ncü maddesinin 

1 nci fıkrası, «Meclislerin Başkanlık divanları o Meclislerdeki siyasi parti gruplarının kuvvetleri 
ölçüsünde Divana katılmalarını sağlıyacak şekilde kurulur.» demektedir. Bu ifade, siyasi parti 
gruplarının Divana katılma derecesi bakımından yeter açıklıkta değildir. Bundan ötürü Cumhuri
yet Senatosunda Başkanlık Divanının yapısı bakımından birbirine aykırı iki anlayışın ortaya çık
tığı görülüyor, ki bunları şöylece ifade edebiliriz : Bir anlayışa göre Anayasa bu hükmü, Başkanlık 
Divanının sadece siyasi parti gruplarının iltizam ettikleri üyelerden kurulmasını gerektiriyor Bu 
anlayışın başlıca şu iki gerekçeye dayandığı görülüyor : Bir kere, bahis konusu fıkra sadece siyasi 
parti gruplarından bahsediyor. Bu ifade tarzı, Divana katılmayı siyasi parti gruplarına hasreden 
bir maksat güdüyor. Çünkü Kurucu Meclisin bir kanadını teşkil eden ve bugünkü Anayasamızın 
esas kaleme alıcısı olan Temsilciler Meclisine sunulan Anayasa Komisyonu tasarısında «siyasi 
gruplar» deyimi kullanırken, Genel Kurulda yapılan teklif ve görüşmeler sonunda bu ifade, geriye 
kalanları bertaraf etmek maksadı ile «Siyasi parti grupları» şeklinde değiştirilmiş bulunmaktadır. 
İkinci olarak, Anayasa, Bütçe Karma Komisyonunun kuruluşuna ilişkin hükmünde (Md. 94/2) 
«Siyasi parti gruplarının ve bağımsızların oranlarına göre temsili göz önünde tutulur.» dediği hal
de Başkanlık Divanına ait hükmünde bağımsızlardan bahsetmemesi de Divanın siyasi parti grup
larına hasredildiğine başka bir işarettir. 

Yine Senatoda beliren diğer bir anlayışa göre ise, Başkanlık Divanına ilişkin Anayasa, hük
mü, siyasi parti grupları dışında kalan Meclis üyelerinin Divana katılmalarını önliyen bir mâna 
taşımaz. Bu anlayış da şu gerekçeye dayandırılmaktadır : Bahis konusu hüküm, siyasi parti grup
larını Divanı paylasacaklannı değil, oranlarına göre Divana katılacaklarını söylüyor. Bununla, 
Başkanlık Divanını çoğunluk partisi veya partilerinin inhisarından korumak maksadını güdüyor. 
Hükmün ifade tarzı ve güttüğü maksat bu olduğuna ve öte yandan siyasi parti gruplarına men-
subolanlar da olmıyanlann üyelik yetki ve ödevleri bakımından eşit sayılmaları gerektiğine göre, 
bu sonuncuların da Divana katılmalarını engellemediği şeklinde anlaşılmak gerekir. Bilindiği üze
re Senatonun şimdiye kadarki tatbikatı bu anlayış istikametinde olmuştur. 

Part i grupları oranına ilişkin Senato görüşmeleri sırasında (1 .1 .1962 tarihli Birleşimde); A. P. 
Grupu Sözcüsü tarafından .Başkanın parti oranı bakımından durumuna da dokunulduğu görül
müştür . Bilindiği üzere Anayasa, Başkan için özel bir seçim nisabı tesbit ettiği gibi, parti grup
larına aday göstermeyi de yasaklamaktadır. Bu hükümlerden mülhem olarak A. P. Grupu Söz-
cüsü, Meclis Başkanlarının Başkanlık Divanının tümünden ayrı düşünülmesi gerektiğini; partiler 
tarafından aday gösterilmemiş olan, üstelik bağımsız bulunan bugünkü Senato Başkanının A. P. 
kontenjanından seçilmiş sa.yılmıyacağını; dolayısiyle partiler arasındaki orantının, Başkanlık Di
vanının diğer üyelerinin seçiminde müstakillen nazara alınması gerekeceğini ileri sürmüştür. 

2. Komisyonumuzca incelenmesi uygun görülen meseleler : 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanlığının yazısında mütalâa isteği, 

belirli meselelere hasredilmemiş olduğu için, ihtilaf konularını çözmeye yanyaeağı düşüncesiyle 
komisyonumuzca aşağıdaki soruların incelenmesi uygun görülmüştür : 

a) Başkan 84 ncü maddenin 1 nci fıkrasında bahis konusu parti oranına dâhil midir? Diğer 
bir deyimle parti oranı bakımından Başkanın durumu nedir? 

b) Siyasi parti gruplarının oranları. Divanın tümünü kapsar mı? Kısaca, bunların Divana ka
tılmak oranı nedir? 

c) Bir siyasi parti grupu, kendisine tanınmış bulunan kontenjana grup dışı bir üyeyi, bu ara
da bir bağımsız aday gösterebilir mi? 

d) Anayasanın 84 ncü maddesi hükmünü yerine getirebilmesi için, İçtüzükte alınması gereken 
tedbirler nelerdir? 
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il. Parti oranı bakımından Başkanın durumu: 
Millet Meclisi ve Oumuhriyet Senatosu Başkan lan da Başkanlık Divanının başı sı f atiyle bu mü

essesenin şüphesiz ki, bir uzvudurlar. Bu itibarla Anayasanın 84 neü maddesinde ifade edilen parti 
oranına dahil sayılmaları tabiî gibi görülür. Ancak aynı maddenin 2 nei fıkrasının başkan seçiminde 
aday göstermeyi, siyasi parti gruplarına yasak etmiş olması, bu hususta tereddüt uyandıracak mahi
yettedir. Gerçekten parti gruplarınca resmen aday gösteril meksizin yapılmış bir seçim ameliyesinin 
- velev seçilen zat kendisi üyesi olsa bile - belli bir partinin katılması şeklinde değerlendirmek pek 
isabetli görünmüyor. Çünkü bu yolda bir değerlendirme, aday gösterme gibi açık ve objektif bir 
olaya değil, ancak sübjektif ölçülere dayanarak yapılabilir. İhtilâflara yol açabilen böyle bir hal 
tarzı büyük güçlük doğurur. Bu güçlük bilhassa bağımsız bir zatın seçilmesi halinde bir kat daha 
artar, öte yandan Anayasa, özel bir nisap aramak gibi. hükümlerle Başkana partilerüstü özel bir 

.mevki tanımıştır. Bu hükümlerde. Başkanı oran dışı saymak fikrini kuvvetlendirir görünmekledir. 
Bununla beraber komisyonumuz. Başkanın da siyasi parti grupları oranına dâhil olduğu fikrin

dedir. Çünkü Anayasamız, İstanbul tasarısında farklı olarak, Başkan olan zatın, mensubolduğu 
siyasi partiden ayrılıp bağımsız hale gelmesini.ve bu bağımsızlığını muhafaaz etmesini gerektir
miyor. Aksine olarak partisi ile irtibatını muhafaza etmesine cevap veriyor, öte yandan siyasi 
parti gruplarına başkan adayı göstermeyip yasak eden Anayasa hükmü de, grupların parlâmento 
içinde haiz olabildikleri türlü tesir imkânlarından ötürü amelî değerden mahrum bulunuyor. Ni
tekim tatbikat da bunu teyidetmiştir. Bu durum karşısında Anayasaya, Başkanı orana dâhil say-
mıyan bir anlayış izafe etmek, onun Başkanlık Divanının en tesirli makamını, bir siyasi partinin 
oran dişi olarak elde etmesine imkân verdiği kabul eylemek olur. Anayasanın açıkça ifade ettiği 
denge prensibini bu derece daraltan bir hal tarzını, onun zımni olarak tervicettiğini kabul için 
siyasi partilere aday göstermeyi yasak eden hükümler ve benzerleri, kâfi 'bir mesnet teşkil edemez
ler. 

Grupların teklif yapması caiz olmadığına göre Başkan seçilen zatın bir siyasi parti tarafından 
iltizam olunduğunu nasıl bilineceği sorusuna gelince, tatbikatta cari olan gayriresmî aday gösterme 
usulü ve bu maksatla partiler arasında yapılan görüşmeler, ve sair karineler kâfi bir ilgi kaynağı 
teşkil ederler ki, bu meseleye aşağıda ayrıca dokunacağız. 

• 4. Siyasi parti gruplarının Başkanlık Divanına katılma oranı : 
Komisyonumuz, ilgili Anayasa hükmünün (Md. 84/1) Başkanlık Divanına katılmayı siyasi parti 

gruplarına hasreden bir mâna taşımadığı, bu gruplara. Meclisin tümüne nisbetle haiz oldukları kuv
vet ölçüsünde Başkanlık Divanına katılmak hususunda sadece bir teminattır •• bir katılma temi
natı - sağladığı fikrindedir. Bu anlayışa göre, bahis konusu Anayasa hükmünün, siyasi parti grup
ları dışındaki üyeleri Divana katılmaları konusunu açık bıraktığı kabul edilmek ieabeder. 

a) Gerekçe : Bir kere Başkanlık Divanı hakkındaki Anayasa fıkrasının (Md. 86/1) metni, Di
vana katılmayı siyasi parti gruplarına hasreden bir kayıt ihtiva etmiyor. Hususiyle «Meclisteki si
yasi parti gruplarının kuvvetleri ölçüsünde Divana katılmaları sağlanır» formülünün ise, onların 
birbirlerine nisbetle kuvvetleri şeklinde olduğu kadar, hattâ bundan daha ziyade, grupların Meclisin 
tümü karşısındaki kuvvetleri şeklinde anlaşılması mümkündür. 

Anayasa Komisyonunun tasarısında bu fıkra ile benzerlerinde kullanılan «siyasi grup» deyimi
ni Temsilciler Meclisinin «siyasi parti grupları» şeklinde 'değiştirmiş olması ve bu hususta cereyan 
eden görüşmeler, Anayasa yapıcısının bu değiştirme ile Dîvan üyeliklerini siyasi parti gruplarına 
hasretmek istediğine delâlet eden bir nitelik taşımıyor. Zaten bu husustaki teklif, az sonra temas ede
ceğimiz hasredici görüşün lehinde değil, aleyhinde bir mâna taşıdığını göreceğimiz 85 nci madde 
vesilesiyle öne sürülmüş olduğu gibi, teklif sahibi de siyasi grup tâbirinin menfaat gruplarını da 
kapsıyacak şekilde geniş mahzurlu bir şekilde anlaşılması ihtimalinin ve bundan doğabilecek mahzur
ları önleme maksadı güttüğünü açıkça belirtmekle yetinmiştir. Bunun ötesinde, Divana katılmayı siya
si parti gruplarına hasra delâlet eden her hangi bir görüş ve ifadeye, incelenen Temsilciler Meclisi tu
tanaklarında raslanaınamıştır. Üstelik bir hukuk metnini kaleme alan heyetin içinde beliren görüşlerin 
nazara alınabilmesi, mütenazır bir kaydın metinde yer almış olmasına bağlıdır. Bu Anayasamız gibi halk 
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oyu ile tekemmül eden bir metin iyin daha büyük bir zarurettir. Bu itibarla şayet Temsilciler Mecli
sine, bahsitaıiz metni kaleme alınken hasredisi »görüş hâkim 'olsa idi bile, bu görüş metine 'aksetmiş 
olmadığı cihetle yine de nazara alınamazdı. 

Anayasamız, Bütiçe Karma Komisyonunun kuruluşunla ilişikin hükmünde (Md. 94/2) siyasi pa r t i 
İlerle birilikte «ibağımsızüarın» da oranlarına göre komisyonda temısili lüzumunu belirttiği hailde, 
Başkanlık Divanının kuruluşuna ait 'hükmünde (Md. 84/1) .'bunu yapmamış olması, Divanın kurulu- . 
şunu siyasi panti gn.iplia.rina hasret'ımek ist ediğine bir işaret ısayıimaz. Çünlkü bu şekilde bir istid
lal - a.kis yolu ile kanıt = angnmentum ve eontrario - usulüne mü Haca atin esas şartı, ilgili metin
lerdeki ifadelerin, karşıliklı 'münasebetlerin itina ile ölçülmek suretiyle tesbit edildiği ve dolayısiyle 
ifade ayrılıklarının farklı maksatlara delâlet ettiği saibit olmaik lâzımdır. Bunu gösteren bir delil 
mevcut değildir. Hatırlatalım ki, Karma Bütçe Komisyonu -Anayasa Komisyonunun tasarısından 
farklı olanak - Temsilciler Meclisinden çıkan metinde ımevcüt değil iken, Millî (Birlik Kami'tesinkı 
isteği ile sonradan ıkalbul edilmiş ve. bu arada siyasi parti grupları ile birlikte bağımsızların da fao-
ınisyonda temsili kaydı yine Millî. Birlik Komitesinin isteği ile Eklenmiştir. Bu ekleme yapılırken 
mıeseJenin başka hükümlerde bahis konusu olup olmıyaeağı slonısu üzerinde, büyük bir ihtimal
le, durulmamıştır. Hattâ bahsimiz hüküm yazılırken, siyasi,parti grupları dışında kalan üyelerin 
sadece bağımsızlardan ibaret ol/mıyaeağı, grup kııraealk ısayıda üyeye salhip bulunımıyan (Ana
yasa M. 85) partilerin de buiunaıbi'leceği, dolayısiyle «bağımsızlar» tâbiri yerine bu sonuncuları 
da ıkapsıyan bir deyim kullanmanın daiha doğru olacağı düşünülmemiştir. Bu itibarla M neü 
madde, meselemizin çözümü için bir mesnet teşkil edemez. 

Hulâsa Anayasa metni Başjkanlık Divanını siyasi parti gruplarına hasreden görüşü destek
leyici ıbir işaret ilhrtüVa etmiyor. Buna karşılık, komisyonumuzun ''benimsediği oran teminatı an
layışı lehine Anayasa 'metni içinde mesneSt bile bulmalk mümkündür: Gerçekten Anayasamızın 
$5 nci maddesinin ikinci fıkrası da, 84 neü Tiıaddedekine benzier bir ifade kullanarak «İçtüzük 
hükümleri, siyasi parti gruplarının, Meclislerin bütün faaliyetlerinle kuvvetleri oranında katıl
malarını sağlıyacaık yolda düzenlenir.»1 demektedir. Şayet 84 neü miaddenin ilk fıkrasında sa
dece siyasi parti gruplannıu. Divana katılmalarından bahsedilip gerikileriın zikredilmemiş olma
sı, «ıbunlar Divana katılamazlar.» şeklinde mânalandınlacaık 'olursa, aynı lâfzî mulhakiemenin 
86 nci maddeye de tatbik edilnnesd, dıol ay isiyle siyasi parti grupları dışında kalan üyelerin, 
mensuboldıikları Meclisin ihiıcjbir faaliyetinle k at il anı lyac akları gibi bir sonuca varılması ^eve-
keeeSktir. Bu denece aykırı bir fikri Anayasamı;/;), izafe etmenin imkânsızlığı açıktır. Dolayı
siyle, 85 nci maddenin, siyasi parti grupları için Meclis faaliyetine katılmak hususunda bir inlhi-
sar değil, sadece bir oran teminatı ifade ettiğini kabul eylemeik zaruridir. Her iki metin arasın
daki ifade tenazuru dolay isiyle bu zaruri sonu'ç. 84 nc'ü 'maddenin d!e benzer bir mâna taşıdığına 
deliü ssayılajbülir. (Bununla beraber ifade benzeyişleri her zaman maksat ıbenzserliğine yeter bir 
deüdl olamıyacağı, aynı ifadenin ibaşka başka maddederde farklı "mânalarla kullanılması müm
kün olduğu cihetle sadece lâfzî tenazuru yeter saymamalk, 'hukuk sistemimizde de (M. K. M. 1) 
beniimısenen yioram ilkeleri uyarınca ilgili hükmün güttüğü maksada ibakmaik zarureti vardır. Me
sele bu açıdan ele alınınca şu sonuca varılır : 

Yeni Anayasamızın, bahis konusu 'hükmü, 19*24 Anayasası rejiminin eksikliklerinden 'birini gider
mek malksadı ile sevk ettiğine şüphe yoktur. Bilindiği üzene 1924 Anayasası, Başkanlık Divanının 
terekkübünü taımamiyle Meclisin takdirine bırakmıştır. Bundan faydalanan iktidar partiler de 
Divanın tümünü ıkendi 'mensuplarından kurma yoluna gitmişlerdir. Bu şekilde meydana gelen 
Başjkanlık Divanları, tarafsızlık ten ayrılarak iktidar partisi lelhine davranma ile töhmetlendirilmek 
suretiyle, ıgerek mulhaılefetin, gerek tarafsız çevrelerin devamlı ıtenlkit ve şikâyetlerine konu teşkil 
etmişlerdir. Bu itibarla yeni Anayasamız, umumiyetle güttüğü, geniş rejimin aksaklıklarını önle
me hususundaki umumi tutumuna uygun olarak. iHaşkanbık Divanını da - Senato organlarındaki 
görüşmeler sırasında belirtildiği üzere - tekrar belli bir veya 'birkaç partinin tekelime geçmekten 
kforumak tetemiş, buna çare olarak da bahsimiz hükmü'ile, ilgili Meclisteki 'her siyasi parti grupu-
na kuvveti ölçüsünde Divana »katılum imik ânının s ağl anması m emretmiştir. Şu halde söz konusu 

http://gn.iplia.rina


— 12 — 
hükmü bu çerçeve içinide mân alandı rmak, ona siyasi parti grupları duşmda kalan Meclis üyelerinin, 
hususiyle tarafsızların Divana katılmalarını engelleyici bir mâna izafe etmemek lâzımdır. Çünkü, 
aslında tarafsızlık Başkanlık Divanının temel vasfıdır. Bu vasfa en uygun hal tarzı ise, Divanı ta
rafsız üyelerden kurmaktır. Ancak demokratik rejimin bir icabı olarak Parlâmentonun - hiç ıol-
rnazsa hüyük çoğunluğu ile - partililerden terekkübetmekte olması vakıası karşısında höyle bir 
hal tarzı mümkün olmadığı içindir ki, Anayasamız - benzer Batı sistemlerinde olduğu üzere - biz
de de Başkanlık Divanının bütün siyasi parti gruplarını 'içine alan denıgeli bir şekilde kurulması
nı, onu tarafsız davranmaya imal edecek bir çare olarak benimsemiş bulunuyor. İşaret edelim ki, 
dengeli kuruluş esasının, tarafsızlığı sağlamak maksadı ıgüttüğü, ayrıca Anayasa Komisyonunun 
gerekçesinde de belirtilmiştir. Bundan başka aynı 84 nem maddenin 3 ncü fıkrasında ıMeclis Baş
kanları ile Başkanvekillerine, mensulboldukları siyasi parti faaliyetlerine ve görevleri dışındaki 
Meclis tartışmalarına katılmanın yasaklanmış olması, Anayasanın Başkanlık Divanını düzenler
ken ffcarafsızlığı sağlama maksadı güttüğüne diğer bir delildir. Böyle olunca Anayasamızın söz 
konusu hükmüne siyasi parti grupları dışında kalanları, ıbu arada tarafsızların Divana katılmala
rını enıgeılliyen Mır anlayış izafe etmek doğru olmaz. 

Bir hususa daha işaret edelim: Aksine zaruret olmadıkça, Anayasa ıhü'kümterini, siyasi organ
ların hareket serbestliğini, dolayısiyîe siyasi hayatın değişen şartlarına intibak imkânlarını da-
raltmıyan bir anlayışla mâna! andırmak doğru olur. 

Görülüyor ki, bahis konusu Anayasa hükmünü, Divana katılmayı siyaısıi parti 'gruplarına has
retmediği, onlara sadece Meclisin tümü karşısındaki kuvvetleri ölçüsünde Divana katılma imkâ
nını sağladığı, geriki üyelerin Divana katılmaları konusunu açık bıraktığı şekilde anlamak lâzım
dır. Bunun aksi, anılan hükmün sadece lâfzını ve ruJhunu taşımakla kalmaz; bugünü Senatomuz
da olduğu üzere parti grupları dışında kalan üye sayısının 1/3 gibi önemli hir yekûna yaklaştığı 
hallerde, bizzat Anayasanın koyduğu denge esasına ve bunun güttüğü tarafsızlık gayesine aykırı 
ve mahzurlu sonuçlar doğurur. 

b) Siyasi parti (grupları dışındaki üyelerin (bu arada bağımsızların) durumu: Balhsimiz Ana
yasa hükmünün Başkanlık Divanına katılmayı siyasi parti gruplarına [hasretmediği, onlara Mecli
sin tümü karşısındaki kuvvetleri oranında katılma hususunda sadece bir teminat sağladığı kabul 
edilince parti grupları oranından artabilecek Divan görevleri ile grup dışı üyelerin durumu, ay
rım 'incelemek ister. Bu hususta şöyle bir hal' tarzı uygun görülmektedir: 'Siyasi parti grupla
rının Meclislerin tümü karşısındaki kuvvetleri oranından artan Divan ıgörevLerine siyasi parti 
grupları dışındaki üyeler arasından seçim yapmak veya /bu artan görevleri de yine Meclisin tü
mü karşısındaki oranları dairesinde, siyasi parti grupları arasında dağıtmak şekillerinden birini 
ihtiyaç hususunda ilgili Meclise takdir hakkını tanımak. Bugünkü Senatomuzda siyaısi parti 
gruplarına mensup üye sayısı, Senato tümünün takribi olarak 2/3 tür. Şu halde asıgari bu nis-
bette Divan görevlerinin Senatodaki parti gruplarına, oranları dairesinde dağıtılması Anayasa 
icabıdır. Artan 1/3 Divan .görevlerine gelince, Senato, bunlara isterse ıgrup dışı üyeler arasından 
seçim yapar; dilerse bu görevleri de - yine oranları dairesinde - tekrar parti .grupları arasında 
böler. Senato aıynı ameliyeleri, artan 1/3 kontenjanın bir kısmımı grup dışı üyelere tevdi edip ge
riki kısmını parti grupları arasında dağıtmak suretiyle de yapabilir. Fakat 'her defasında, parti 
oranını <göz önünde tutması lâzımdır. Gerçekten, Anayasa belirli bir hesap ameliyesine değil, si
yasi parti gruplarının oranına dikkat edilmesini emrediyor. Bu hal tarzının 'gerekçesi şudur: Az 
önce belirtildiği üzere, aksi zaruri olmadıkça, Anayasaya siyasi organların hareket serbestliğini 
ve bu sayede siyasi hayatın değişken amelî ihtiyaçlarına intibak imkânlarını saklı tutacak şe
kilde mâna vermek lâzımdır. 

5. Siyasi parti gruplarının Başkanlık Divanına katılmaları şekli : 
Anayasamız (M. 86/1), Başkanlık Divanına siyasi parti gruplarının nasıl katılacaklarını gös

termemiştir. Hattâ Divanın ilgili Meclisçe seçimle kurulacağını Başkanın dışındakiler için tasrih 
bile etmemiştir. Bununla beraber Divanın tümünün ilgili Meclisçe seçim yolu ile kurulmasını yeni 
Anayasamızın da zımni olarak esas aldığına şüphe edilemez. Gerçekten Başkanlık Divanının ilgi-



— 13 — 
li Meclisçe seçimle kurulması, ikinci Meşrutiyetten beri siyasi rejimimizde yerleşmiş bulunan r e 
başka memleketlerin parlâmento 'hayatında da mûtadolan bir usuldür. Anayasamızın bu usulün 
dışına çıkmaya, dolayısiyle yeni bir aksaklık unsuru yaratmaya imkân bıraktığı düşünülemez. 
Zaten yasama meclislerimiz tatbikatta seçim usulünü benimsemiş (bulunuyorlar. 

Divanın ilgili meclisçe seçilmesi esas olduğuna göre parti gruplarının Divana (katılmaları, iti
mat ©dip iltizam eyledikleri zatların seçilmesini isteme ve sağlama suretiyle olmak gerekir, iste
menin mûtat yolu ise, tatbikatta da yapıldığı üzere, her grupun kendisine düşen kontenjan için 
aday tesbit edilip Meclise teklif etmesidir. Teklif ettiği adayı Meclisin seçmek istemeyişi halinde, 
yerme, seçtirebileceği diğer bir adayı öne sürmek gibi amelî yollarla netice almaya çalışması da 
gerekir. 

Ancak, Anayasa, bilindiği üzere, Başkan için aday göstermeyi gruplara- yasaklamaktadır. 
Parlâmento davranışı ile bağdaşamıyan bu yasak karşısında, Başkanlık kontenjanı kendisine dü
şen siyasi parti için yapılacak şey, iltizam ettiği aday hakkındaki isteğini - geçmiş tatbikatta gö
rüldüğü ve yukarda da (No. o) işaret olunduğu üzere - gayriresmî surette belirtmektir. 

Bir parti grupun un resmî veya gayriresmî surette iltizam ve teklifi olmaksızın, bir üyesi dahi 
Divana seçilse, bu seçim onun kontenjanına mal edilmemek lâzımdır. Acaba bir siyasi parti gru-
pu, kendi kontenjanına düşen Divan görevlerine göstereceği adayları kendi üyeleri arasından 
seçmek zorunda mıdır? Kanaatimizce böyle bir zorunluk kabul edilemez; diğer bir deyimle bir 
siyasi parti grupu, kendisine düşen kontenjanı üyeleri dışındaki bir zatı, hususiyle bir bağımsızı 
aday gösterebilir. .Çünkü, Anayasa, grupların Divana kendi üyeleriyle katılmaya açıkça mecbur 
tutan bir kayıt ihtiva etmiyor, öte yandan Divan için, yukarda (2 a) belirtildiği üzere, tarafsız
lık asıldır ve partilerin dengeli bir şekilde katılması esası, siyasi parti cihazının Parlâmentoya 
hâkimiyeti olayı karşısında, taraf sizliği sağlamaya nisbeten en elverişli bir hal şekli olarak kabul 
edilmiş bulunuyor. Bu açıdan hareket edilince, ilgili siyasi parti gruplarına üyeleri dışından bir 
zatı, hususiyle bir tarafsızı aday gösterme ve bu suretle Başkanlık Divanının tarafsızlığını kolay
laştırma imkânını tanımak, Anayasanın «katı İma »tabiriyle bunu engellemediğini kabul eylemek 
daha doğru olur. 

6. Anayasanın 84 neü maddesi hükmünün uygulanması bakımından İçtüzüğe düşen rol : 
İşaret edelim ki, Başkanlık Divanının kuruluşu ile ilgili meseleler yukarda belirtilenlerden 

ibaret olmadığı gibi, bir hal tarzına bağlanmaları da oldukça zor bir keyfiyettir. Bütün bu me
selelerin reddolmadığı gibi, bir hal tarzına bağlanmaları da oldukça zor bir keyfiyettir. Bütün 
bu meselelerin imkân nisbetinde İçtüzükle açık bir şekilde kaidelere bağlanmasına ihtiyaç var
dır. Bu sayede parlâmento çalışmalarını güçleştiren hâdisevî ihtilâflar geniş ölçüde önlenmiş, ay
nı zamanda kabul edilecek hal tarzına razı ol mı yan gruplara süresi İçinde iptal dâvası yoliyle 
içtüzük aleyhine Anayasa Mahkemesine başvurmak imkânı verilmiş olur. Nitekim bu defa Sena
toda ortaya çıkan güçlüğün bir sebebi de parti grupu oranları önceden karara bağlanmadan se
çime geçilmiş olmasıdır, ilk önce bu ihtilâfın, icabında Senato reyi ile. halli ve ondan sonra seçi
me gidilmesi isabetli olurdu. 

Konu ile ilgili olarak içtüzükle halli gereken meselelerin başhealarmı şöylece özetliyebiliriz: 
a) Seçime geçilmeden önce Başkanlık Divanına ait parti oranlarının tesbit edilmesi lüzumu, 

bunun tesbit şekli, çıkacak anlaşmazlıkların çözüm tarzı belirtilmelidir. 
b) Her parti grup unun ancak kendisine düşen yerler için aday gösterebileceği, bunun dışın

daki adayların başkanlıkça nazara almmıyacağı keza aday dışında verilen oyların hesaba katıl
mayacağı gösterilmelidir. Kontenjan sahibi grupun gösterdiği bir adayın nisap sağlıyamaması ha
linde, onu yeni bir aday göstermeye mecbur tutan münasip bir hüküm düşünülmelidir. 

c) Toplantı süresi içinde Başkanlık Divanı üyelerinin statüsünde veya ilgili grup bünyesinde 
husule gelebilecek değişikliklerin nazara almmıyacağı da içtüzükte tasrih edilmelidir. Başkanlık 
Divanının siyasi hâdiselerin tesiri ile istikrarsız bir hal almaması ve görevini lâyıkıyle yapabil-
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nıesi için buna ihtiyaç vardır. Divan üyesinin kendi arzusu dle bir partiden çekilip başka bir par
tiye geçme suretiyle dengeyi esaslı surette bozması hali için bir istisna düşünülebilir. 

d) Bir siyasi parti grupunun Divana katılma istonıemesi ihtimalinin de göz önünde 'bulundu
rulması ve bu hususta uygun bir lıal tarzının da yine İçtüzükte öngörülmesi faydalı olur. 

II - Nisap meselesi 

Cumhuriyet Senatosunda görüş ayrılığına yol açan diğer bir mesele de, seçilme nisabı ayrıca 
hükme bağlanmuş olan Başkanın dışındaki Divan üyelerinin seçiminde nasıl bir nisap uygulanacağı 
•sorusudur. Bilindiği gibi, Anayasanın 86 neı maddesine göre-, «İler Meclis üye tamsayısının salt ço
ğunluğu ile toplanır. Ve Anayasada başka bir hüküm yoksa, toplantıya katılanların salt çoğunluğu 
ile hüküm verir.» Senatodaki görüş ayrılıkları, Başkan dışındaki Divan üyelerine bu maddedeki 
nisap hükmünün mü, yoksa İçtüzük hükmünün mü uygulanacağı sorusundan doğmaktadır. 

Bu sorunun cevabı, 86 neı maddenin seçimlerin kapsayıp kapsamadığı meselesinin çözülmesi
ne bağlıdır. Anayasanın 86 neı maddesinin seçim konusunu kapsamadığı, dolayıstiyle Anayasada 
serim nisabı hakkında konmuş münferit nisap hükümleri dışındaki haller için İçtüzük hükümleri
ne başvurmak gerekeceği, şu gerekçelerle öne sürülebilir : Bir kere, «karar» ile seçim arasında 
mahiyet farkı görülebilir. Karar, tek konu üzerinde» irade izharım fazammun ettiği halde, seçim 
türlü adaylar arasında bir tercih yapılmasını gerektirir; bununla ilgili olarak, seçime karardan 
farklı usuller, meselâ bu arada izafi nisap gibi sonuç, almayı kolaylaştırıcı şekiller uygulanabilir. 
Meclis organlarının kuruluşunu kolaylaştırmak üzre bu türlü usullere ihtiyaç da vardır. Bu iti
barla bahsimiz Anayasa maddesinin seçimleri kapsamadığını kabulü amelî bakımdan da yerinde 
sayılabilir. İkinci olarak, Anayasa, düzenlediği organ ve kuruluşlar için Meclisçe seçim yapılma
sını derpiş ettiği hallerde umumiyetle ayrı ve Özel nisap hükümleri koymuş bulunmaktadır ki. bu 
da seçimle kararı ayırdöder. Bir açıdan hareket ettiğine işaret telâkki olunabilir. 

Bu görüş benimsendiği takdirde. Başkanlık s 'elin ine Senatoca içtüzüğün 6 neı maddesindeki ni
sap hükmünün uygulanması yerinde olmak lâzımdır. Gerçi bu maddenin kayıtsız olarak kullanıl
dığı «mutlak çoğunluk» tâbirinin Senatoca mevcut üye sayısının değil, tam üye sayısının salt ço
ğunluğu şeklinde anlaşılıp uygulanması da hâdisede itiraza uğramıştır. İçtüzük hükümleri muvace
hesinde her iki görüşü de savunmak mümkündür. Ancak, İçtüzük hükümlerinin mânalandırıİması 
ve ibrazların çözümü için tek ve nihai merci, Anayasanın 81 nci maddesi gibi aksine bir hüküm 
bulunmadıkça ilgili Meclistir. Bu alanda yapılan itirazların yürürlükteki İçtüzük hükümleri (M. 
20 ve 202) ve tatbikatı (Bak. Meclisçe yayınlanan İçtüzükteki notlar) uyarınca yetkili mercilerce 
benimsenmemiş olması karşısında mesele üzerind > ayrıca durulmasına lüzum göriilmemiştir. 

Bununla beraber komisyonumuz, bahis konusu hükmün Divan üyelerinin seçimini ve şümulü 
içine aldığı fikrindedir. İlkin şunu belirtelim ki, ^6 neı madde hükmü, Anayasa ile meclislere tanı
nan görevlere inhisar etmek gerekir. Bu itibarla içtüzükle veya kanunlarla parlâmentoya tevdi 
olunan karar ve seçim işleri 86 neı maddenin şümulü dışında kalırlar. Bir karar ve seçimin mer
ciini tâyin yetkisi, onun. yapılış şeklini tesbite de şâmil olmak icabeder-, amelî ihtiyaç da bunu 
âmirdir. Ancak Başkanlık Divanının kuruluşunu Anayasa, kendi düzenleme konusu içine almış 
bulunuyor. Anayasada derpiş ödilen bir işleme ait nisabı teshil de, her şeyden önce Anayasaya 
ait bir husustur. Öte yandan seçim de, bir karar nevidir. Dolayısiyle kavram olarak 86 neı mad
denin şümulü içine girer. Amelî düşünceler de 86 neı maddedeki nisap hükmünün Başkanlık Di
vanına uygulanmasını gerektirir. Çünkü Başkanlık Divanına üye olacak zatın hicolmazsa çoğun
luğun güvenini kazanması doğru olur. •"*-

Bu görüş kabul edilecek olursa, Divan üyelerinin seeimine İçtüzüğün 6 neı maddesi değil, Ana
yasanın 86 neı maddesi uygulanmak lâzımdır. Do layısiyle bir adayın kazanmış sayılması için mev
cudun salt çoğunluğu hem kâfidir, hem de lâzımdır, Çünkü geçici mahiyet taşıyan mevcut îctüzti 
gün yürürlüğü - meselâ Başkan seçimleri gibi konularda Meclisçe de benimsendiği üzere - Anayasada 
aksine hüküm bulunmıyan hallere münhasırdır. ~ , 
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III - Müeyyide 

Anayasanın koyduğu esaslar üstün surette bağlayıcı olduğu ve bu husus ayrıca Anayasanın 8 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasında açıkça belirtildiği cihetle, Anayasaya aykırı bir kanun işleminin - yani 
kamu hukukuna tabi işlemin - sakat bir işlem sayılması gerekir. Ve bu esas, bir nevi kamu işlemi 
olan parlâmento işlemlerini de kapsar. Şu kadar ki, bir kamu işleminin sakatlığı, ancak çok açık 
ve istisnai aykırılık hallerinde hükümsüzlükle malûl sayılabilir. Dolayısiyle sakat kamu işlemlerinin 
büyük kısmının, bozuk sayılarak yetkili merci tarafından kaldırılıncaya kadar hüküm ifade ettik
leri kabul olunur. Kamu işlemlerinin en geniş tipi olan idari işlemler, gerek nıensubolduğumuz ka
ra Avrupası hukuk sistemlerinde gerekse bkde bu esaslara tabi tutulmaktadır ve bu da, kamu iş
lemlerinin istikrarlı ve güvenilir, olması anlayışına dayanmaktadır. Aynı esasların parlâmento işlem
lerine de uygulanması zaruridir. îlâve edelim ki, bir işlemin bozukluğu dolayısiyle kaldırılmasının 
zaman itibariyle tesiri meselesi, uzun açıklamalara ihtiyaç gösteren ve hâdisede incelenmesine lü
zum görmediğimiz ayrı bir konudur. Yine ilâve edelim ki, bozuk işlemlere itiraz, hattâ re'sen kal
dırma, belirli ve nisbeten kısa bir süre ile sınırlandırılmak ve böylece istikrarsızlığı önlemek de 
gerekir. Bütün bu meselelerin İçtüzükte hükme bağlanması zaruridir. Bu umumi açıklamadan son
ra hâdisemizdeki muhtemel aykırılıkların müeyyideleri meselesine de kısaca dokunalım : 

1. Orana aykırılığın müeyyidesi : 
Az önce belirtilen esaslara göre, Başkanlık Divanına oran dışı yapılmış bir seçim, Anayasaya 

aykırılığı dolayısiyle sakat bir işlem sayılmak gerekir. Konumuzdaki Anayasaya aykırılık açık 
sayılamaz. Bu itibarla bozuk bir işlem bahis konusudur. Bu işlem geri alınıncaya kadar muteber 
telâkki edilmek gerekir. Seçime tâ başında itiraz edildiğine göre, cihetin seçim mercii olan Se
nato Genel Kurulu tarafından bir karara bağlanması lâzımdır. 

2. Nisaba uygun hareket edilmemesinin müeyyidesi : 
Başkanlık Divanının seçiminin Anayasanın 86 nci maddesi hükmüne tabi olduğu kabul edile

cek olursa, bu takdirde ilk turda mevcudun salt çoğunluğunu elde eden adayın - Senatoca benim
senecek oran içinde aday gösterilmiş olmak şartiyle - seçilmiş sayılması lâzımgelirdi. Ancak Senato 
bu ilk seçimi yeterli saymıyarak ikinci ve üçüncü turlara geçmiştir. Senatonun davranışı, ne secimi 
kazanan aday ne de başkaları tarafından her hangi bir itiraza uğramamıştır. Bu suretle işlem, umu
mi muvafakat altında cereyan etmiş görünüyor. Bu durumda artık ilk seçimin sonucuna avdet 
yolunda bir istek makbul sayılamaz: çünkü buna, en başta kamu işlemlerinde cari - az önce işa
ret ettiğimiz - istikrar anlayışı mânidir. Aynı sonuç, burada ayrıca üzerinde durmaya mahal ol-
mıyan, türlü hukuki esasların da bir icabıdır. Bu arada bilhassa şu esasın göz önünde bulundurul
ması uygun olur: Hâdisemizdeki neviden intisabı ihtiyari olan bir kamu görevine yapılan atanma, 
ancak ilgili tarafından benimsenmekle hukuki sonuç doğurur. Böyle bir atanma, ilgili tarafından 
benimsenmeden ve hukuki sonuç doğmadan - yani müktesep bir durum hâsıl olmadan - önce, ka
rar merciince geri alınabilir. Böylece, müktesep bir durum yaratmadıkça, muteber bir işlem 
üzerinde bile tasarruf etmek caiz olduğuna göre. Senatonun ilk seçim sonucu üzerinde, belirtilen 
şartlar altında, yaptığı tasarruf artık söz konusu edilememek lâzımdır. Anayasadaki nisap hük
mü esas alınınca sonraki turlarda izafi nisapla yapılan seçimin sakatlığı kabul edilmek lâzınıge-
lir. Burada da sakatlık açık olmadığı için ancak işlemin bozukluğu bahis konusu olabilir. Dolayı
siyle bu bahsin başlangıcında belirttiğimiz esasların uygulanması gerekir. 

3. Anayasa Mahkemesine başvurma meselesi: 
Hukuk sistemimizde parlâmentonun ferdî işlemleri aleyhine Anayasa mahkemesine başvurma 

usulü - Anayasanın 81 nci maddesindeki istisna dışında - kabul edilmemiştir. Bu itibarla hâdise de 
Senatonun aldığı ve alacağı ferdî kararlar aleyhine Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mah
kemesine başvurmaya imkân yoktur. Bu gibi organ ihtilâflarını ve umumiyetle ferdî işlemlerin 
Anayasaya uygunluğunu Anayasa Mahkemesine sunmayı kabul eden memleketler vai'dır. Almanya 
bunların başında gelir. Parlâmento organları arasındaki ihtilâflar parlâmento çalışmalarını aksa-
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tan ve onun halkoyu önünde prestijini sarsan bir nitelik taşıdıkları için, bunları ibizde de Ana
yasa Mahkemesine sunup yargı yolu ile çözmek ihtiyacı duyukılbilir. Bunun imkânı ve şekli ayrı 
bir konudur. Su kadarına işaret edilim ki, doktrinimizde Anayasaya aykırı ferdî işlemler alyehin-
de - ıbaşkan Ibir yararı yolu acık oilmıyan halleri navara alarak - Anayasa Mahkemesine müracaat 
usulünün adı kamuda tesis edilebileceğini savunanlar (Balta. Aksoy) vardır. 

IV - Özet 

Yukardaki açıklamalarda varılan sonuçları şöylece Özetliyelüliriz : 
f - Başkanlık Divanına ilişkin «sonuçlar : 
1. Başkan da-parti oranına dâhil sayılmak icabeder. 
2. Anayasa, 'Başkanlık Divanını, siyasi parti gruplarına hasredici 'bir mâna taşımamakta, on

lara ilgili meclisin tümüne ııis'betlo haiz oldukları ikuvvet ölçüsünde dîvana katılıma hususunda 
sadece Ibir teminat sağlamakladır. Bu anlayışa göre haihis konusu Anayasa hükmü, siyasü parti 
grupları dışındaki üyelerin Divana katılmaları konusunu açık hırakıunştır. Dolayısiyle, siyasi 
gruplar oranından artan Divan uörevlerini grup dışı üyelerle doldurmak veya oranlarına göre 
partiler arasında, dağıtmak sıklarından birini ihtiyar etmek hususunda ilgili meclis serbesttir. 

3. a) 'Siyasi parti gruplarının 'Başkanlık Divanına katılmaları, iti at ettikleri zatların seçil
mesini istemek ve sağlamak suretiyle olmak gerekir. Bunun için de kendilerine aidolau Divan 
üyelikleri için aday teshil edip teklif etımeleri lâzımdır. 

<b) Ancak Başkan için resmen ada.y teklif etme caiz olmadığın.'! göre bunun hakkındaki is
teklerin ga.vriresınî belirtilmişi zaruridir. 

c) Bir siyasi parti grupunun resmî veya gayriresmî bir teklifi olmadıkça yapılan 'bir seçim 
- velev onun 'bir üyesi seçilmiş olsa hile - o grupa mal edilemez. 

d) 'Bir siyasi parti kemli kontenjanı iein göstereceği adayları üyeleri arasından seçmeye 
mecbur değildir; dilerse üyesi olmıyan birini, eze ünde 'bir bağımsızı da aday-gösterebilir. 

4. a) Seçime geçilmeden önce parti oranlarının ve ilgili meselelerin karara bağlanması lâ
zımdır. 

h) Baştkanilık Divanının kuruluşu ile ilgili meseleler ve bunların müeyyideleri imkân ııisfbe-
tincle içtüzükte düzenlenmelidir. Tuı hal tarzı, razı olmıyanlara iptal dâvası yolu ile Anayasa Mah
kemesi önüne gitme imkânını verir ve ihtilâf kaynaklarını geniş ölçüde azaltır. 

TT - Nisap meselesi : 
Başkanlık Divanı üyelerinin seçiminde Anayasanın 86 ncı maddesi uygulanmak lâzımdır. Do-

layısiyle içtüzüğün 6 ncı maddesi carî olmamak gerekir. 
ITT - Müeyyideler : 
1. içtüzüğün mâ.nalandiril ması ve içtüzük alanından vâki itirazların cüzümü, tek ve nihai 

merci olarak, meclis organlarının tamamiyle bir iç meselesidir. 
2. Anayasaya aykırılk ise. ilgili işlemin bozukluğu neticesini doğurur. 'Bu iti'baula. parti oranı 

dışı yapılacaik bir seçim, bozuk sayılmak gerektiği ıgiibi. Anayasanın nisap hükmüne aykırı olarak 
izafi nisapla yapılmış (bir seçim de bozuktur. Her iki halde de 'bozuk işlemi kaldırma, başka bîr yol 
bulunmadığından, sadece Senatonun yetkileri içindedir, işlem kaldırılmadıkça muteber işlemler 
gibi sonuç doğurur. 



T. C. Ankara, 30 Ocak 1963 
Ankara Üniversitesi 

Siyasal Bilgiler Fakültesi 
İdari ilimler Enstitüsü 

Sayın Şeref Kayalar 
Cumhuriyet Senatosu 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanı 

26 Ocak J963 tarihli yazıya ektir. 

Senato Başkanlık Divanının seçimi ile ilgili meseleler hakkındaki enstitü mütalâasını, düzel
tilmiş son şekliyle, ekli olarak takdim ediyorum. Arkadaşımız Prof. Bahri Savcı'nın raporda özet
lenen ek gerekçesi de 'birlikte sunulmuştur. Arzu edildiği takdirde, Enstitü adına mütemmim iza
hat malksadiyle Prof. Bahri Savcı ve Doç. Dr. Muammer Aks oy Komisyonda hazır (bulunabilecek
lerdir. Enstitü raporunun evvelce hususi olarak gönderilen ilk müsveddesinin geri -göndetrilmıesini 
rica eder, bilvesile derin saygılarımı sunarını. 

Prof. Dr. Tahsin Bekir Balta 
Enstitü Müdürü 

CUMHURİYET SENATOSU DÎVANİ SEÇİMLERİ İLE İLGtfLÎ İHTİLÂF HAKKINDA 
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ İDARİ İLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜTALAASI 

Cumhuriyet Senatosunda Başkanlık Divanı seçimleriyle ortaya* çıkan tartışma konusu mesele
ler hakkında mütalâa ilstiyen Senato Anayasa ve. Adalet Komisyonu Başkanlığının 25 Aralık 
1962 tarihli yazısı ve ilgili tutanak nüshaları Enstitümüze tevdi edilmekle konu, Enstitümüze 
mensup öğretim üye ve yardımcılarından (Prof. Dr. Tahsin Bekir Balta, Prof. Dr. Yavuz Aba
dan. Prof Bahri Savcı, Doç. Dr. Neraıin Abadan, Doç. Dr. Muammer Aksoy, Doç. Dr. Şeref Gö-
zübüyük, Doç. Dr. Turan Güneş, Asis. Dr. Metin Kıratlı, Asis. Deniz Bay'kal, Asis. Oğuz Onaran'-
dan) meydana, gelen Komisyonumuz tarafından çeşitli yönleriyle incelenerek aşağıdaki sonuçlara 
varı İm ıştır : 

BaıhİLs konusu ihtilâf, biri Başkanlık Divanının kuruluşunda parti gruplarının payı, ikincisi 
Divanın seçim nisabı, üçüncüsü muhtemel aykırılığın müeyyidesi olmak üzere üç ayrı meseleye 
laallfık etmektedir. 

Başkanlık Divanının kurulusunda parti gruplarının payı : 

1. Anayasanın 84 ncü maddesine ilişkin olarak Cumhuriyet Senatosunda beliren görüş ayrı
lıkları - Bilindiği üzere Anayasamızın, Başkanlık Divanının kuruluşuna dair olan 84 ncü maddesi
nin I nei fıkrası. «Mecl'Morin Başkanlık divanları, o meclislerdeki siyasi parti gruplarının kuvvet
leri üMLsninde Divana katılmalarını sağlıyacak şekilde kurulur.» demektedir. Bu ifade, siyasi parti 
gruplarının Divana katılma derecesi bakımından yeter açıklıkta değildir. Bundan ötürü Cumhuri
yet .Senatosunda Başkanlık Divanının yapısı bakımından .birbirine aykırı iki anlayışın ortaya çık
tığı görülüyor ki, bunları, şöylece ifade edebiliriz: Bir anlayışa göre Anayasanın bu hükmü, Baş-. 
kanlık Divanının sadece siyasi parti gruplarının iltizam ettikleri üyelerden kurulmasını gerektiri
yor. Bu anlayışın başlıca şu iki gerekçeye dayandığı görülüyor: Bir kere, «bahis (konusu fıkra $a-



— 18 — 
dece siyasi parti gruplarından bahsediyor. Bu il'ade tarzı, Divana katılmayı siyasi parti gruplarına 
hasreden bir maksat güdüyor. Çünkü, Kurucu Meclisin bir kanadını teşkil eden ve bugünkü Ana
yasamızın esas kaleme alıcısı olan Temsilciler Meclisine sunulan Anayasa Komisyonu tasarısında 
«siyasi gruplar» deyimi kullanılmışken, Genel Kurulda yapılan teklif ve görüşmeler sonunda bu ifa
de, geriye .kalanları bertaraf etmek maksadı ile «siyasi parti grupları» şeklinde değiştirilmiş bu
lunmaktadır. îkinci olarak, Anayasa Bütçe Karma Komisyonunun kuruluşuna ilişkin hükmünde 
(M. 94/2) «Siyasi parti gruplarının ve bağımsızların oranlarına göre temsili göz önünde tutulur.» 
dediği halde, Başkanlık Divanına ait hükmünde bağımsızlardan bahsetmemesi do Divanın siyasi 
parti gruplarına hasredildiğine başka bir işarettir. 

Yine Senatoda beliren diğer bir anlayışa göre ise, Başkanlık Divanına ilişkin Anayasa hükmü, 
siyasi parti grupları dışında kalan Meclis üyelerinin Divana katılmalarını önliyen bir mâna taşı
maz. Bu anlayış da şu gerekçeye dayandırılmaktadır : Bahis konusu hüküm, siyasi parti grupları
nın Divanı paylaşacakları değil, oranlarına göre Divana katılacaklarını söylüyoıC Bununla, Başkan
lık Divanına çoğunluk partisi veya 'partilerinin inhisarından korunmak maksadını güdüyor. Hük
mün ifade tarzı ve güttüğü maksat bu olduğuna ve öte yandan siyasi parti gruplarına mensub-
olanlarla olmayanların üyelik yetki ve ödevleri bakımından eşit sayılmaları gerektiğine göre, bu 
sonuncuların da Divana katılmalarını engellemediği şeklinde anlaşılmak gerekir. Bilindiği üzere 
Senatonun şimdiye kadarki tatbikatı bu anlayış istikametinde olmuştur. 

Parti grupları oranına ilişkin Senato görüşmeleri sırasında, (1 . 11 . J962 tarihli Birleşimde) 
A. P. Grupu Sözcüsü tarafından Başkanın parti oranı bakımından durumuna da dokunulduğu 
görülmüştür : Bilindiği üzere Anayasa, Başkan için özel bir secim nisabı tesbit ettiği gibi, parti 
gruplarına aday göstermeyi de yasaklamaktadır. Bu hükümlerden mülhem olarak A. P. Grupu Söz
cüsü, Meclis Başkanlarının Başkanlık Divanının tümünden ayrı düşünülmesi gerektiğini par
tiler tarafından aday gösterilmemiş olan; üstelik bağımsız bulunan Senato Başkanının A. P. 
kontenjanından seçilmiş sayılamıyacağmı; dolayısiyle partiler atrasındaki orantının, Başkanlık Di
vanının diğer üyelerinin seçiminde müstakillen nazara alınması gerekeceğini ileri sürmüştür. 

2. Komisyonumuzca incelenmesi uygun görülen meseleler - Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Başkanlığının yazısında mütalâa isteği belirli meselelere hasredilmemiş olduğu 
için, ihtilâf konularını çözmeye yarıyacağı düşüncesi ile komisyonumuzca aşağıdaki soruların incelen
mesi uygun görülmüştür.: 

a) Başkan 84 ncü maddenin 1 nci fıkrasında bahis konusu parti oranına dâhil midir? Di
ğer bir deyimle parti oranı bakımından Başkanın dj.nn.imu tümünü kapsar mı? Kısaca, bunların Di
vana katılma oranı nedir? 

b) Siyasi parti gruplarının oranları, Divanın .nedir1? 
c) Bir siyasi parti grupu, kendine tanınmış bulunan kontenjana grup dışı bir üyesi, bu ara

da bir bağımsızı aday gösterebilir mi? Daha umumi olarak, siyasi parti grupları Divana ne şekil
de katılırlar? 

d) Anayasanın 84 ncü maddesi hükmünün yerine getirilebilmesi için, İçtüzükte alınması ge
reken tedbirler nelerdir? 

3. Parti oranı bakımından Başkanın durumu : Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Başkanla
rı da Başkanlık Divanının başı sıf atiyle bu müessesenin şüphesiz ki, bir unsurudurlar. Bu itibarla 
Anayasanın 84 ncü maddesinde ifade edilen parti oranına dâhil sayılmaları tabiî gibi görünür. 
Ancak aynı maddenin ikinci fıkrasının Başkan seçiminde aday göstermeyi, siyasi parti gruplarına 
yasak etmiş olması, bu hususta tereddüt uyandıracak mahiyettedir. Nitekim komisyonumuzun bir 
kısım üyeleri (Doçent Dr. Turan Güneş ve Doçent Dr. Şeref Gözübüyük) Başkanın Anayasamıza 
göre, parti oranına dâhil edilemiyeceği kanısındadır]ar. Bunların fikrince, parti grupları tara
fından resmen aday gösterilmeksizin yapılmış bir secim ameliyesini, - elev seçilen zat kendi üye
si olsa bile - «bedeli bir partinin Divana katılması» mahiyetinde değerlendirilmek isabetli olamaz. 
Çünkü bu yolda bir değerlendirme «ada'y gösterme» gibi açık ve objektif bir olaya değil, ancak 
sübjektif ölçülere dayanarak yapılabilir. "İhtilâflara yol açabilecek böyle bir hal tarzı büyük güç-
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lük do&urur. Bu güçlük bilhassa bağımsız bir zatın seçilmesi halinde bir kat daha artar, ö te yan
dan Anayasa, «özel bir nisap aramak», «oy kullanmaktan yasaklamak» gibi hükümlerle, Başkana 
partiler üstü özel bir mevki tanımıştır. Bu mevkie yaraşan hal tarzı, Başkanı oran dışı saymak
tır. 

Komisyonumuzun çoğunluğu (Balta, Abadan, Savcı, Aksoy v. s.) ise, Başkanın da siyasi parti 
grupları oranına dâhil olduğu fikrindedir. Çünkü Anayasamız, istanbul tasarısından farklı ola
rak, Başkanın mensubolduğu siyasi partiden ayrılıp bağımsız hale gelmesini ve bu bağımsızlığını 
muhafaza etmesini gerektirmiyor. Aksine olarak partisiyle irtibatını muhafaza etmesine cevaz ve
riyor. ö te yandan siyasi parti gruplarına Başkan adayı göstermeyi yasak eden Anayasa hükmü 
de, grupların Parlâmento içinde haiz olabilecekleri türlü tesir imkânlarından ötürü amelî değer
den mahrum bulunuyor. Nitekim tatbikat da bunu teyidetmiştir. Bu durum karşısında, Anayasa
ya «Başkanı orana dâhil saymıyan bir anlayış izafe etmek», onu «Başkanlık Divanmdaki en tesirli 
makamı, bir siyasi partinin oran dışı olarak ekle etmesine imkân verdiğini» kabul eylemek olur. 
Anayasanın açıkça ifade ettiği, «denge prensibi» ııden, bu derece uzaklaştıran bir çözümü, böy
lece zımni olarak tervicettiğini kabul için, «Siyasi partilere Başkanlığa aday göstermeyi yasak 
eden hüküm» kâfi bir mesnet teşkil edemez. -" T' * " " £ ^ " ıK *i' V *" p ?*V : ? J V r *~ İ* fü 

Grupların teklif yapması caiz olmadığına göre, Başkan seçilen zatın bir siyasi parti tarafın
dan iltizam olunduğunun nasıl bilineceği sorusuna gelince, tatbikatta cari olan gayriresmi aday 
gösterme usul ve bu maksatla partiler arasında yapılan görüşmeler ve sair karineler, kâfi bir bil
gi kaynağı teşkil ederler. Bu hususta şu da düşünülebilir : Bir partiye mensubolan veya bir parti
nin seçim listesinden seçilen bir meclis üyesi Başkanlığa seçilirse, ilgili parti tarafından bu zatın 
Başkan adaylığının benimsenmemiş olduğunu gösterir deliller bulunmadıkça, sözü gecen Başkan o 
partinin kontenjanına dâhil sayılmak gerekir. 

4. Siyasi parti gruplarının Başkanlık Divanına katılma oranı - Bu konuda Cumhuriyet Senato-
suıfdakine benzer şekilde, komisyonumuzda da iki görüş belirmiştir : Bir üyemiz (Prof. Bahri Sav
cı), Başkanlık Divanı hakkındaki Anayasa hükmünün Divana katılmayı siyasi parti gruplarına 
hasrettiği kanısındadır*. 

Buna karşılık komisyonun diğer üyeleri (dolayisiyle büyük çoğunluğu), söz konusu Anayasa 
hükmünün, Başkanlık Divanına katılmayı siyasi parti gruplarına hasreden bir mâna taşımadığı. 
bu gruplara, sadece. Meclisin tümüne nisbetle haiz oldukları kuvvet ölçüsünde Başkanlık Divanı
na katılma hususunda bir teminat - katılma teminatı - sağladığı fikrindedirler. Bu anlayışa göre, 
bahis konusu Anayasa hükmünün, siyasi parti grupları dışındaki üyelerin Divana katılmaları ko
nusunu açık bıraktığı kabul edilmek gerekir. 

a) Katılma teminatı görüşünün gerekçesi - Bu -son görüşün gerekçesi şöylece özetlenebilir : 
Bir kere, Başkanlık Divanı hakkındaki Anayasa fıkrasının (M. 86 I) metni, Divana katılmayı 

siyasi parti gruplarına hasreden bir kayıt ihtiva etmiyor. Hususiyle «Meclisteki siyasi parti grup
larının kuvvetleri ölçüsünde Divana katılmaları sağlanır» formülünün ise onların birbirlerine nis
betle kuvvetleri şeklinde olduğu kadar, hattâ bundan daha ziyade, grupların Meclis tümü karşı
sındaki kuvvetleri şeklinde anlaşılması mümkündür. 

Anayasa Komisyonunun tasarısında bu fıkra ile benzerlerinde kullanılan «siyasi grup» deyimi
ni Temsilciler Meclisinin «siyasi parti grupları» şeklinde değiştirmiş olması ve bu hususta cereyan 
eden görüşmeler Anayasa yapıcısının bu değiştirme ile Divan üyeliklerini siyasi parti gruplarına 
hasretmek istediğine delâlet eden bir nitelik taşımıyor. Zaten bu husustaki teklif, az sonra temas 
edeceğimiz ve hasredici görüşün lehinde değil, aleyhinde bir mâna taşıdığını göreceğimiz. 85 nci 
madde vesilesiyle öne sürülmüş olduğu gibi, teklifin sahibi (Prof. Dr. Turhan Feyzioğlu) da si
yasi parti grup tâbirinin menfaat gruplarını da kapsıyacak geniş ve mahzurlu bir şekilde anlaşıl
ması ihtimalini ve bundan doğabilecek mahzurları önleme maksadı güttüğünü açıkça belirtmiş ve 
bununla yetinmiştir. Bunun ötesinde, Divana katılmanın siyasi parti gruplarına hasredilmek isten
diğini gösteren her hangi görüş ve ifadeye, incelenen Temsilciler Meclisi tutanaklarında raslana-
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nıamıştır. Üstelik bir hukuk metnini kaleme alan heyetin içimde belken görüşlerin n&zj^a alına
bilmesi, mütenazır bir kaydın .metinde yer 'almış almasına bağlıdır. Bu, Anayasamız giibi halkoyu 
ile tekemmül eden bir metin için daha büyük bir zarurettir. Bu itibarla denebilir ki, eğer Tem
silciler Meclisine, incelediğimiz metni kaleme alırken «hasredici görüş» hâkim olsa idi bile, bu 
görüş her hangi bir surette metne aksetmiş olmadıkı cilntlp yine de nazara alınamazdı. 

Anayasamız, Karma Bütçe Komisyonunun kuruluşuna ilişkin hükmünde (Md. 94 II) siyasi par
tilerle birlikte «bağımsızların» da oranlarına göre komisyonda temsili lüzumunu belirttiği (Md. 
94 11) halde, (Başkanlık Divanının kuruluşuna ait hükmünde (Md. 84 17) bunu yapmamış ol
ması, Divanın kuruluşunu siyasi parti gruplarına, hasretmek istediğine bir işaret sayılamaz. Çün
kü bu şekilde bir istidlal - akis yolu ile kanıt - angıiımentum e eontraria - usulünden faydalana
bilmek için, ilgili metinlerdeki ifadelerin, karşılıklı .münasebetleri itina ile ölçülmek suretiyle 
tesbit edildiği ve dolayısiyle ifade ayrılıklarının farklı maksatlara delâlet ettiği sabit olmak lâ
zımdır. Bunu .gösteren bir delil yoktur. 

Hatırlatalım ki, Karma Bütçe Komisyonu - Anayasa Komisyonu tasarısından farklı olarak -
Temsilciler Meclisinden çıkan metinde mevcut değil iken Millî Birlik Komitesinin isteğiyle son
radan kabul edilmiş ve bu arada siyasi parti gruplariyle birlikte bağımsızların da komisyonda 
.temsil edilmesi kaydı yine Millî Birlik Komitesinin isteğiyle eklenmiştir. Bu ekleme yapılırken 
meselenin başka hükümlerde de bahis konusu olup olmıyacağı sorusu üzerinde durulmamıştır. 
Hattâ bajhis konusu hüküm yazılırken, siyasi part i grupları dışında kalan üyelerin sadece bağım
sızlardan ibaret olamıyacağı, grup kuracak sayıda üyeye sahip bulunmıyan (Anayasa Md. 85) 
partilerin de bulunabileceği, dolayısiyle «bağımsızlar» tâbiri yerine bu sonuncuları da kapsıyan 
bir deyim kullanmanın daha doğru olacağı düşünülmemiştir. Bu itibarla. 94 neü madde meselenin 
çözümü için bir mesnet teşkil edemez. Hulâsa Anayasa metni Başkanlık Divanını siyasi parti 
gruplarına hasreden görüşü destekleyici bir işaret ihtiva etmiyor. Buna karşılık komisyonumuz 
çoğunluğunun benimsediği katılma teminatı anlayışı lehine Anayasa, metni içinde mesnet bile bul
mak mümkündür. Gerçekten Anayasamızın 85 nci maddesinin ikinci fıkrası da 84 neü maddesine 
benzer bir ifade kullanarak, «içtüzük hükümleri, siyasi parti gruplarının, Meclislerin bütün faali
yetlerine kuvvetleri oranında katılmalarını sağlı yacak yolda düzenlenir» demektedir. Şayet 84 
neü maddenin ilk fıkrasında sadece siyasi parti gruplarının Divana katılimalarmdan bahsedilip 
gerikilerin zikredilmemiş olması, «bunlar Divana katılmazlar» şeklinde , ınânalandırılacak olursa, 
aynı lâfzı muhakemenin 85 nci maddeye de tatbik edilmesi, dolayısiyle «siyasi parti grupları dı
şında kalan üyelerin, mensuboldukları Meclisin hiçbir faaliyetine katılamıyacakları» gibi bir so
nuca varılması .gerekecektir. Bu derece aykırı bir fikri Anayasamıza izafe etmenin imkânsızlığı 
açıktır. Dolayısiyle, 85 nci maddenin siyasi parti grupları için Meclis faaliyetine katılma hususun
da bir «inhisar» değil, ısadece bir katılma temin atını ifade ettiğini kabul etmek zaruridir. Her iki 
metin arasınidaki ifade tenazuru dolayısiyle bu zaruri sonuç, 84 neü maddenin de benzer bir mâ
na taşıdığına delil sayılabilir. Bununla beraber ifade benzeyişleri her zaman maksat benzerli
ğini ve yeter bir delil olamıyacağı, aynı ifadenin başka başka maddelerde farklı mânalarla kul
lanılması mümkün olduğu cihetle sadece bâzı tenazuru yeter saymamak, hukuk sistemiımizee de 
benimsenen (Medeni K. Md. 1) yorum ilkelerine uygun olarak hükmün güttüğü maksada da bak
mak zarureti vardır. Mesele bu açıdan ele alınınca şu sonuca varılır : 

Yeni Anayasamızın bahis konusu hükmü 1924 Anayasa rejiminin eksikliklerinden birini gider
mek maksadiyle' sevk ettiğine şüphe yoktur. Bilindiği üzere 1924 Anayasası Başkanlık Divanının 
terekkübünü Meclisin takdirine bırakmıştır. Bundan faydalanan iktidar partileri.de Divanın, tü
münü, kendi mensuplarından kurma yoluna gitmişlerdi. Bu şekilde meydana gelen Başkanlık, di
vanları tarafsızlıktan ayrılarak iktidar partisi lehine davranma ile töhmetlendirilmek suretiyle ge-
rek muhalefetin, gerek tarafsız çevrelerin devamlı tenkid ve şikâyetlerine konu teşkil, etmişlerdi, 
Bu itibarla yeni Anayasamız, geçmiş rejimin aksak lıklarmı önleme hususundaki umumi tutumuna uy
gun olarak, Başkanlık Divanını da - Senato organlarındaki görüşmeler sırasında işaret edildiği üse-
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re - tekrar belli bir veya birkaç başkanın tekeline geçmekten korumak istemiş, buna çare olarak da 
bahsimiz hükmü ile, ilgili Meclisteki her siyasi par!i grupuna kuvveti ölçüsünde Divana katılma im
kânını sağlanmasını emretmiştir. Şu halde bahsimiz hükmü bu çerçeve içinde mânalandırmak, ona 
«siyasi parti grupları dışında kalan .Meclis üyelerinin, hususiyle tarafsızların Divana katılmalarını 
engelleyici bir mâna» izafe etmemek lâzımdır. Çünkü, aslında tarafsızlık Başkanlık Divanının temel 
vasfıdır. Bu vasfa en. uygun bir çözüm. Divanı tarafsız üyelerden kurmaktır. Ancak, demokratik 
rejimin bir icabı olarak parlâmentonun - hiç olmazsa büyük çoğunluğu ile - partililerden terekküb-
etmekte -olması vakıası karşısında, böyle bir hal tarzı mümkün olmadığı içindir ki, Anayasamız 
- benzer Batı sistemlerinde olduğu üzere - bizde de Başkanlık Divanının bütün siyasi parti grup
larını içine alan dengeli bir şekilde kurulmasın i, onu tarafsız davranmayı imale edecek bir çare 
olarak benimsemiş bulunuyor, işaret" edelim ki. «dengeli kuruluş» esasının tarafsızlığı sağlama 
maksadı güttüğü, ayrıca Anayasa Komisyonunun gerekçesinde de belirtilmiştir. Bundan başka 
Anayasamızın aynı 84 neü maddesinin 3 neü fıkrasında Meclis Başkanlariyle Başkanvekillerine, 
mensuboldukları siyasi parti faaliyetlerine ve görevleri dışındaki Meclis tartışmalarına katılmayı 
yasak etmesi, Anayasanın Başkanlık Divanını düzenlerken tarafsızlığı sağlama maksadı güttüğüne 
diğer bir delildir. Böyle olunca Anayasamızın inceleme konusu hükmüne, «siyasi parti grupları 
dışında kalanların bu arada tarafsızların Divana katılmalarını engelliyen bir anlayış» izafe etmek 
doğru olamaz. 

Bir hususa daha işaret edelim : Aksi zaruri olmadıkça, Anayasa hükümlerini, siyasi organların 
hareket serbestliğini, dolayısiyle siyasi hayatın değişen şartlarına intibak imkânlarını, daraltmıyan 
bir anlayışla mânalandırmak doğru olur. 

({örülüyor ki, bahis konusu Anayasa hükmünü. Divana katılmayı siyasi parti gruplarına hasret
mediği, onlara sadece Meclisin tümü karşısındaki kuvvetleri ölçüsünde Divana katılma imkânını 
sağladığı, geri ki üyelerin Divana katılmaları konusunu açık bıraktığı şeklinde anlamak lâzımdır. Bu
nun aksi, anılan hükmün sadece lâfzını ve ruhunu taşımakla kalmaz, bugünkü Senatomuzda olduğu 
üzere parti grupları dışında kalan üye sayısı 1/3 gibi önemli bir yekûna yaklaştığı hallerde, bizzat 
Anayasanın koyduğu denge esasına ve bunun güttüğü tarafsızlık gayesine aykırı ve mahzurlu so
nuçlar (Joğurur. 

b) Siyasi parti grupları dışındaki üyelerin, (Bu arada bağımsızların) durumu bahsimiz Ana
yasa hükmünün Başkanlık Divanına katılmayı siyasi parti gruplarına hasretmediği, onlara Mecli
sin tümü önündeki kuvvetleri oranında katılma hususunda sadece bir teminat sağladığı kabul edi
lince parti oranından artabilecek Divan görevleriyle grup dışı üyelerin durumunu ayrıca incelemek 
ister. Bu hususta iki hal tarzı hatıra gelebilir : 

1. Bunlardan biri, siyasi parti gruplarının kuvvet oranlarından artan Divan görevlerine siyasi 
parti grupları dışındaki üyeler arasından seçim yapılmasını zaruri saymaktadır. Bugünkü Senato
muzda siyasi parti gruplarına mensup üye sayısı takribi olarak 2/3 tür. Bahis konusu hal tarzına 
gidilirse siyasi parti grupları Divana ancak 2/3 oranında katılabilirler; geriye kalan ve grup dışı 
üye sayısına tekabül eden 1/3 Divan görevlerine bu sonuncular arasından seçim yapılması lâzım
dır. Komisyonumuz üyelerinin bir kısmı (Ezcümle Doçent Dr. Turan Güneş), bu hal tarzına taraf
tardır. Bu görüş ilgili hükmün (Md. 84/1) siyasi parti gruplarının Divana katılma paylarını, Mee-
lis tümü karşısındaki esas oranlarına hasrettiği anlayışına dayanıyor. 

2. İkinci bir hal tarzı ise, bahis konusu Divan görevlerini grup dışı üyelere tevdi etme veya, 
yine Meclisin tümü karşısındaki oranlan dairesinde siyasi parti grupları arasında dağıtma şekille
rinden birini ihtiyar eylemek hususunda ilgili Meclise takdir hakkı tanımaktır. Bu son hal tarzı 
kabul edilirse, bugünkü Senatomuzda siyasi partilere düşen kontenjandan artan 1/3 Divan 
görevlerine Senato isterae anılan gruplar dışındaki üyeler arasından seçim yapar; di
lerse, bu görevleri de - yine oranları dairesinde - tekrar parti grupları arasında böler. Senato 
aynı ameliyeyi, artan 1/3 kontenjanın bir kısmını grup dışı üyelere tevdi etmek ve ge-
riki kısmı pai*ti grupları arasında dağıtma suretiyle de yapabilir. Fakat her defasında parti 
gruplarının oranına uygun işlem yapması lâzımdır. Gerçekten Anayasa belirli bir dağıtma ame-
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üyesini .değil, parti gruplarının uranına dikkat edilmesini emrediyor, komisyouuımuz üyelerinin 
bir kısmı (Ezcümle Prof. Dr. Tahsin Bekir Balta) bu hal tarzına taraftardır. Bu görüş, az önce be
lirtildiği üzere, aksi zaruri, olmadıkça, Anayasaya, siyasi organların hareket serbestliğini ve fon 
sayede siyasi hayatın değişken amelî ihtiyaçlarına intibak imkânını saklı tutmak şeklinde auâna-
1 andırmanın daha doğru olacağı açısından 'hareket ediyor. 

e) Divana katılmayı siyasi parti gruplarına 'hasreden görüşün gerekçesi - Prof. Savcı tarafın
dan savunulan 'bu görüş esas itibariyle şöyle bir gerekçeye dayanıyor : Gferçi Anayasa metni Di
vanı siyasi parti gruplarına hasreden bir kayıt ihtiva etmiyor. Fakat böyle bir hal tarzını Anayasa
nın ruhu gerektiriyor. Çünkü yeni Anayasamız partilileri, siyasi hayatın temel bir unsuru sayıyor 
ve Meclislerin yapısını düzenlerken bu açıdan hareket ediyor. Bu tutuma muvazi olarak bahis 
konusu hüküm de Parlâmentonun yönetimini, organik şekilde halk oyu ille irtibat hallinde olan 
siyasi partilerin sorumluluğuma tevdi etmek istiyor. 

f>. Siyasi parti gruplarının Başkanlık Divanına katılmaları şekli : Anayasamızın: (Md. 84/1) 
Başkanlık Divanının kuruluşuna siyasi parti gruplarının nasıl katılacaklarını göstermemiştir. Hat
tâ Divanın ilgili Meclisçe seçimle kurulacağını, Başkanın dışındakiler için tasrih bile etmemiştir. 
Bununla beraber Divanın tümünün ilgili Meclisçe seçimi yolu ile kurulmasını yeni Anayasamızın 
da zımni olarak esas aldığına şüphe edilemez. Gerçekten Başkanlık Dîvanının ilgili Meclisçe seçil
meleri usulü, İkinci Meşrutiyetten beri siyasi rejimimizde yerleşmiş bulunan ve başka memleketle
rin parlâmento hayatında da takübolunan bir gelenektir. Anayasamızın1 bu geleneğin dışına çık
maya, dolayıısiyle yeni bir aksaklık unsuru yaratmaya imkân bıraktığı 'düşünülemez. Zaten yasa
ma meclislerimiz tatbikatta seçim usulünü benimsemiş bulunuyorlar. 

a) İstek belirtime lüzumu - Divanın ilgili Meclisçe seçilmesi esas olduğuna göre, parti grupla
rının Divana, katılmaları itimadedip iltizamı eyledikleri zatların seçilmesini isteme ve sağlama su
retiyle olmak gerekir. İstemenin mûtad yolu ise, tatbikatta da yapıldığı üzere, her grupun kendi
sine düşen kontenjan için aday tesbit edip Meclise teklif etmesidir. Teklif ettiği adayı Meclisim 
seçmek istemeyişi halinde yerine, seçtirebileceği diğer bir adayı öne sürmek gibi amelî yollarla 
netice almaya çalışması da gerekir. 

Ancak Anayasa, bilindiği üzere, Başkan için aday göstermeyi gruplara yasaklamaktadır. Par
lâmento davranışiyle bağdaşmıyan bu yasak karşısında, Başkanlık kontenjanı kendisine düşen 
siyasi parti için yapılacak şey iltizam ettiği aday hakkındaki isteğini geçmiş tatbkattta 'görüldüğü 
üzere gayrirasmî surette belirtmektir. 

Şunu da ekliyelim ki, bir parti grupunun resmî veya gayriresmî surette iltizam ve teklifi dı
şında, eğer bir üyesi Divana seçilirse, bu seçimi1 onun kontenjanına mal etmemek lâzımdır. 

b) Bir parti grupu kendi kontenjanından bir bağımsızı aday gösterebilir 'mi? - Diğer bir de
yimle acaba bir siyasi parti grupu, kendi kontenjanına düşen Divan görevlerine göstereceği aday
ları kendi üyeleri arasından seçmek zorunda mıdır? Komisyonumuz üyelerinden bir kısmı (Güneş, 
Gözübüyük) bunun zaruri olduğu inancındadırlar. Kanaatleriince, Anayasa, ısiyaısi parti grupla
rının Divana katılmaları deyimini kullanırken, onların iltizam ettikleri üyelerinin Divanda yer al
masını kasdetm iştir. İhtilâflara yol açmıyan açık bir durum ancak İm şekilde sağlanabilir. 

Komisyonumuzun çoğunluğuna göre (ezcümle Balta, Abadan, Savcı, Aksoy) bir siyasi parti 
grupu kendisine düşen kontenjana, üyeleri dışındaki bir zatı, hususiyle bir bağımsızı aday göste
rebilir. Çünkü Anayasa', grupları, Divana kendi üyeleri ile katılmaya açıkça zorlıyan bir kayıt ih
tiva etmiyor, ö t e yandan Divan için yukarda (4 a) belirtildiği üzere, tarafsızlık esastır ve parti
lerin Divana dengeli bir şekilde katılması kaidesi, siyasi parti cihazının Parlâmentoya hâkimiyeti 
olayı karşısında, tarafsızlığı sağlamaya nisbeten en elverişli bir çözüm olarak düşünülmüş 'bulmni-
yor. Bu açıdan hareket edilince, ilgili siyasi parti gruplarına, üyeleri dışında bir zatı, hususiyle 
bir tarafsızı aday gösterme ve bu suretle Başkanlık Divanının tarafsızlığını kolaylaştırma imkâ
nını tanımamak izah olunamaz bir hal tarzı teşkil eder. Anayasanın «katılma» tabiriyle bunu en>-
gellemediğini kabul etmek daha doğrudur; hükmün ruhuna ve vücut sebebine daha uygundur. 



- 2 3 -
& Anayasanın 84 neü maddesinin uygulanması bakımından İçtüzüğe düşen rol - işaret ede

lim ki, Başkanlık Divanının (kuruluşu ile ilgili meseleler yukarda belirtilenlerden übaret olmadığı 
gibi ıbir hal tarzına bağlanmaları da oldukça zor bir keyfiyettir. Bütün bu meselelerin imkân nis-
betinde içtüzükle açık ibir .şekilde kaidelere (bağlanmasına ihtiyaç vardır. OBu sayede parlâmento 
çalışmalarını .güçleştiren ihtilâflar ıgeniş ölçüde önlenmiş aynı zamanda kabul edilecek hal tarzı
na razı olmıyan gruplara süresi içinde iptal düvesi yolu ile içtüzük aleylhine Anayasa Malıkem-
sine (başvurmak imkânı verilmiş olur. Nitekim bu defa Senatoda ortaya •çıkan ıgüçlüğün "bir se
bebi de parti grup oranları önceden karara bağlanmadan seçime geçilmiş olmasıdır. Konu 
ile ilgili olarak İçtüzükle ıhallî 'gereken meselelerin başlıcalarmı şöylece özetliyeniliriz : 

.a) Seçime geçilmeden önce (Başkanlık Divanına ait parti oranlarının teslbit edilmesi lüzumu, 
bunun tesibit şekli çıkacak anlaşmazlıkların çözüm tarzı'belirtilmelidir. 

,'b) Her parti grupunun ancak kendisine düsen yerler için aday gösterebileceği, Ibunun dışın
daki adayların Başkanlıkça nazara almmıyacağı, keza aday dışında "verilen oyların hesaiba katıl-
mıyacağı gösterilmelidir. Kontenjan saMhi 'grupun gösterdiği bir adayın nisap sağlıya m a iması ha
linde onu yeni bir aday göstermeye meeJbur tutan münasip bir hüküm düşünülmelidir. 

c) Toplantı süresi içinde Başkanlık Divanı üyelerinin Statüsünde »veya ilgili grup bünyesinde 
husule gelebilecek değişikliklerin nazara almmıyacağı da İçtüzükte tasrih edilmelidir. Başkanlık Di
vanının siyasi hâdiselerim tesiriyle istikrarsız bir hal almaması ve görevini lâyıkiyle yapabilmesi 
için 'buna ihtiyaç vardır. Divan üyesinin kendi arzusiyle bir partiden çekilip (başka bir partiye geç
mek suretiyle dengeyi esa'slı surette bozması hali için istisna düşünebilir. 

d) Bir siyasi parti grupunun Divana katılmak istememesi ihtimalinin de göz önünde bulundu
rulması ve bu hususta uygun bir hal tarzının da yine İçtüzükte örugerülmesi faydalı olur. 

— II — 

Nisap meselesi 

Cuîmlhuriyet Senatosunda görüş »ayrılığına yol açan diğer bir mesele de, seçilme nisabı ayrıca 
hükme bağlanmış olan Başkanın dışındaki Divan üyelerinin seçimine nasıl Ibir nisap uygulanacağı 
sorusudur. Bilindiği gibi Anayasanın 86 ncı maddesine göre «her meclis üye tamsayısının salt ço
ğunluğu ile toplanır ve Anayasada "başkaca hüküm yoksa, toplantıya katılanların salt çoğunluğu 
ile .hüküm verir».Senatodaki görüş ayrılıkları Başkan dışındaki Divan üyelerine bu maddedeki ni
sap hükmünün mü yoksa İçtüzük hükmünün mü uygulanacağı sorusundan doğmaktadır. Bu soru
nun cevaibı anılan 86 ncı maddenin seçimlere şâmil olup olmadığı meselesinin çözülmesine (bağlı
dır. Bu hususta Komisyonumuzda iki görüş belirmiştir. 

1. Anayasanın 86 ncı maddesinin seçim konusunu kapsamadığı (görüşü - Komisyonumuzun bir 
kısım üyeleri (ezcülmle Güneş, Aksoy) Anayasanın 86 ncı .maddesinin Divan üyeleri seçimine şâ-
mlil olmadığı, dolayısiyle hu hususu düzenlemenin İçtüzüğe ait Ibir mesele olduğu inancındadırlar. 
Çünkü maddede 'bahis konusu «karar» ile seçim arasında mahiyet farkı vardır. (Karar tek konu üze
rinde irade izharını tazammun ettiği halde seçim türlü adaylar arasında bir 'tercih yapılmasını ge
rektirim Bununla ilgili olarak seçimde karardan farklı usuller, özellikle, izafi nisap gibi sonuç 
almayı kolaylaştırcı şekiller uygulanalbilir. Meclis .organlarının kuruluşunu kolaylaştırmak üzere 
bu türlü usullere ihtiyaç da vardır. Bu itibarla bahsimiz Anayasa maddesinin seçimleri kapsama
dığının kabulü amelî bakımdan da yerinde olur. Zaten Anayasa, düzenlediği organ ve kuruluşlar 
için Meclisçe seçim yapılmasını derpiş ettiği hallerde umumiyetle ayrı ve özel nisap hükümleri 
koymuş bulunmaktadır ki, bu da onun seçimle karını <ayırdeden hir açıdan harket ettiğine işaret
tir. 

Bu görüş benimsendiği takdirde Başkanlık seçimine Senatoca İçtüzüğün altıncı maddesindeki nisap 
hükmünün uygulan/ması yerindedir. Gerçi ıbu maddenin kayıtsız oTara'k UullaiKİığı «mutlakçoğunluk» 
tâbirinin Senatoca mevcut üye sayısının değil, tam üye sayısının salt çoğunluğu şeklinde anlaşılıp uy 
sulanması da hâdisede itiraza uğramıştır. İçtüzük hülmmleri muvacehesinde her iki görüşü de savunmak 
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mümkündür. Ancak, içtüzük hükümlerinin mânalandırılınası ve itirazların gözümü için tek venib'ai 
mıeroi, Anayasanın 81 noi malddesi gilbi aksine bir 'hüküm bulununadıkea ilgili mıeclistir. Bu alanda 
yapılan itirazların yürürlükteki İçtüzük bükümleri (Md. 20 ve 22) ve tatbikatı (Bak Meclisçe ya-
pıilan İçtüzük notları) uyarınca yetkili mercilerce benimsenmemiş olması karşısında mesele üzenin
de 'daha fazla durulmamasına lüzum g"örülmenıi§ti r. 

2. 86 ncı maddenin Başkanlık Divanına da şâmil olduğu görüşü - Kjonıisyunumuzun a/.mlık 
talkı bir 'kısmı (Balta), bahis konusu bükmün Divan üyelerinin seçimini de şümulü içine aldığı fik
rindedir. İBu fikre 'göre, 'gerçi 8'6 ncı madde hükmü Anayasa ile meclislere tanınan görevlere inhi
sar lefcmıe'k 'gerekir. Bu itibarla îçtüzüıklle veya kanunlarla parlâmentoya tevdi olundan karar ve se
çim işleri 86 ncı maiddenin şumülü dışında kalırlar. Bir karat- ve seçiminin merciini' tâyin yetkisi, 
onun yapılış şeklini tesbite de şâmil olmak ieabeder; amelî İhtiyaç da bunu âmirdir. Ancak, Baş
kanlık Divanının kuruluşunu Anayasa, kendi düzenleme konusu içine almış bulunuyor. Anayaisaıda 
derpiş ledülen bir isleme alt nisabı tesibiıt de 'her eşeyden önce Anayasaya alt bir busustur. Öte yan
dan seçim de ibir karar nevidir. Dol ay isiyle kavram olarak 80 ncı maddenin şümullü içine girer. 
Amelî düşünceler de 86 ncı (maddedeki nisap hükmünün Başkanlık Divanına uygulanmasını gerek
tirir. Çünkü, Başkanlık Divanına, üye olacak zat™ hlejolnıazsa. çoğunluğun güvenini kapanması 
doğru olur. 

İBu ıgörüş kabul edilecelk 'oluma, Divan üyelerinin .seçimine İçtüzüğün (i ncı m'addesi değil, Ana
yasanın 86 ncı maddesi uygulanmak lâzımıdır. Doiayısiyta bir adayın ka^ammi'ş »ayıilnmısı için mev
cudun salt çioğunluğu bem kâfidir, hem de lâzımdır. Çünkü, geçici malhiyet taışıyan mevcut içtü
züğün yürürlüğü -ınıeselâ Başkan seçimleri gilbi konularda M'eclisçe ide benimsendiği üzere - Ana-
yasmada aksine hüküm bulunmıyan hallere münhasırdır. Nitekim 'Başkan seçimlerinde olduğu üw-
re (meclislerin tatbikatı da bu merkezidedir. 

in 
Müeyyide 

Anayasanın koyduğu esaslar üstün surette bağlayıcı 'olduğu ve bu cihet. Anayasanın 8 nci mad
desinin ikinci fıkrasında da açıkça, belirtildiği cihetle Anayasaya aykırı ıbir kaimin işleminim - yani 
feaımu hukukuna tabi 'bir işlemin - sakat ibir işlem sayılması gerekir ve bu esas bir nevi karan işlemi 
olan parlâmento işlemlerini de kapsıar. Şu kadar M,, bir kamu işi eminin sakatlığı, ancak çok açık 
vte istisnai aşırılık iballerinde hükümsüzlükle mâlûl siayi'labilir, Doılayıslyle salkat kaımu İşlem]erinin 
ibüyük -kısmı, 'bozuk sayılarak bunların yetkili merci tarafından 'kaldırılıncaya kadar hüküm, ifade 
ettikleri kabul olunur. Bu esas kamu işllemleririin istikrarlı ve güvenilir olmaları lanlayışına daya.ii-
'maktadır. Kamu işlemlerindin en geniiş. tipi olan idari işlemler gerek rnensulbolduğumuz kara Avru
pa'sı hukuk sistemlerinde, gerekse bizde Ibn 'esaslara tabi tutulmalktadır. Aynı esasların pariâmenitio 
işllemilerine de uygulanması zaruridir. İlâve .edelim ki, bir işllemin bozukluğu, dolayısoyle kaldırıl-
mıasmın zaman itibariyle tesiri mıeselesi, uzun açıklamalara. 'ihtiyaç gösteren ve hâdisede incelenmesi-
ne lüzum görmediğimiz ıayrı bir konudur, y/ine ilâve edelim ki, bozuk işlemlere itiraz, İratta re'sen 
kaldırma, belirtil Ve nisbeten kısa bir süre ile sınırlandırılmak ve iböyleee .istikrarsızlığını önlemek 
de 'gerekir. iBütün !bu meseli eledin İçtüzükte bükme bağlanması zaruridir. Bu umumi açıklama dan 
Sonra .hâdisemizdeıki muJhtemiel aykırılıkların müeyyideleri meselesine de kısaca dokunalım : 

İ. Orana aykırılığın müeyyidesi : - Az önce belirtilen esaslara göre Başkanlık Divanına 'oran 
dışı yapılmış bir seçim Anayasaya aykırılığı dolayısiyle sakat bir işlem saıyılmalk gerekir. Kfonu-
muzdaki Anayasaya aykırılık, «'açık bir aykırılık»! sayılamaz. Bu itibarla «bozulk» ıbir işlem ba'hîs 
konusudur. Bu işlem geri alınıncaya kadar muteber telâkki edilmek 'gerekir. Seçime ta. başında 
itiraz edildiğinle 'göre ibıı ciltoetin seçim mercii olan Senato Cienel 'Kurulu tarafından bir karara 
b a ğlanmas ı 1 âzımd ı r. 

2. Nisaba uygun hareket edilmemesinin müeyyidesi - Başkanlık Divanının seçiminin Anaya 
ııın 86 ncı maddesi hükmüne tabi olduğu kabul edilecek olursa, bu takdirde ilk turda mevcudun 
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salt çoğunluğunu elde eden adayın - Senatoca benimsenecek oran içinde, aday gösterilmiş olmak 
şartiyle - seçilmiş sayılması lâzım gelirdi. Ancak Senato bu ilk seçimi yeterli saymıyarak ikinci 
ve üçüncü turlara, geçmişti!'. Senatonun İm tutumu, ne seçimi kazanan aday, ne de başkaları 
tarafından her hangi bir itiraza uğramamıştır. Bu suretle tutum umumi muvafakat altında ce
reyan etmiş görünüyor. Bu durumda artık ille seçimin sonuncuna avdet yolunda bir istek mak
bul, sayılamaz. Çünkü buna en başta - az önce işaret ettiğimiz -' istikrar anlayışı mânidir. Bu 
hal tarzına başka hukuki açıdan da varmak mümkündür. Bu arada bilhassa su esasın da güz 
önünde bulundurulması uygun olur: Hâdisemizdeki neviden inlisabi ihtiyari olan bir kamu 
görevine yapılan muteber bir atanma, ancak ilgili tarafından benimsenmekle hukuki sonuç 
doğurur. Bu itibarla atanmanın, benimseme olmadan ve hukuki sonuç doğmadan - yani müktesep 
bir durum, hâsıl olmadan • k a r a r merciince geri alınması caizdir. Böylece, müktesep bir durum 
yaratmadıkça muteber bir işlem üzerinde bile tasarruf etmek caiz olduğuna göre Senatonun 
ilk seçim sonucu üzerinde, belirtilen şartlar altında yaptığı tasarruf, artık söz konusu edile
memek lâzımdır. Anayasadaki nisap hükmü esas alınınca sonraki turlardan izafi nisapla yapı
lan seçimin sakatlığı kabul edilmek lâzımdır. Yine burada sakatlık açık olmadığı için ancak 
işlemin sadece bozukluğu bahis konusu olabilir. Dolayısiyle bu bahsin başında belirtilen esasların 
uygulanması gerekir. 

3. Anayasa Mahkemesine başvurma meselesi: 
Hukuk sistemimizde parlâmentonun ferdî işlemleri aleyhine Anayasa, Mahkemesine başvurma 

usulü - Anayasanın 8İ nci maddesindeki istisna dışında - kabul edilmemiştir. Bu itibarla hâdise
de de Senatonun aldığı ve alacağı ferdi kararlar aleyhine Anayasaya aykırılık iddiasiyle Anaya
sa Mahkemesine başvurmaya imkân yoktur. Bu gibi organ ihtilâflarını çözmek ve umumiyetle ferdî 
işlemlerin Anayasaya, uygunluğunu denetlemek işini Anayasa Mahkemesine tevdi eden memleketler 
vardır. Almanya bunların başında gelir. Parlâmento organları arasındaki ihtilâflar Parlâmento 
çalışmalarını aksatan ve onun halkoyu önünde prestijini sarsan bir nitelik taşıdıkları için bunları 
bizde de Anayasa, Mahkemesine sunup yargı yolu ile çözme ihtiyacı duyulabilir. Bunun imkânı 
ve şekli ayrı bir konudur. Su kadarına işaret edelim ki, doktrinimizde, Anayasaya aykırı ferdî 
işlemler aleyhine - başka yargı yolu açık olmıyan halleri nazara alarak - Anayasa Mahkemesine 
müracaat usulünün âdi kanunla tesis edilebileceğini savunanlar (Halta, Aksoy) vardır. 

IV 
özet 

Yakardaki açıklamalarda varılan sonuçları şöylece özetliyebiliriz : 
I - Başkanlık Divanına ilişkin sonuçlar. 
1. Komisyon çoğunluğuna göre Başkan da pa.rli oranına dâhildir. Komisyonun azınlıktaki 

bir kısım üyesi aksi inançtadır. 
2. Komisyonumuzun bir üyesine (Prof. Savcı) göre Anayasa, Başkanlık Divanının münhasıran 

siyasi parti gruplarının katılmasiyle meydatıa gelmesini gerektiriyor. Buna karşılık komisyonun 
geriye kalan üyeleri Anayasanın böyle bir hasredici bir mâna taşımadığı, siyasi parti gruplarına 
ilgili Meclisin tümüne nisbetle haiz oldukları kuvvet ölçüsünde Divana katılma hususunda sadece 
bir teminat sağladığı fikrindedirler. Bu anlayışa göre Anayasa siyasi parti grupları dışındaki 
üyelerin Divana katılmaları konusunu açık bırakmıştır. Bu ikinci görüşte olan komisyon üye
lerinin a) Bir kısmına göre siyasi gruplar oranından artan Divan görevleri için grup dışı üye
ler arasından seçim yapılması zaruridir, b) Diğer bir kısmına göre bunları grup dışı üyelerle 
doldurmak veya oranlarına göne partiler arasında dağıtmak şıklarından birini ihtiyar etmek husu
sunda ilgili Meclis serbesttir. 

3. a) Siyasi parti gruplarının Başkanlık Divanına katılmaları, itimat ettikleri zatların seçil
mesini isteme ve sağlama suretiyle olmak gerekir. Bunun için de kendilerine ayrılan Divan üyelikle-
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ri ieiıı aday tesbit edip teklif etmeleri lâzımdır. Ancak Başkan için resmen aday teklif etme caiz olma
dığına göre bunun hakkındaki isteklerini gayriresmî usullerle belirtmeleri zaruridir. Bir siyasi parti 
grupunun resmî veya gayriresmî bir teklifi olmadan yapılan bi seçim - velev bir üyesi seçilmiş 

olsa bile - o grupa mal edilemez. 
b) Komisyonumuzun bir kısım üyelerine göre bir siyasi parti grupu kendi kontenjanı için 

göstereceği adayları üyeleri arasından seçmeye mecburdur. Komisyon üyelerinin çoğunluğuna gö
re ise kontenjan sahibi parti grupunun böyle bir mecburiyeti yoktur; dilerse üyesi olmıyan bi
rini, ezcümle bir bağımsızı da aday gösterebilir. 

4. a) Seçime geçilmeden önce parti oranının tesbiti vo çıkacak ihtilâfların çözülmesi şart
tır. 

b) Başkanlık Divanının kuruluşu ile ilgili meseleler ve bunların, müeyyideleri, imkân nisbe-
tiııde İçtüzükle düzenlenmelidir. Bu hal tarzı, razı olmıyanlara iptal dâvası yolu ile Anayasa Mah
kemesi önüne gitme imkânını verir ve ihtilâf kaynaklarını geniş ölçüde azaltır. 

II - Nisap meselesi. 
Komisyonumuzun bir kısmına göre Divan üyelerinin seçimine Anayasanın 86 ncı maddesi uygu

lanmak lâzımdır. Diğer bir kısmına göre ise anılan seçim bu maddenin hükmü dışında kalmakta ve 
dolayısiylo, İçtüzüğün 6 ncı maddesine tabi bulunmaktadır. % 

III - Müeyyideler. 
1. İçtüzüğün mânalandınlması ve İçtüzük alanında vâki itirazların çözümü, tek ve nihai mer

ci olarak Meclisin bir iç meselesidir. 
2. Anayasaya aykırılık ise, ilgili işlemin bozukluğu neticesini doğurur. Bu itibarla, parti ora

nı dışı yapılan bir seçimin bozuk sayılmak gerektiği gibi, Anayasanın nisap hükmüne aykırı ola
rak izafi nisapla yapılmış bir seçim de bozuktur. Her iki halde de bozuk işlemi kaldırma, başka 
bir yol mevcut olmadığından, Senatoya ait bir yetkidir. İşlem kaldırılmadıkça muteber işlem gibi 
sonuç doğurur. 

30 . 1 . 1963 

Cumhuriyet Senatosu Saym Başkanlığına 

Yüksek Senatonuz Başkanlık Divanı seçimleri üzerinde ortaya çıkan meseleler hakkında, Fakül
temiz İdari İlimler Enstitüsü ilmî mütalâasını sunmuş bulunuyor. Bu mütalâa içinde genel gö
rüşe uymıyan şahsi görüşüm ayrıca zikredilmiştir. Ben bu şahsi görüşümü daha önce bir makale 
içinde ifade etmiş idim. Bu sebeple, raporumuza da fazla uzatmamak için, raporda ayrıca tafsili 
yoluna gidilmemiştir. Fakat, bu görüşün dayanaklarını Öğrenmede bir fayda mülâhaza edilir 
ümidi ile, henüz sayfa halinde tertiplenmiyen bu makalenin provalarını takdim etmeye mecbur 
kaldım. Bundan dolayı mazur görülmemi bilhassa istirham ederim. 

Bahis konusu şahsi mütalâam, bu geniş makalenin, takdim ettiğim prova metnindeki 11 - 19 
neu sayfalar arasında yer almaktadır. 

En derin saygılarımın kabulünü rica ederim. 
Prof. Bahri Savcı 



Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı seçimleri üzerindeki anlaşmazlıklar 

Prof. Bahri Savcı 

I 
BAŞKANLIK DİVANINA GİRME EHLİYETİ 

Türkiye 'Büyük: Millet Meclisinin bir dalı olan Cumhuriyet Senatosu Birinci Devre İkinci İçti
ma yılınnm Birinci Birleşimini 1 . 11 . 1962 Perşembe günü, saat 15,00 te alışılmış Parlâmento 
usulüne göre açmıştır. 

Cumhuriyet Senatosu, Başkanlık Divanının, Genel'Kurula sunduğu işlerden; Başkanın, Birinci 
toplantı yılı çalışmalarına ait demecinden sonra, gündeminin, görüşülen işler bölümünün birinci 
maddesine geçmiştir ki, bu, Başkanlık Divanına, yeni içtima yılı dolayısiyle seçilmesi gereken 3 
Başkan vekil ligi, 6 Divan Kâtipliği, 3 İdare Âmiri seçimidir. 

Fakat, bu seçimin yapılmasında, hemen bir güçlük ortaya çıkmıştır : Anlaşıldığına göre Başka
nından maada, müddetini bitiren eski Başkanlık Divanı muhtelif cephelerden adedî kuvvet nisbe-
tini tesbit ederken, Divandaki .sandalyeleri; Senato İçindeki bir siyasi parti grupu içinde yer almı-
yan bağmısrz Senato üyelerini de, yani böylece Senatonun tüm üye sayısı olan 183 sandalyesi de 
itibar nazarına alarak siyasi parti grupları ile, siynsi parti yrııpıı halinde teşkilâtlanmamış olan 
öteki guplara, haiz oldukları sayı kuvveti oranına göre paylaştırmayı mümkün kılan bir hesap da 
vermiştir. Bir baştka deyimle, Başkanlık Divanı, 84 ncü maddeyi. Divana katılma hakkını, sadece 
siyasi partilere tanıyan bir anlayış ile tefsir •ederek pay nisbetini ona göre dağıtan cetveller tanzim 
ederken, öte yandan, Anayasanın 84 ncü (maddesini; «Başkanlık Divanı, bütün Meclis üyelerinden 
kurulur. Bunlardan siyasi parti grupu halinde teşkilâtlanmış olanlar, Başkanlık Divanına, Meclisin 
tümüne nazaran haiz oldukları kuvvet nisbetinde katılırlar. Böyle bir hesap yapılınca, siyasi parti 
grupu halinde teşkilâtlanmamış olan bağımsızlar ile tabiî senatörleri1 de, Başkanlık Divanımda bir 
pay düşer. Senato, partilere düşen payı, partili üyelerden seçerken, bu bağımsızlaıra düşen payı da, 
bağımsızlar arasından seçer. Bu suretle, Başkanlık Divanına Cumhuriyet Senatosu içindeki bütün 
elemanlar katılmış olur: Yani siyasi parti grupu halinde teşkilâtlanmış olan elemanlar ile siyasi 
parti grupu içinde yer almamış bulunan bağımsızlar da, Divanda temsil edilmiş oiurlar. Bu tem
sil, siyasi partilere, Senato üye tamsayısı muvacehe sin deki oranları nisbetinde bir pay temin etmiş 
olur. Bu hesaptan, geriye kalan payı da, muhakkak bağımsız alırlar» gibi -kesin bir anlamda da 
anlıyan görüşe göre }Y<\y eetvelleride tanzim edilmiştir. 

Bu arada, Millet Partisi, Anayasanın 84 ve 85 nci maddelerini, kendisine göre anlıyarak, Sena
to Başkanlık Divanındaki sandalyelere ortak olmak üzere, «Senatoda, bir siyasi parti .grupu içinde» 
yer alimıyan bağımsız üyeleri sayıları 10 üyeden aşağı düştüğü için Senatoda -grnplaşamıyan M. P. 
ve C. K. M. P. gibi siyasi parti grupları ile birleştirmeden; M. P. ve C. K. M. P. nin, bu bağımsız
lardan müstakil olarak Başkanlık Divanında bir muhalefet partisi olarak temsil edilmelerini iste
miştir. (Cumhuriyet Senatosu, Tutanak Dergisi, Cilt 6, Sayfa 4) 

İşte Millet Partisi, bu ayrı görüşünü, 1 . 1 1 . 1962 tarihli Birinci Birleşimde, Cumhuriyet Sena
tosuna sunduğu bir tezkere ile ifade edince, bu Meclisteki Başkanlık Divanı üyeliklerindeki açıklar 
için nasıl 'bir seçim yapılacağı .meselesi, karışık bir manzara altında ortaya çıkmıştır : Çünkü, bu 
oran meselesini, Başkanlık Divanının çözmesi gerekirdi. Fakat, Başkanlık Divanında, Başkandan 
başka bütün üyeler düşmüş durumdadır. Bu meseleyi, ancak yeni Başkanlık Divanı çözebilir. O da 
çözememiştir. Fakat, Senato, bu seçimleri de yapmak zorundadır. Onun için, 84 ncü maddede zik
redilen «siyasi partilerin kuvvetleri ölçüsünde Divana, katılmaları» hükmünün nasıl anlagilıe&sı ge
rektiğini tesbit tartışmalarına girişilmiştir. 
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Bu tartışmada ortaya çıkan fikirleri, şu üç ımıp içinde toplamak ve özetlemek mümkündür. 

Şöyle M : 

I - Bir siyasi parti grupu içinde bulunmıyan Cumhuriyet Senatosu üyelerinin de, Başkanlık 
Divanına seçilmelerini mümkün görüp, onlara da bir pay veren görüş : 

Bu görüş, esas itibariyle, Cumhuriyet Senatosunda bağımsız üyeler lair.afuw.lan ve bâzı partiler 
tarafından ileri sürülmüştür ve Cumhuriyet Senatosu üyelerinden, hiç kimseyi ve hiçbir grupu 
rencide etmiyen bağımsızlara da, Parlâmento içinde faaliyet gösterine imkânını veren Mr çözüm 
yolu olarak kabulü istenmiştir. Geçen yılın tatbikatının da, Cumhuriyet Senatosu Başkanlık mev
kiine dahi bir bağımsızın getirildiği emsalinden başka dayandığı nazaai ve kanuni deliller de şun
lardan ibarettir : 

1. Bu Senato, Anayasaya göre, 183 kişiden ibarettir. İçlerinden biri kısmı (56 üye) partisiz 
temsilci vasf imdadı r. İçine bunları da alan bu 183 kişi, Başkanlık Divanında temsil edilmedikçe, 
Anayasaya aykırı hareket edilmiş olur. 

Yolumuz, Batı anlamındaki demokrasi olduğuna göre, hiçbir partiye monsubolmıyam arkadaş
ların da, Başkanlık Divanında, bağımsız olarak temsil edilmemeleri cihetine gidilemez, Binaena
leyh, siyasi parti grupları ile beraber, bu partisiz temsilcileri de, Başkanlık Divanı sandalyelerini 
pay etmede hesaba katmak gerekir. Onun için, oranı, 126 sayısına göre değil, bu 183 sayısı üze
rine oturtmak lâzımdır. (Haydar Tunçkanaıt tabiî Üye.) Çünkü; Cumhuriyet Senatosunda, parti 
grupu kurabilen Senato üyeleri durumu ancak şundan ibarettir : Yani, 

A. P. = 62, 
O. H. P. = 36, 
Y. T. P. — 28 olmak üzere, ancak 126 dır. Bunlardan geri kalıp bir parti grupu teşkil ede-

miyen üye sayısı hali hazırda 56 ya baliğ olmaktadır. Demek ki, bunların tutan da bir hayli ra
kam tutamaktadır. Bunnları Başkanlık Divanında temsilcisiz bırakmak doğru olamaz. 

2. Esasen, 84 ncü ve 85 nei maddeler de bunu âmirdir. Maddelerin gerçek anlamı şuradadır : 
Senatoda. 10 kişilik bir siyasi grup teşekkül-ettim i, bu grup, bir siyasi grup olarak Divana katıl
ma hakkını kazanacaktır. Ama, bundan, Divana, .sadece siyasi.paiftiileri.il katılacağı, Divan sandal
yelerinin, sadece siyasi parti grupları araısrada paylaşılacağı anlamı çıkmaz. Binaenaleyhı oran 
hesabını 126 üzerinden yaparak. Divan üyeliklelerini, sadece siyasi parti grupları arasında A. P. 
= 6; C. H. P. = 4; Y. T. P. = 3 olarak hesaplamak, gerekir. Geri kalan 56 kişiyi de temsilci-
siz bırakmamak için; oran hesabını 183 üzerinden yaparak, Divan üyeliklerine, siyasi paırti grup
larından: A. P. = 4; C H. P. = 3 ; Y. T. P. = 3 kişi getirdikten sonra, artan üç üyeliği de, Cirm
im ribaşkanlığı kontenjanına, tabiî senatör, bağımsız, C, K. M. P., M. P. temsilcilerinden mürekkep 
56 bağımsıza verme gerekir. Nitekim, Millet Meclisinde de, bağımsızlar, oran hesabına girmişler
dir. (C H.P. Grupu adına Sedat Çumralı). 

3. Gerçekten Anayasanın 84 ncü maddesi, ancak, siyasi parti gruplarının Divana katılma 
şartından bahseder; burada, Divanı paylaşma bahis konusu değildir; ancak, siyasi parti gazupları
nın, Divan dışında kalmasını, Divana muhakkak katılmalarını sağlama, bunu mecburi kılma 
bahis konusudur. Bu da, Divanın tarafsızlığını »ağlamak için konmuş bir hükümdür. (Ahmet Yıl
dız; Tabiî Senatör.) Ayrıca, Başkanlık Divanı, Senatonun bir makamıdır. Oraya, paırti grupları, 
inhisarı olmadan, daha doğrusu, oraya, grupların, grup hüviyeti bahis konusu olmadan, katılma
ları doğru olur. (Ahmet Yıldız, Tabiî Üye). 

4. 84 ncü maddeyi, parti gruplarının Divana katılma şeraitini düzenliyen 'bdr hüküm, olmak
tan çıkarıp, Divan üyeliklerini, münhasıran parti grupları arasında paylaştıran bir hüküm ha
linde anlamak, tamamiyle, antidemokratik biır görüştür. Çünkü; Başkanlık Divanı, partilerin ida
resi için seçilmiş bir he3ret değildir. Senatonun idaresi için seçilmiş (bir heyettir. Nerede Wir kurul 
varsa, bir .Başkanlık Divanı seçimi varsa, oraya katılmada herkesin diğerleri kadar hakkı vardır. 
Bunu tahdidedecek bir hüküm antidemokratik olur. (Ahmet Yıldız; Tabiî Senatör). 

http://lair.afuw.lan
http://siyasi.paiftiileri.il
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5. Nihayet, türlü kategorilere mensubolan ve fakat bir siyasi parti kuramadıkları için Baş-

kanljk Dîvanına katılma şansları tanınmak istemiyen üyelerin sayısı, yarm, Senatonun yarısını 
geçerse: Başkanlık Divanı, azınlı'kta kalmış olan siyasi parti grupları adaylarından mürekkep hale 
gelecektir. Bu, çoğunluğun kalbul etmediği bir Başkanlık Divanı olacaktır ki, bu vakıa düşündü
rücüdür. (Alınıet Yıldız. Taibiî Senatör) 

6. Anayasanın 84 ncü maddesini, diğer maddeleri ile birlikte mütalâa etmek lâzımdır. Ancak 
o zamandır ki, kanun yapıcısının .maksadını daha kolaylılkla ve isabetle anlıyabiliriz: Anayasanın 
183 ncü maddesi. Yüksek Hâkimler Kurulunun 18 asıl, 5 yedek üyeden kurulu olduğunu söyledik
ten sonra; bu 18 asıl, 5 yedek üyenin ne suretle seçilip. Yüksek Hâkimler Kurulunun meydana 
geleceğini tasrilh eder. Keza 145 ııci madde ile de; Anayasa Mahkemesinin 15 asıl, 5 yedek üye
den kurulacağını söyledikten sonra, bunu muta a kıp hükümlerle de, -bu 15 asıl ve 5 yedek üyenin 
nasıl seçileceğini açıklar. Bunun gibi, eğer, Anayasanın 84 ncü maddesi de, Başkanlık Divanının, 
ancak ve ancak, sadece ve münhasıran siyasi parti grupları üyelerinden seçilebileceğini ka&detse 
idi; evivelâ, bu kaide, açıkça vaz'edilirdi; ondan sonra da, bu kaidenin nasıl uygulanacağı tesbit 
edilirdi. Yani önce. Meclislerin, Başkanlık Divanları o •Meelisle.rdeki siyasi parti •gruplarından te
şekkül eder, derdi; ondan .sonra da, ikinci bir hüküm olarak, hangi partinin. Başkanlık Divanı
na, ne miktar üye vereceğini kaydederdi. Böyle yapmadığına göre, demek ki, 84 ncü maddenin 
kaseli; Başkanlık Divanlarını, siyasi parti gruplarına hasretmemektir. Bu madde, ancak, siyasi 
parti •gruplarının, Başkanlık Divanlarına iltihakla rındaki kaideyi göstermektedir. Geçen seneki 
tatbikat da böyle olduğundan, hem Başkan, hem de bir idareci üye siyasi parti grupu dışında 
olduğu halde, Divana seçildi. (Zihni Betil. Tokat. O. H. P.) 

7. Başkanlılk Divanının tarafsızlığını sağlamanın en iyi yiolu da, hiçjbir siyasi, parti mensubu 
olmadıkları için, Başkanlık Divanı vazifesini tarafsızlık ile yapabilecek şartlar içinde olan bu 
bağımsızlarla da teçhizdir. (Zihni Betil. Tokat, O. H. P.). (Ahmet Yıldız. Tabiî Senatör). 

8. Senatoya girmenin üç yolu vardır: Seçim, tabiî üyelik, Cumhurbaşkanı kontenjanı. Bu üç. 
yol ile Senatoya giren üyelerin hukuku, birbirine eşit ve Senatonun, bütün, faaliyetlerine hak-
kiylo katılmayı mümkün kılar. 84 ncü madde, bu hakkı bertaraf itmiyor. (Cevat Açıkalm. Cıvm-
hurbaışkanınca Senato Üyesi.) 

9. Fiilî bir durum da, Başkanlık Divanına, siyasi parti grupları dışında kalanların da ilti
hakını zaruri 'kılar: Bir partinin 28 üye ile Divanda 3 payı varken, Cumhurbaşkanlığı konten
janı ile tabiî üyelerden teşekküleden 'v6 kişilik bir tiopluluğun. Başkanlık Divanında temsilcisi 
bulunamaması olamaz. 

10. 85 nci maddeye göre. siyasi parti grupları, Meclis faaliyetlerine, kuvvetleri oranında katı
lırlar. Demek ki, buna 'göre, Meclis faaliyetlerine katılma, ancak, kuvvet oranına göredir. O halde, 
Başkanlık Divanı da bir Meclis faaliyeti olduğundan, buraya da katılacaklardır ve ancak, kuvveti 
leri oranında katılacaklardır; münhasıran paylaşnuyacaiklardır. Onlarla beraber, siyasi parti gru
pu içinde yer almıyanlar da katılacaklardır. Nitekim, bunlar, komisyon faaliyetlerine katılıyor
lar. Buraya, da katılmasınlar denecek ise, bu, senatörlük vasfı ile telif edilemez. Bunlar-komisyon 
faaliyetlerine katılsınlar, fakat, madde 84 e göre Başkanlık Divanına katılmasınlar demek, Mec
lis «faaliyetleri için bir ayırma yapmak demektir. Oysa ki, Meclis faaliyetleri arasında bin* ayırım 
yoktur; Meclis faaliyetlerinin tümü vardır ve buraya da, bağımlı bağımsız bütün senatörler katı
lırlar. (Ahmet Yıldız. Tabiî Senatör) 

11. Divana bağımsızların da girmesini önlemek, Meclisleri, bâzan, bir azlık teşkil eden parti
lerin tahakkümü altına koyma sonucunu doğurur. Meselâ, Senatodan 100 kişi partilerinden!-çıktı
lar vö müstakil kaldılar, ("feriye de 25 mevcudu olan 2 partinin kaldığını düşünelim. Bu 100 ba
ğımsız, Başkanlık Divanında temsil edilmezse, Divan üyeliğini, .sadece 25 er üyesi olan iki parti 
paylaşırsa; Senato, bu iki partinin tahakkümü altına düşecektir. (Niyazi Ağırnaslı) 

12. Anayasa, ancak Meclislerin Başkanlık Divanlarında, siyasi partilerin, oranlarına göre (tüme 
nazaran yapılacak oranlarına göre) katılma prensibi koymuştur. Bunu yaparken de, tabiî, Başkanlık 
Divanının, münhasıran siyasi parti grupu üyelerinden meydana geleceğini hedef tutmamıştır. Bu yol-
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da, eıı ufak bir iınada daM ibuluıiımamışıtır. Anaıyıasa, siyasi parti gruplarından başka çevrelere 
•mensııibblıaul'arııı 'da muhakkak bııİunalbileceği Başkanlık Divanına, '.siyasi parti 'gruplarının, ancak 
ve ancak, tümü oranları dâlıilmde katılabilecekleri hükmünü koymuştur. Bunu yapmakta da bir 
maksadı vardır: Başkanlık Divanını, Meclislerde oy çoğunluğuna dayanan bir parti veya, 'birkaç 
parti grupunun inflıisarmdan korumak... Bu maksadın ötesinde bir ima yoktur artık: Yani, Baş
kandık Divanıma, siyahi parti grupu hüviyetini al anlamışların dışındakilerin .katılmasını önliyen 
hiçıbir iliükiim yoktur. (Başkanlık Divanı serimi hakkında Başkanlık Dîvanının İçtüzük 202 ye 
göre alınmış kararı). 

13. Cumhuriyet Senatosunda, halen, siyasi parti grupu terimine dâfbil olmıyan üye sayısı, 
tam üye sayısının .1/3 ine .yakındır. Bu yüksek miktarı tutan üyeleri, Başkanlık Divanına katıl -
ınaktan mahrum edecek bir anlayışın Ihukuki ve demokratik bir mesnedi baılumanıaz. ('Başkanlık 
Divanı seçimi hakkımda Başkanlık Divanım uı İçtüzük 202 ye göre alınmış kararı). 

II - Ancak siyasi parti grupu içinde bulunan Cumhuriyet Senatosu üyelerinin, Başkanlık Di
vanına seçilmelerini mümkün gören görüş: 

(Bu görüş de, esas itibarîyle, Cumhuriyet Senatosunun parti grupları taraifmdan ileri sürül
müştür. Temel telâkkisi 84 ve 85 nci maddelerinin, bu .Anayasa içinde, ancak siyasi partilere 
imkân verdiği anlamında anlaşılması gerektiğ'i yolundadır. Dayandığı nazari ve kanuni deliller de, 
şundan ibarettir: 

1. Meseleyi çjözerken, Anayasa hüıkümlei'i'ne, uıujtl.alk .sadakat göstermek .gerekir. Bu Anayasa, 
Cumıhuriyet Senatosunda, menfaat igrupıları teşkilini istihdaf etmemektedir. Binaenaleyh, Meclis-
lierdeıki Başkanlık Divanlarında, siyasi parti temsilleilem bulundurulmalıdır. Bu temsil payı da, 
oranları nisbetinde olmalıdır. ('Osman Haciballoğlu Y. T. P. Grupu adına, Oıunburiiyet Senatosu 
Tutamak Dergisi cilt 6, sayfa 6). Yani bu oran Senato üye tamsayısı otlan 183 ün, 'her parti sa
yısına riisbeti ile değil, grupu teşkil eden partilerin adedi «ayısı dlan 12'6 um, her parti sayısına, niıs-
beti ile tesibit edilmelidir. Bu suretl'e, Senato Başkanlık Divanı, sadece, siyasi pa iti - grupların dan 
seçilecek »üyelerden terekküıbeder (Salım Sarıgöllü, Adalet Partisi). 

2. 'Kanun ıkoyucu, 84 ncü maddeyi tedvin ederken, a) Tabiî üyelik, b) Oıımihurba^kanlı
ğı kontenjanı, c) Bağımsız milleıÜvelkiilIKğa ve Senato üyeliği müess asileri esasen vardı. Anayasa 
koyucusu, /bunları ibildigi hailde, 84 ncü maddesinde; Başkanlık- Divani]arını teşkilde, bunlara yer 
vermemiştir. (Binaenaleyh nıunlhaısıraaı, siyasi1 parti gruplarına yer vernuiştir. Yalnız siyasi parti 
gruplarının kuvvetleri oranında Divana iştirak etmeleri, kanuni bir z'arııretttir. (Cahit Okurer : 
A. P. Senato Orupu Başkanı ve Lüferi Tolkoğhı.) 

3. Kanun vâzıı, 'bağımsızların da Başkanlık Divanına katılmalarını istemiş olsaydı, buna ait 
bir hulkmü metne boyardı. 'Nitekim, kanun vâzıı 'bağımsızların Bütçe Karma Komisyonuna katılma
larını uygun gördüğünden, bu hususu, 94 ncü maddede t'asri'h etmiştir. 84 tte bağımsızlar hakkımda 
böyle bir hüküm koymadığına göre, onların Başkanlık Divanına katılmalarını istemiş olmamakta
dır, dem'ektir. "(İzzet 'Gener Niğde, Rifat 'Etker Ankara, Manisin- Ulusoy Kütahiya, Rıza Ulusman 
Kırşehir, Baihattin özibek Kütalhya, Yılmaz îneeoğlu Afyon) 

4. Kanunlar her şeyden önce, lâf zan muteberdir. Lâfız efradını eâmn. ağyarını mâni olunca, 
artık, aynı mevzuda, yeni Ihükümiter ihdasına ihüku'k tekniği cevaz vermez. Anayasanın 84 meni 
maddesi ise, efradını cami, ağyarını 'mâni bir hükümdür. Binaenaleyfh, artık Anayasanın, ayrı 
bir 'maddede, siiyasi 'gruplara dâhil olmıyanların, Başkanlık Divanına katılmalarım meneden bir 
hüküm vaz'etmesine lüzum yoktur. (Başkanlık Divanı secimi hakkında Başkanlık" Divanının, İçtü
zük madde 202 ye göre aldığı karara, D'ivan üye'lerindıen Lûtfi Tokoğlu ve diğer iki arkadaşının 
mulhalef et şermi). 

5. Anayasayı tedvin 'eden vâzıı kanun, bu maddeyi tedvin ederken, MecMertn. içinde, •nvüs.ta-
-kİLlerin de builunalbileceğinıi bliliyoırdu. Böyle olduğu halde, onları 84 ncü maddede bile bile zikret-
memiştir. Çünkü, IBaşikanlılk 'Divanlarının teşekkülümü, siyasi parti gruplarına bırakmıştı. Hal
buki vâzıı 'kanun, 94 ncü maddede, bu müstakilleri zikretmiştir ve onların, B'ütçe Karma Korniş-
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yonunun kuruluşunda «feiyasi partü 'gruplarının 've bağımsızların, .oranlarına göre temsilinin... göz 
önünde tiDtu'lacağı» ııı sarahaten söylemiştir. Çünkü, müstalkilleri, ancalk burada itibar nazarına 
almıştır ve bunu da belirtmeyi 'bir zam ret saymıştır. (Yukarda adı geçen muhalefet şerhi). 

6. 84 ncü madde hakkında Kurucu Meclis ile Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda yapılan 
tartışmalar ve maddeyi ıslah ameliyesi de gösterir ki, kanun koyucu, 84 ncü maddenin muhtevası
nın şümulü içinde, bağımsızları görmek istememiştir. Bu sebepledir k i ; maddenin, Kurucu Mec
lise sevkmdeki ilk şeklin - bir iltibasa yer verilmemek, yani maddenin bağımsızları da ihtiva et
mesi hususunda akla gelebilecek en küçük bi»* ihtimali de bertaraf etmek için - değiştirilmesi yo
luna gidilmiş, bu iltibasa yer verebilecek, İm ihtimali akla getirebilecek olan «Siyasi grup» terimi. 
yerine, bağımsızları dışarda bırakan «Siyasi parti grupu» terimini kullanmıştır. îşte, 94 ncü mad
de de, Bütçe Karma Komisyonunda siyasi grupları ve bağımsızları sarahaten zikrederek, burada 
bağımsızlara yer verirken; 84 ncü maddede, bağımsızları da ihtiva etmesi mümkün olan «Siyasi 
grup» terimi yerine, bağımsızları bertaraf eden «Siyasi parti grupu» terimini kullanması sebe
biyle artık, «Başkanlık Divanına, bağımsızların veya başkalarının katılmasını önliyen bir hüküm» 
koymaya lüzum da kalmamıştır. (Yukarda adı geçen muhalefet şerhinden çıkacak anlam). 

III - Bir siyasi parti grupu içinde bulunmıyanlara da, bir siyasi parti kontenjanında haklar 
tanıyarak, Başkanlık Divanı seçimini, bir anlayış dairesinde yapmayı mümkün g'ören görüş : 

Bu görüş de, esas itibariyle, bir parti grupu tarafından ileri sürülmüştür. (Y. T. P.). Bu parti 
grupunun esas görüşü; Başkanlık Divanına siyasi partilerin temsilci gösterebileceği merkezindedir. 
Fakat, İçtüzük, henüz tedvin edilmemiş olduğundan ve nihayet, bir intikal devri geçirilmekte bu
lunulduğundan, bu kuruluş devresinde, tabiî üyelere. Cumhurbaşkanı kontenjanından Senatoya 
gelmiş olanlara, tarafsız üyelere, on üyeden eksik duruma düşmüş olmaları hasebiyle, siyasi parti 
grupu.olma vasfını kaybetmiş olan diğer partilere de, siyasi parti grupu olmaktan dolayı Başkan
lık Divanına temsilci gösterme hakkını haiz siyasi partilerin kontenjanlarında bâzı haklar tanıya
bilir. Bu suretle, onlar da, Başkanlık Divanında temsil edilmeyi elde etmiş olurlar. Böyle bir an
layış göstermekte Y. T. P. fayda mülâhaza etmektedir. (Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi, 
Cilt 6, sayfa 6). 

Bu görüşe, Adalet Partisi de, şu tarzda katılmıştır : Partilerin yalnız Meclisteki adedî kuvve
tine göre tesbit edilmeyip seçime katılacak bütün Senato üyelerinin yekûnuna göre tesbit edilmiş 
olan oran, Adalet Partisine 4,334 vermektedir. Bn, 5 üyelik demektir. Adalet Partisi, 5 nci üye
liği, bir hak olarak değil, bir temsil'elde etmeleri imkânı olarak, Senatodaki üye sayıları 5 in altı
na düşmüş olan diğer siyasi partilere (C. K. M. P. ve M. P.) bırakmaktadır. 

Muteber oy meselesi 

Cumhuriyet Senatosunun ikinci birleşimi 2 . 1.1 . 1962 Cuma günü yapılmıştır. Bugünkü ilk 
tartışmalarda, Başkanlık Divanının, münhasıran siyasi parti mensuplarından mı, yoksa, aynı za
manda siyasi parti grupu içinde bulunmıyan Senato üyelerinden mi kurulacağı meselesi, bir ka
rara bağlanamamıştır. Bu hususu, bir karara bağlamak için, Nüvit Yetkin (Malatya C. H. P.) im-
zasiyle bir önerge verilmiştir. Bu önerge, 84 ncü maddenin, «Meclislerin Riyaset Divanlarının oran
ları nisbetinde siyasi partilerden terekkübedeceği» şeklinde değil, «siyasi partilere verilecek kıs
mın, oranları nisbetinde tevzi olunacağı» şeklinde veya diğer tabir ile «siyasi partilerin, Riyaset 
Divanına, oranları nisbetinde iştirak edeceğiz» şeklinde anlaşılıp tatbik olunmasının, karara bağlanma
sı istenmiştir. önerge sahibinin maksadı sudur: Senato, böyle bir karar almadan seçime giderse, 84 
ncü maddeyi, Divanlarda parti gruplarına bir tekel tanıyacak şekilde yorumlıyan arkadaşların iti
raz edeceği bir merci bulunamaz. Çünkü, Senato içi bir seçim işlemi, Anayasanın bahsettiği kazai 
organlara intikal edemez. Ama, bu seçim hakkında, Senato bir karar alırsa, bu karar, Anayasa 
Mahkemesine intikal edebilir. Onun için, böyle bir karar almak gerekir. 
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Fakat, Cumhuriyet Senatosu Başkanı, bu Önergeyi oya koymamıştır. Çünkü; Başkanlık, gün

demde olan meselenin, ancak Başkanlık Divanı seçimi olduğuna kaanidir. Binaenaleyh, konu, 
böyle bir karar almak değil, seçimi yapmaktır. Ayrıca, Senato, bu seçimi yapmayıp da, 84 ncü 
maddenin tefsirine girerse, bunun üzerindeki tartışmalar uzayıp gidecektir. Kaldı ki, Senatonun, 
böyle bir tefsire yetkisi de yoktur. 

Bu sebeple, seçime gitmekten başka çare kalmamıştır. Seçime de siyasi parti grupları ile be
raber, siyasi parti grupu ,kuraımıyan Millet Partisi de aday •göstermiştir. Ayrıca, bir siyasi parti 
grupuna memsubolmıyam Turhan Kapanlı, Başkamvekilliğine; Sadıık Artukmaç îdare Amirliğine; 
Kâmil Karavelioğlu da idare Amirliğine aday gösterilmiştir. 

önce, Başkaınvekilliği seçimi yapılmıştır. Birinci tura 137 kişi ka'tilmıştır. 101 oy alan Hamit Tig-
rel'in, salt çoğunluğu ekle ederek kazandığı Başkan tarafından söylenmiştir. Sırrı Atalay 90, A. P. 
den Fikret Turhangil 73, bağiımısızlardam Turhan Kapanlı 59 oy ile ikinci tara .kalmışlardır. 

İkinci turda da, hiç. kinişe, salt çoğunluğu sağhyaımadığından üçüncü tura geçilmiştir. Bunda 
da, 139 üzerinden 84 ile Sırrı At alay'm izafi çoğunluğu (mevcutlarım içinde em yüksek oy) elde 
ederek kazandığı görülmüştür. Fikret Turhanıgil ile, Turhan Kapanlı, 68 er oy ile eşit duruma 
düşmüşlerdir. Bir oy da, Osman Kapanlı adına çıkımışitır iki, tasnif heyeti, bunu gayrimute'ber ısay-
mıştır. Başkan, İçtüzüğün 6 ncı maddesinin son fıkrasına göre eşit oy alanlar arasımda kur'a 
çekileceğini söylemiştir. Fakat ; Sırrı Atalay (Kars CJT.P.); oy puslasınım kimi kaydettiği an-
laşılıyorsa, oyun, onum olacağı; sadece Kapanlı soyadı ile yazılsa idi, oyun Turhan Kapanlı'ya 
aidolacağınım muhakkak bulunduğu; şimdi aday okıııyam. bir Osman'ın, yanlışlıkla, Kapanlı «soy
adının başıma konmuş olmasının, oyu yaıkaımıyacağı yolunda bir mütalâa ileri sürüp, Turhan 
Kapanlı'mn seçilmiş sayılması gerektiğini söylemiştir. 

Buna karşılık Camit Okurer (tamir, A.P.) bundan, evvelki bir seçimde yapılan bir benzer isimi 
hatası dolayısiyle İzzet Biramd yerine yamlışlılkla Remzi Biranıd adının gayrimıuteber sayıldığımı, 
şimdi de öyle y&pılmıaısı gerektiğini söylemiştir. Ayrıca, A.P. nin, esasen, Turhan Kapanlı'ya ve
rilecek oyların hiçbirisinin. Anayasa muvacehesinde muteber olmadığıma /kaani olduğunu da ekle
miştir. 

Yapılan tartışmazlar sonunda tasnif heyetinim mazbatasının oya konulmasını, (bu suretle, bir 
oyun Turhan Kapanlı'ya. değil, Osman Kapanlı adına, verilmiş olduğu feabul edilmiş olacak, bina
enaleyh Fikret Turhangil ile. Turnam Kapanlı'nrn eşit oy aldıkları için, adçekmeye gidileceği 
kararlaştırılıması) teklif edilmiş, fakat A.P. örııpunclan Cahit. Okurer, buna, itiraz etmiştir. Ona 
göre; mazbata, oya k onduğu t akdinde, Başkanlık Divanı, bir bağıımsızım' adaylığını da kabul etmiş 
durumuna girecektir. Başkanlık Divanımın böyle bir karara varabilmesi için de, daha önceden Se
natonun böyle bir karara varmaısı gerekir. Bu ise mümkün değildir. Senato bir karara varmadan 
da, bu mevzu oya konamaz. 

Buna, Senato Başkanı; Başkanlık Divanıma kimlerin, üye olabilecekleri .meselesinin, bir hal su
retine varamadığını; hu hususu, Senato Başkanlığının da çözeımiyeceğiui; ancalk Senato Umumi 
Heyetinin çözebileceğini söyHyerek cevap veıvmistir ve mazbatayı oya koymuştur. Mazbata kabul 
edilmişitil'. Bu suretle, iki aday arasımda oy «sikliği olduğu da kabul edilmiş' duıııma girmiştir. Ad 
çekmeyi de bağımsız aday Turhan Kapanlı kazanmıştır. 

in 
Nisap meselesi ve Başkanvekilliği seçimlerinin muteberliği meselesi 

Cumhuriyet Senatosunda. Başkanvekilleri seçimleri sona erdikten sonra, Divanı Kâtiplikleri se
çimlerine geçilımiştir. Fakat, ilk turda musap elde edilemediğimden, ikinci tura gidilmek ihtiyacı 
hâsıl olmuştur. O zaman Mehmet Ümaİdı (Adama, nisabı işaret etmiştir. Ona göre, içtüzüğün 6 ncı 
maddesinin 1 nci fıkrasında adı geçen mutlak ekseriyet salt çoğunluk) deyiminin vüsat ve şümu
lünün, tesbiti igereıkmektedir. Aksi halde, Birinci Meclis ile hâsıl olan farklı tatbikat dolayısiyle, 
seçimler muallel hale düşecektir. 
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Bu görüşe, Başkan vekili İhsan Hamit Tigrel cevap vermiştir. Başkanvekiline göre, mutlak 

ekseriyet (ısalt çoğunluk) deyimi, mürettep azanın yansından bir fazlasını ifade eder. 'Senatodaki 
uygulama böyledir. Binaenaleyh, şimdiye kadar yapılan mıuamelede bir usulsüzlük yoktur. 

• Şimdi farklı 'bir görüş ileri sürülüyorsa, bunu, içtüzük müzakereleri sırasıında ortaya atımak ge
rekir. Binaenaleyh, nisap meselesini İni anlamda anlıyarak seçime geçmek gerekir. Fakat, yeter 
nisap olmadığından, seçim, 6 . 11 . 1962 Salı gü nine kalmıştır. 

Fakat, İni arada, Mehmet Ünaldı'nm ortaya koyduğu mesele, kendini iyice vaz'etmiştir. Bu hu
susta anlayış ortaya çıkmıştır ve binaenaleyh, bu iki anlayışa göre 2 . 11 . 1962 Cuma günü ya
pılan Başkan vekilliği seçimi de daha ilk turunda muteber veya gayrimuteber sayılmak durumuna 
düşmüştür. 

I - Birinci görüş : Başkanlık Divanı seçimimle salt çoğunluk; üye tamsayısına göredir. Bina
enaleyh, 2 . 11 . 1962 de yapılan Başkanvekilliği seçimlerinin birinci turu ancak İhsan Hamit Tig
rel için muteberdir. 

Bu görüşe göre 2 .11.1062 Cuma günü, Cumhuriyet Senatosu, 137 mevcut ile Başkanvekilliği 
seçimlerine başlamıştır. İlk turda : 

İhsan Hamit Tigrel 101, 
Sırrı Atalay 80, 
Fikret Turhan gii 73, 
Turhan Kapanlı 59 ar oy almışlardır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı, bu seçimleri idare ve tanzim eden İçtüzüğün 6 ncı mad
desindeki mutlak ekseriyeti (salt çoğunluğu), biraz yukarda söylendiği gibi üye tamsayısının 
yarısından bir fazlası olarak telâkki etmiştir. Bu hesaba göre; birinci turda, yalnız İhsan Hamit 
TigrePin, gereken nisabı doldurduğu ve seçiminin muteber olduğunu tesbit etmiş ve diğer iki Baş
kanvekilliği için, ikinci tura gitmiştir. Bunda da, hiçbir aday, bu anlayışa göre gereken nisabı 
tutturamadlğmclan, üçüncü tura gidilmiştir. Üçüncü turda da, İçtüzük madde 6 gereğince, izafi 
çoğunlukla yetinilmiştir ve buna göre de 84 oy alan Sırrı Atalay hemen seçilmiş sayılmıştır. 68 
er oy alan Fikret Turhangil ile, Turhan Kapanlı'nm arasında da ad çekilerek, bunu kazanan Tur
han Kapanlı, üçüncü Başkanvekili olarak tesbit ve ilân edilmiştir. 

Bu görüş, ikinci toplantı yılının ikinci birleşimini idare eden Senato Başkanlık Divanının res
mî görüşüdür. Ve buna göre de 2 . 11 . 1962' de yapılan seçimlerde bir usulsüzlük yoktur. Zira, ka
nun vâzıı, 6 neı maddedeki ekseriyeti, «mürettep abanın» ekseriyeti olarak anlamıştır. Çünkü, kanun 
vâzımm maksadı böyle olmasaydı, İçtüzüğün diğer bâzı maddelerinde olduğu gibi 6 ncı madde 
(mevcut âza) tâbirini sarahaten kordu. Koymadığına göre, ekseriyeti, mürettep âzanm ekseriyeti 
olarak kabul etmiştir. (İhsan Hamit Tigrel) (Millet Meclisinin, bu görüşten ayrı bir şekilde hare
ket etmesi mümkündür. Fakat bu, Cumhuriyet Senatosunu ilgilendirmez. Başkanlık Divanı seçim
lerinde uygulanacak salt çoğunluk hesabını, üye tamsayısına göre değil de, müzakereye katılma 
hususunda gereken nisabı bulmak suretiyle hâsıl olan mevcuda göre hesaplama teklifleri yapıla
bilir. Keza 2 . 11 . 1962 Başkanvekilliği seçimlerinin de bu yolda yapılmış olması gerektiği hakkında 
bir iddia da ileri sürülebilir. Bu hususta verilmiş olan - ve biraz aşağıda izah edeceğimiz - önerge
ler de, Anayasa Komisyonuna havale edilebilir. Anayasa Komisyonunun vereceği karar da, Cum
huriyet Senatosu Genel Kurulunda tekrar müzakere edilebilir, tartışılabilir. 2.11.1962 Cuma günü, 
yukarıda gösterilen bu birinci görüşe göre yapılan seçimlerin Anayasaya uygun olmadığı karara 
ulaşırsa, tabiatiyle bu seçimler iptal edilir ve yeniden seçime, gidilir. Ama, o zamana kadar, bu 
seçimler muteberdir, şimdi de - yani 6 . 11 . 1962 Salı günkü Birleşim - Başkanlık Divanının öteki 
üyelerinin seçimlerini tamamlamaktan başka yapacak bir iş yoktur. Çünkü İçtüzük bunu emreder 
ve seçim sırasında, müzakere açılmasını da meneder. 

II - îkinci görüş : Başkanlık Divanı seçiminde salt çoğunluk toplantıya katılanlara gö
redir. Binaenaley, 2 . 11 . 1962 de salt çoğunluğu, üye tamsayısına göre hesaplıyarak yapılan ve 
üçüncü tura kadar uzanıp, bu tur sonunda, kazanmışları gösteren Başkanvekilleri secimi, Anayasa-
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y a (8G ya ) ve İ ç t ü z ü k (6 ya ) ayk ı r ı d ı r . (Doğrusu şodmr ki ; bu seç imler in ! > i i - î ? ı«- î t u r u . ',) Başkan-

v e k i l l i ğ i n i do seçi lmiş d u r u m a ge t i rm i ş t i r . ) 

B u göraşe göre d u r u m s u d u r : Auayasaımz sak" ş - a d d . y u kazan üye tamsayısına, bazan da, 
t o p l a n t ı y a k a t ı l a n l a r ı n say ı lma göre hesap lanmak lad ı r . mmoek di , .salt ç o ğ u n l u k t a n , mu t l aka , üye 
tamsayısının ya r ı smdan k i r fa/k.sı \ mması mk' sm. ;'. :.k " s ' o <-r.-"-.-.id;;1;. genel eja.rak, müzakere 
ve kar j r ra ka t ı l an üye sayısının yar ıs ında! ! l i r i'azkmm d'ode --!=.,'. Sait «;.-;;~, ı u i I: i •"?; ı; 11 böyle k i r ma
na i f ade etmesi .» 'et i " ! k a i d e d i r ; üye i;mma\m;ma d A ' 's .oylan ama A l * -.: ı: 11 Î i f«•. Bu ist isnai hesabın. 
nerede yap ı l acağ ım, yan i salt çoğun luğun m-. de. A a m a o larak, aye iamssymıua güre hesap
lanacağını , kamu» göster i r , i ç t üzük m;; ' ı - e. küm • ! : • A lda.a l hamin i koymamak tad ı r . Binaen
a leyh, bu (i ııcı maddeye dayanarak , da-e mm-A d : ' -mi I ; ! ; : . ; : : !Ü ; üye i amsay ısının b i r iaz lası ola
rak t e l â k k i r i i uek , ha ta l ıd ı r . Bu, Auemma 'A ya m m de İdr I m i m ' ı . . Bu i t i ba r l a , 2 . .! I . I9(>2 
g ü n ü yap ı ian Baq.kanvoki! l ığ i ;: '^; i : : ; İ ! ; ik. dk oyla u A a , i , .pandaya Audm>ş olan loT üyen in sal t 
çoğun luğu olan öd omkm dmia oy almış Aı .vhangd. ;.•• k •-.ş T ' y . v M u seçilmiş olması ge rek i r 

ve b inaenaleyh, i k i n c i , üçüncü i u H a r n g i rmeye lhB.\ae ha i muz. i 'üyh- y a p ı l m a y ı p da, salt çoğun lu 
ğu, üye tamsayısına, dayatan ve 2 . J1 . !kÖd ta r i ' oo -s .kuşku. >p mmu-' dam adanmamış b u k n m n 
Başkan l ı k 1 Hvanı seçimi Anayasa ve Ataizük hükümle r in : ' a v A r u h o (De lh i imsak , İs tanbul öner
gesi ; A . V.) 

B i r başka dey imle : D u m h u r i y e t S,-uale: ad 
net ices in i teshir» ; (dundıı-.riyot Senatosunun ' o '•-
ea h ü k ü m yoksa, toplant ıya, k a m k u d m o ! ;• -'A: ş 
de, Başkan iç in konan k i r baş!;;;, kökümden : ; y 
yoktur. 

Binaena leyh , Başkandan gay ; ı Divan İ y e ! -S. ; aks a d y ı I d : ; 
l i r le r . A rani, bun la r B ı k k ı n d a ' A n a t o m i n •: A^-sok ! y a r . d m k m t u 
a l ımı 1 ; a l ı nmak gerek i r , ûuay«sa i iu ı be sar ih h ü A d d ;dse-i m 
d i r : | Başkan l ı k D ivanı secimi hakk ında d a y a m a mm: m m ^ : 
i d a r e A m i r i Bût l ' i T o k o y l u de, k e l i p iuaed . a . o v d . d r d d . ; ; ! 

, e-şude Aaşkanbk ! ) i \•ninnin asecim 
bsk—le k a r a r d ı n ise, h a k k m d a baaka-
a! mr. B a ş A m d k D ivan ın ın teşk i l i nd i ; 
••• öe.-j.m i, d- h ö , A b i r kaska k ü k ü m 
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Fakat, bu Birleşimin başında, verilen 3 önerge ile, bir yandan seçimlerin durdurulup meselele

rin ne yolda çözüleceğinin tetkikinden sonra devamı istenmiş; bir yandan da, geçmiş işlemlerin ha
taları üzerinde ısrar ^ edilerek, hataların tashihi ve Anayasaya uygun olarak yeniden seçimlere 
gidilmesi gerektiği ileri sürülmüştür. Bu iddia şöyle formüle edilebilir : 

1 - İddia : Yeni bir tetkik ve binaenaleyh tashih gerekir. Şöyle ki : 
a) 2 .11.1962 de başlayıp, henüz bitmemiş olan Senato Başkanlık Divanı seçimlerinin şim

diye kadar olan safhasında nisap hatası yapılmıştır. Şimdi bu seçimlerin hangi esaslara göre yapı
labileceğinin, Anayasa ve Adalet Komisyonları mütalâaları alınarak tekrar müzakere edilmesi 
gercfcir. (İstanbul, Fethi Başak önergesi). Bu işlem bitinceye kadar da seçimlere devamdan vaz
geçilmelidir. Bu seçimlerde hangi esasın uygulanacağı hususunda iki karşı görüş varken ve seçimin 
dayanacağı görüşün haksızlığı sonradan anlaşılma, yeniden seçime gitmekten ise, hangi görüşe 
göre seçim yapılacağı talkarrür edilinceye kadar beklemek gerekir. (Hüseyin Kalpaklıoğlu). 

Zira, - yukarda nisap meselesi ve binaenaleyh, Başkanvekilliği seçimlerinin muteberliği konu
sunda esasları açıkça ileri sürüldüğü üzere - Başkanvekilliği seçimiinde, Senatonun ihtiyar ettiği 
usul (seçimi, ilik turda üye tamsayısının salt çoğunluğuna, üçüncü turda, izafi çoğunluğa bağlıyan 
usul) yanlıştır. Burada, bahis konusu olan nisap, müzakere ve karara katılan üye sayısunm salt 
çoğunluğudur. Buna göre de, daha ilk oylamada, 3 Baş'kanve'kili de, toplantıyı yapan 137 İrk ni
sabın salt çoğunluğu olan 69 üyeden fazlasını aldıkları için seçilmiş olmak gerekirler. Oysa ki, 
böyle yapılmadığından ötürü, üçüncü tura gidilmiştir. Bu turda da, aldığı oylar, sonradan yük
selen bir başka namzet, üçüncü Başkamvekilliğini kazanmıştır. Bu da, Anayasa ile, İçtüzüğe aykırı 
düşmdktedir. Binaenaleyh, şimdi, durumu tesbit için, Senato, gereken tetkikatı yapmalıdır; icabe-
diyorsa, Meclislerin Adalet ve Anayasa komisyonlarının mütalâaları alınmalıdır. Bundan sonra da, 
yeni bir karar alınmalıdır. 

b) 2 . 11 . 1962 de yapılattı Başkanvekilliği seçiminde, Divana girme ehliyeti yanlış olarak feshi t 
edilmiştir; şimdi, bu seçimin Anayasanın 84 ve 85 nci umdelerine uygun olup olmadığı ciheti
nin Anayasa ve Adalet komisyonları mütalâaları alındıktan sonra, tekrar müzakere edilmesi gere
kir. «A. P. Senato Grııpu Başkanı Cahit Okurer İzmir; Lîıtfi Tokoğlu Kocaeli Önergeleri). Bir 
başka deyimle : 

2 .11 .1962.de yapılan Başkanvekilliği seçiminde, bir bağımsız adayın seçilmiş olması, Divanı, 
siyasi parti gruplarına veren Anayasa hükmü muvacehesinde, Anayasaya aykırıdır. Bu hatalı ka
rarın tashihi ve Anayasaya uygun olarak, yeniden bir Başkanvekili seçilmesi gerekir. (İzzet Gener, 
Niğde; Mansıu* Ulusoy, Ankara; Balıattin Özbek. Kütahya: Rifat Etker, Ankara; Kıza Ulusman, 
Kırşehir; Yılmaz înceoğiu, Afyon önergesi). Zira - yukarda, Başkanlık Divanına girme ehliyeti 
konusunda esasları açıkça ileri sürüldüğü üzere - Senato BaşkanlıJk Divanı teşkilinde, yalnız siya
si parti gruplarının, birbirlerine nazaran haiz oldukları kuvvetler oranında Divana iştirakleri bir 
kanuni zarurettir. Böyle olduğu halde 2 . 11 . 1962 tarihli seçimlerde, Adalet Partisi adayı yerine, 
bir siyasi part:^ grupuna mensubolmıyan bir bağımsız seçilmiştir. Binaenaleyh, bu suretle, Senato Ge
nel Kurulu tarafından bir Anayasa ihlâli yapılmamak için, bu tarihte yapılmış olan seçimin, Ana
yasanın 84 ve 85 nci maddelerine uygun olup olmadığı cihetinin, Adalet ve Anayasa 'komisyonla
rının da muta laları alınarak, tekrar müzakeresi gerekir. 

İşte, bu iddialar uzun tartışmalara yol açmıştır. Bu tartışmanın esasları, yu'kardaki tasnif için
deki yerinde gösterilmiştir. A. P. görüşünün kabul edilmemesi üzerine, A. P. seçimleri terk etmiştir. 
Senato Başkanlık Divanı da şu karşı iddiayı formüle etmiştir : 

II - Başkanlık Divanının karşı iddiası : Genel Kural kararı kesinleşmiştir. Yeni bir tetkik ve 
tashih yapacak bir merci de yoktur. Şöyle ki : a) 2 . 11 . 1962 tarihinde yapılan seçimlerde Cumhu
riyet Senatosu İçtüzüğü tö nci maddesini uygula niştir; bu maddede sözü geçen nisabı da üye tam
sayısının salt çoğunluğu olarak telâkki etmiştir. Buna da zamanında bir itiraz yapılmamıştır. Bu 
suretle kesinleşmiş bulunan bir Genel Kurul kaırarmm yeniden tetkikine mahal ve imkân yoktur. 
Böyle bir tetkik de bizi çıkmazlara götürür. [Bu tez, ayrıca, bâzı üyeler tarafından da müdafam 
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edilmiştin1. Onlaıra güre de, artık oylarla tecelli eden duranın tetkik edecek bir merci yoktur. (Zih
ni Betil) ]. 

•b) Anayasa, Başkanlık Divanını siyasi parti grupları inhisarına vermemiştir. Esasen, 1961 de 
yapılan Başkanlık Divanı seçimlerine bağımsız ve başka üyekn1 de katılmıştın1. Bu, bir nıutaha'katııı 
demokratik neticesi olarak teessüs etmiştir. Binaenaleyh, tashihe ve yeniden tetkika değer bir hu
susiyeti yoktur. 

Başkanlık Divanının bu karşı iddiasına, Divanın bâzı üyeleri katılmamışlardır ve muhalefet 
şerhleri koymuşlardır. Senato Genel Kurulu Başkanlık Divanının bu karşı iddiasını tasvibotme-
miştir. Binaenaleyh, Başkanlık Divanına girme ehliyetini, muteber oy meselesini,, nisap meselesini, 
(ve binaenaleyh, Başkanvckilliği seçimlerinin muteberliği meselesini) ihtiva eden güçlükleri çöz
mek ve bir sonuca varmak, daha -doğrusu, ihtiyar edilecek hareket tarzını tesbit etmek için, Baş
kanlık Divanı karşı iddiasını ihtiva eden kararın ve ona vesile olan önergelerin Anayasa ve Ada
let Komisyonuna gönderilerek, komisyonun mütalâasının alınması yoluna gidilmiştir. (22.11.1962) 
Anayasa ve Adalet Komisyonu da Başkanlık Divanı seçimleri dolayısiyle ortaya çıkan bu güç
lükleri çözmede yararlı olmak üzere ilmî mütalâaya ihtiyaç hissetmiştir. Bu mütalâa, üniversite
lerden sorulmuştur. Bu makalenin yazıldığı sırada, ilmî mütalâaların, henüz formüle edilmesi işi 
bitmemiştir ve özellikle, bu mütalâalar yayınlanmıştır. Biz, Senato Başkanlığından Fakültemi
ze gelen ilmî mütalâa verilmesi isteğine muttali olmadan önce bu makale üzerinde çalışmaya baş
lamıştık. Bu sebeple, Fakülte Dekanlığından, Senato isteğinin, idari İlimler Enstitüsüne havale 
edilmesinin orada bir grup çalışması yapılarak bir cevâp hazırlanmasının uygun olacağı inancını 
bildirdik. Bu arada : bu makalemizi de tamamladık ve ayrıca, bu grup çalışmasına da katıldık. 
îdari İlimler Enstitüsündeki çalışma grupunun ele aldığı bütün meselelerde, Enstitü mensupları
nın tam bir fikir uygunluğuna ulaşamadığı görüldü. Binaenaleyh, alternatifleri ihtiva eden bir ra
por hazırlanmasına karar verildi. Biz, bu makalede, ancak Senato çevresinde ileri sürülen tez ve 
antitezleri ele alabildik ve kendi şahsi görüşümüzü tesbit etmeye çalıştık. Tez ve antitezler, yuka-
rıki sayfalarda noksansız gösterilmeye çalışılmıştır. Kendi şahsi, görüşlerimiz de şöyledir : 

V 

Bu meseleler hakkında görüşlerimiz 

Temel fikir : 1961 Anayasasının partiler üzerine kurulu felsefesi : 
Bu mesele hakkındaki görüşlerimizi ifade edebilmek için, gene yukarda yaptığımız tasnife sa

dık kalacağız ve meseleleri, oradaki sıraları ile teker teker ele alıp görüşlerimizi tesbite uğraşa
cağız. Bunu yaparken de, Anayasa vâzıı olan Kurucu Meclisin gerçek fikrini yakalamayı ve onu 
esas alıp, kanuni hükümleri ona göre anlamayı önde gelen bir endişe sayacağız. Çünkü, her mem
lekette ve her devirde, kanun maddeleri üzerinde, insan - oğullarının her hangi bir sözlü veya ya
zılı beyanı üzerinde harikulade bir yorum virtüözlüğü ile, hayrete değer sonuçlar çıkaran siyaset, 
hukuk ve mantık ustaları görülmektedir. Ayrıca, kendi zihin yapısına, kendi anlayış biçimine uy
gun gelmiyen noktaları, - pek de samimî bir iyini yet içinde kalmak şartiyle - bu siyaset, hukuk ve 
mantık kurallarına göre ıslah etmeye eğilimli bilim ve aksiyon adamları da az değildir. Hele bunlar, 
genel olarak noksanlarla dolu olduğuna inandıkları metinleri, sanki yeniden yazıyormuş gibi, san
ki, yeniden yazma hakkı kendilerine verilmiş gibi ıslah etmeyi -• işler bir mekanizma elde etmenin 
her şeyden fazla önemi olduğunu da ileri sürerek - kabul ettirmek isterler. Nihayet, pek maksatlı si
yaset adamları vardır ki, bir metni, şu veya bu yolda anlamayı, metnin gerçek hüviyetinden zi
yade, günün gereklerine göre, günlük siyasi menfaatlerine güre, tesbit ve tâyin ederler. Meselele
r i ; ustalığını kabul ettiğimiz, ama gerçeği yakalamada, hakikati sezmede ve ona güre davranış tes
bit etmede geri kalan bu eğilimlere güre çözmeyekalkan telâkki biçimlerinden kurtulup, 1961 Ana^ 
yasasının koyucusu Kurucu Meclisin, kavranması, seçilmesi gereken telâkki biçimine güre mümkün 
olan çözüm yoluna kavuşturmak istiyoruz. Kurucu Meclisin kavranması, sezilmesi gereken telâkki 
biçimini tesbit için de, 27 Mayıs 1960 sabahından itibaren "Anayasa meseleleri üzerinde hâsıl olan 
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müdir fikri bulmak gerekecektir. Bu müdir fikrin, istanbul Anayasa Komisyonu çalışmaları, C. 
H. P. nin anket cevabını hazırlama çalışmaları, Siyasal Bilgiler Fakültesinin bir Anayasa hazırla
ma çalışmaları içinden geçerek Kurucu Meclise intikal ettiğini bilmemiz gerekecektir. 

Evet, bizce, bu müdir fikir; bütün bu çalışmaların kanalından geçerek olgunlaşarak Kurucu 
Meclise gelmiş olan bu hâkim pıensip şudur : 19il Anayasası; Türk demokrasisini, artık, siyasi 
partiler üzerine dayatan., bir demokrasi kurmuş olmalıdır. Bu Anayasa, siyasi iktidar münasebet
lerini, 19 ncu asrın, siyaseten atomize parlâmento unun içindeki şahsi kuvvet ve tercihlerin mu
vazenesine dayanarak kurma ve devam ettirme yerine, bu yeni Anayasa, siyasi iktidar münase
betlerini, içinde siyasi parti gruplarının yelpazelendiği polârize olduğu bir parlâmento içindeki 
grup kuvvet ve tercihlerinin muvazenesine dayanarak kurmak, devam ettirmek yolunu tutmalı
dır. 

Bir başka deyimle; bu Anayasa; siyasi iktidarın kuruluşunu, işleyişini, hesap verişini, yenile-
nişini veya sona erişini, modem demokrasi gereklerine göre ve modern Anayasa müesseseleri va-
sıtasiyle yürüten, düzenliyen bir Anayasa olmalıdır. Siyasi iktidarın en büyük, en dinamik, »n 
müesssir modern Anayasa vasıtası da «Siyasi par.i» dir. Demokrasinin en modern gereği de hük
metmeyi bir partiye - veya bir partiler grup una, bir partiler kanadına - muhalefet etmeyi 
de, öteki partilere bırakarak siyasi iktidar münasebetleri kurmaktır. Modern siyasi iktidar veti
resi; bir kutupta, «Hükümet eden» öteki kutupta «muhalefet eden» siyasi partilerin münasebet 
vetiresinden ibarettir. Binaenaleyh, 1960 in 27 Mayıs İhtilâli, Türk Devletini, böyle bir siyasi 
parti mihveri üzerinde teşkilâtlandıran Devlet yapısının gerçek bünyesini, birtakım hukuki ve 
nazari abstraksiyonlar halinde kurmakla yetinin iyen, onları siyasi parti temeli üzerinde müşah-
lıaslaştıran bir Anayasa aramalıdır. 

Nitekim, bu Anayasa aranmıştır; böyle bir Anayasa aranmıştır. Hem de, geniş ölçüde bütün mem
leket •entellijen siyasi ve rejim üzerinde gerçek söz hakkı ve fikrî seviyesi olan bütün siyasi çevreler
ce... Bu sebepledir ki; istanbul Anayasa Komisyonunun içinde hâsıl olmuş bulıuıan korporatif bün
yeli İkinci Meclis fikri, siyasi parti temelinde bir siyasi mekanizma esasına pek aykırı sayılarak; 
bütün siyaset ve :cikir çevrelerince şiddetle reddedilmiştir, istanbul Anayasa Komisyonunun, an-
"ak, siyasi partilere imkân tanıyan hükümleri sen? pat i ile karşılanmıştır. Ve istanbul Anayasa Ko
misyonu tasarısı da, tasarılar tarihinde bir yer işgal edecek ise, bunu da siyasi parti olayına önem 
veren hükümlerinden dolayı elde edecektir. 

istanbul Anayasa Komisyonu anketine C. H. P. nin verdiği cevap da, bir siyasi partiler Anaya
sası kurma dileğinden ibaret bir teşkilât şeması teşkil eder. Siyasal Bilgiler Fakültesi idari ilim
ler Enstitüsü Anayasa tasarısı da, başlıbaşına bir siyasi partiler Anayasasıdır. 

Kurucu Meclis Anayasa Komisyonu, çalışmalarına başlarken, atmosferde, vicdanlarda, şuurlar
da, çalışmalara istikamet veren nirengi noktası, ışık noktası, esere damgasını vuran cevher, işte bu 
«siyasi parti fenomeni» idi : Siyasi iktidarın bir hukuk devleti halinde kurulması, işletmesi, de
netlenmesi, sona ermesi olayları, hepsi hepsi, bu siyasi parti mihveri etrafında, siyasi parti teme
linde bir siyasi mekanizma yoliyle olacaktı. Devlet, siyasi parti kanalında, siyasi parti vasıtasiyle 
hareketlendirilecek idi. 

işte, böyle hâkim, şâmil bir müessir sebebin varlığı dolayısiyledir ki; istanbul Komisyonunun ta
sarısındaki korporatif bünye bile, temelinden mahrum edilmiş; pek zayıf olarak kabul ettirebildiği 
şeklî varlığını da, haksız bir oylama kombinezonu sayesinde muhafaza edebilmiştir. Ama bunun öte
sinde, siyasi iktidarı gene de, siyasi parti temeline dayatmıştır. O kadar ki, siyasi iktidar suiistimal
lerini önlemeyi de, gene siyasi parti kademelerinde yaptığı operasyonlarla başarmayı düşünmüştür : 
(Partilerin bir demokratik düzene bağlanmasını mecburi kılan, belli organlarda siyasi parti hüvi
yetini mecburi ola::ak unutturmaya gayret eden hükümler bu cümledendir.) 

özetle, 27 Mayıs-1960 sabahından, Anayasanın kabulü tarihi olan 9 Temmuz 1961 tarihine ka
dar, Türkiye'de siyasi müesseseler, siyasi mekanizma, Devlet yapısı, siyasi münasebetler, iç Devlet 
münasebetleri, hep, siyasi parti içinde, siyasi parti kanalında, siyasi parti yoliyle düşünülmüştür : 
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İktidar; Meclis, Hükümet plânlarında, - bir partiler polarizasyonu fenomeninden ibarettir. Partile
rin dışında; i - Bağımsız kişilerin, ii - Bağımlı veya .serbest grupların; iii - Meslekî mahalli menfaat 
gruplarının; Meclis - Hükümet plânlarında, kanuni varlıkları ve münasebetleri âzami derecede ön
lenmeye, bertaraf edilmeye uğraşılmıştır. O kadar ki, kendilerine Kurucu Meclisçe minnet duygusu 
duyulan Millî Birlik Komitesi üyelerini Anayasa sistemimizin pek mütevazı bir uzvu olan Cumhu
riyet Senatosu içine icra edilmiştir ve hayat kaydmdnn gelen Senato üyeliği gücünün, ilerde, bir 
parti menfaatine, bir haksız iktisap haline gelmemesi için de, pek rijid önleme tedbirleri konmuş
tur. Cumhurbaşkanına, memleketin türlü zekâ, bilgi ve enerji kaynaklarından alarak Parlâmentoya 
getireceği yaratıcı gücün ölçüsü de, türlü baskıların tesirine rağmen, ancak 15 e çıkarılabilmiştir. 
Ve hemen, Anayasanın partili Anayasa olma hüviyetinde bu yol ile açılan bir küçük gediğin tavizi 
olarak da, bıınlıardaıı 5 İnin, yine partili olabilmesi yolu açılmıştır. Nihayet, bu iki grup üye ve 
siyaset adamı, - yukarda işaret ettiğimiz üzere-siyasi muvazenenin kaderine müessir olamıyacak 
olan bölgeye - Senatoya dera edilmiştir. Ve nihayet siyasi iktidarın kaderi, Devletin kudreti, sadece 
ve alelûmum siyasi partiye de bırakılmamış, ancak, yaygın teşkilâtlı, mütecanis, güçlü, şâmil hüvi
yeti olan siyasi patilere bırakılmıştır: Meclis için müessir faaliyetler, - Meclisin normal kanun yap
ma, karar istihsal etme, denet yapmada müessir faaliyetleri - esas itibariyle siyasi partiler sözcüle
ri için imkânlı kılmmış, bunlar kanalı ile siyasi parti gruplarına hasredilmiş; ve siyasi parti grupu 
olma vasfı da, yani yaygın teşkilâtlı, mütecanis, güçlü şâmil hüviyetli bir parti olma niteliği de, 
Meclisler içinde, en aşağı 10 üyeliğe sahibolma gibi, pek tahdidedici bir hükme bağlanmıştır. O ka
dar ki, aynı parti, bir Mecliste 10 üyeden fazla üyesi olmak suretiyle, orada,_Meclis içi müessir fa
aliyette bulunma hakkını aldığı halde; öteki Mec iste bu sayıyı tutturamıyan partinin, atalet plâ
nında kalmasını dahi empoze etmiştir bu Anayasa... Bir kelime ile : Bu Anayasa, siyasi partiler 
An ay as asıdır-: Devlet gücünü, iktidar ve muhalefet olarak yapacakları farklı faaliyetlerle kullan
ma, yürütme, realize etmede, hakkı, imkânı, rolü, müessiriyeti siyasi partilere tanıyarak... Ve bu
nun dışında, Meclisleri, hükümetlerin, bunların faaliyetini ve binaenaleyh neticede siyasi iktidar 
münasebetlerini atomize eden kişileri, gayrimütec niş ve belirsiz siyasi hüviyetli grupları, ve hattâ 
güçlü, şâmil hüviyetli olmıyan parti teşekküllerini bile ihmal ederek, tecahüklen gelerek... Ve an
cak, ve ancak bu atomizasyon unsurlarına, istisnai olarak, Bütçe Karma Komisyonunda, kısmî bir 
rol, bir imkân, bir müesseriyet, bir hak tanımak suretiyle... [Gelecek Anayasanın bir partiler Ana
yasası olması dileği daha baştan bile o kadar k u v e t l i olarak isteniyordu ki, Millî Birlik Komitesi
nin bu Anayasayı, büyük bir ilmîlik ve binaenaleyh nötr bir inşa içinde yaratma dileğine rağmen, 
bu inşa içinde başrolü oynıyacak Anayasa Komisyonunda, ancak 1/4 üye parti dışı çevrelerden ge
tirilebilmişti. Ve onların da, Anayasaya bir ilmîlik katkısı getirme gücünün elverişli olduğu hak
kında bir genel kanı bulunduğu halde, onların bu güçlerini, partiler Anayasası inşası içinde parti
lere pek favör olmıyan bir yolda kullanmalarından korkulmuştu. Bu sebeple de, komisyon içi ça
lışmaların bütün hâkim bölgelerine - Başkanlık, Başkanvekilliği, Sekreterlik, Sözcülük - hep par
tiler getirilmiş, ötekiler, bu mevkilere ya getirilmemiş, ya da bu mevkilerde marke edilmişlerdi. 
Aslında pek önemsiz olan bu olayın, bu noktadaki önemini belirtmek gerektiği için zikrettik.] 

1. Başkanlık Divanına girme ehliyeti; bir siya i parti grupuna mensubolma veya onun tarafın
dan kontenjana alınmadan ibarettir : 

îşte Anayasaya, onun bu felsefesi açısından, bu temel fikri içinden, bu maksadı amacından bak
tığımız zaman, bütün sistemin ve bu arada 84 ncü maddenin gerçek anlamım kavramak mümkün 
olur: [Ne Anayasanın tümüne - istisnai olarak zikrettiği Bütçe Karma Komisyonu gibi bir husus ha
r iç- ne de 84 ncü maddenin lâfzına göre: «Kanun koyucunun kafasının alt temel bölgesinde, esasen 
bağımsızları veya 10 kişilik grup kuramıyan siyasi parti mensuplarım, böylece Anayasa görevi ile 
görevlendirmek pek tabiî olarak yatıyor da, onun için İni hususu zikretmeğe ihtiyaç duyulmamış
tır ; ve faka;t, şimdi, yeni ve istisnai bir müessese olarak ortaya çıkan siyasi parti gruplarının, bu 
görevle nasıl görevlendirileceklerini onlar arasın la bir kavgaya sebebolmaınak için işbu 84 ncü 
madde ile tasrih etmek ihtiyacı hâsıl olmuştur.»] denemez. Tersine [Anayasanın tümüne ve 84 
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ncü maddenin lâfzına gfnv «kamın koyucunun kafasının ait temel bölgesinde ve bütün şuur haleti 
içinde, bu gibi Anayasa görevlerini - istisnai olarak zikrettiği Bütçe Karma. Komisyonu gibi bir hu
sus hane - ancak siyasi partilere atıt ve isnadetnmk fikri ve duygusu pek tabiî olarak yatıyor da; ve 
84 ncü maddenin lâfzi inşası ve bu inşanın tarihî gelişimi de, bu hususu yeter derecede ifade ediyor 
da bağımsızları veya siyasi, parti grupu teşkil, edeıniyenleri, ayrıca menetmeye ihtiyaç duyulmamıştır; 
ve fakat ancak, kendisine daha doğrusu, mensuplarına böyle bir görev atıf ve isnadolunan siyasi 
parti gruplarının bu göreve, üyelerini nasıl gösterebilecekleri hususunu tanzim keyfiyetini açıkta bı 
rakmamak için, onların buraya, oranlan ile - gerçek kuvveti gösteren oranları ki, bu da, birbirleri
ne nisbetle olan oranla tâyin edilebilir - gelebileceklerinin özellikle zikri gerekmiştir.») denebilir. 

Bu, böyle olduktan, bunu böyle anladıktan, bunu böyle anlamanın bir zaruret olduğunu gör
dükten sonra bi.le, 84 ncü maddenin lâfzî inşasını, bu inşanın tarihî gelişimini unutarak; bağımsızlara 
da favör verecek tarzda anlamak ve ispat- etmeye kalkmak da mümkündür. Yalnız, bu anlayış tarzı, bu 
ispat ediş keyfiyeti, ancak ve ancak, bir abstraksiyou teşkil edebilir; kanun hükümlerini, onlara ha
yatiyet ve mâna veren canlı hayat- sahnesinden çeki}) kopararak onları bir abstre ortam içine alabili
riz; sonra da, bu abstre ortanı içimle, yine abstre bir zekânın unsurları, realitedeki maksatlarını ih
mal eden hir muhayyilenin imkânları ile onları sübjektif değerlerle mâııalandırabiliriz. Hele, beğen
mediğimiz hükümleri, hele, içinde bulunduğu muz devri ve geçici şartların hâsılası olarak, genel bir 
tarzda -da beğenil ıniyeeeğini sandığınnız ve bildiğimiz hükümlerini, böyle geniş bir mânalandırmalar 
dünyasına alıp götürebiliriz. Orada, bu hükümler, pek cazip bir mâna kılığına, hattâ, pek kolay bir uy
gulanma kabiliyetine de kavuşmuş gözükebil)---. Fakat, iste, bu noktada da tehlike başlar : Bu mâna 
sübjektiftir. Bu kolaylık, hakikati .arama ve gerçekleştirme zaruretini ihmal edip, ondan kaçtığımız 
zaman, hakikat olmıya.n bir aıneliv-enîn faydasız, beyhude kolaylığıdır. Anayasayı ise, sübjektif ola
rak mânalanrkrma hakkımız yoktur. Anayasa*.!, kendi felsefesinin, kendi varlığının, kendi mak
satlarının ötesii'deki işleme kolaylıklarımı kavuşturmak da sadece faydasız ve beyhude bir kolaylık 
teşkil etmez, tehlikeli bir kolaylık da teşkil eder: Anayasayı, kendi mahiyetinden, kendi rayından kay
dırarak «İde edilmiş bir kolaylıktır bu.. Ve bu gibi kolaylıklar. Anayasanın hüviyetini kaybettirir. 
Geçici bir süre için, bu kolaylıktan gelen rahatlık de mesut bile oluruz. Fakat, bu kolaylıklar kana
lından gelen .mâna değişiklikle]'! sonunda, ekimizde, belli müdîr fikirlere dayanan bir Anayasa rejimi 
değil, Anayasa deformasyonlarından ibaret bir Ana'asa anarşizımi kalır. Bundan kurtulmanın biricik 
yolu; Anayasayı, kendi gerçeği ve Fe!se!V-d içinde mütalâa ve telâkki edip, bütün zorluklarına rağ
men bu felsefe ve gerçek içinde mani idile etmeye uğraşmaktır. Bu sebeple, 84 ncü maddeyi, siyasi 
partilerin kamu oyundan pek parlak bir not alma-kğı bu geçici devre içinde, siyasi parti müessiriye-
tini koyan esprin in dışında anlamak cazip gelebilir., a. ma, bu cazibenin, yukarda söylediğimiz bir tehli
kenin de gerçekleşme şartını beraberinde getirdiğini unutmamak lâzımdır. 

84 ncü maddenin inşasının tarihî gelişimine bakı iğimiz zaman, bütün «bağımsızların Başkanlık Di
vanına katılmaları, vâzıı kanunun karacında bir e-; ast ir. Bu bîr problem teşkil etmez ki, ayrıca zik
redilsin. Problem, parti gruplarının Divana nasıl ;.-; t İrak edeceklerindedir. Binaenaleyh onun zikri ve 
tanzim edilmesi gerekir.» diyen görüşün kastedilme-üği anlaşılır. Tersine, 84 ncü maddenin, «Baş
kanlık Divanında •bağımsızları .ve narii grupu kura mıyanları ihmal ederek, siyasi parti grupları ile 
Divan arasında köklü, inlıisarî bir bağ kurması esasin*. Binaenaleyh, ötekileri oradan uzaklaştırma 
bir problem değ İdir ki, ayrıca zikredilsin.» diyen görüşün kastedildiği anlaşılır. 

a) İstanbul Anayasa Komisyonu öntasarısın: bu husustaki mânası: 19(>1 Anayasasının 84 ncü 
maddesinin kayrağını teşkil eden 70 mm maddesinde, Başkanlık Divanı seçiminde «. . nispî temsil 
esası uygulanır.» der. Yani parti g rupbn şöyle, ör eki lor böyle seçilerek, Divan teşkil edilir demez, 
bu Divan seçiminde, tüm «nispî te.m-d!» esasında bir secim uygulanacağını söyler. Nispî temsil ise; 
bir kurulu atomize eden ferdî unsurların bulunduğu yerde ve bu unsurlar arasında olmıyacağma, 
ancak, teşkilâtlı grupların,grup teşkilât! vehüviye.'l beliren siyasi kuvvet unsurlarının bulundu
ğu yerde ve bunlar arasında olabileceğine göre. bn 70 ucu madde. Başkanlık Divanında, bu ferdî 
unsurları ihmal stmia demektir, 
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b) O. H. P. nin Anayasa Komisyonuna cevabının bu konudaki mânası : «Meclis Başkanları

nın tarafsızlığını temin hususunda ne düşünüyorsunuz?» diyen 16 neı soruya verilen cevapta ; 
«Teşriî Meclisler Başkanlık Divanlarının (Başkan vekilleri, kâtiplikler ve idareci üyelikler) grup
lar arasında nispî temsil -esasına göre seçilmesi kaidesi kabul edilmelidir.» diyor. Demek ki, Divan, 
gruplar arasından seçilecektir. Bu hükmün, gruplardan başka bir varlığı Divanda tahayyül ve ta
savvur ebmediği öyle bariz bir gerçek ki, sadece, nispî temsil, bile demiyor, gruplar arasımda nistpî 
temsil diyerek, Divanı gruplar arasında kuruyor-, başkalarını, Divandan dışarda görüyor. 

c) Siyasal Bilgiler Fakültesi, İdari İlimler Enstitüsü Anayasa tasarısının bu husustaki anla
mı : Madde 48 de : «Başkanlık Divanı seçimi, Meclisteki siyasi partilerin üye sayılarına göre 
temsiline imkân verecek şekilde yapılır.» diyor. Bu .maddenin gerekçesinde de, Başkanların ta
rafsızlığını sağlamanın yolunun, Başkanın bağımsız olması olmadığı; «fakat, Başkanlık Divaninin 
partiler arasında nispî temsil esasına göre kurul naşı» olduğu açıklanmı ıştır. Divanın partiler ve 
bağımsızlar arasında nispî temsil esasına göre kurulmasından söz açılmamıştır. Demek ki, bu t atsan 
- ki istanbul tasarısı ile Kurucu Meclis Anayasa Komisyonunun başvuracağı resmî kaynaklar ara
sına alınmıştır. - Divanın, partiler arasımda kurulacağını binaenaleyh, 'başka unsurlunu oraya gir-
miyeceğini açıkça gösteriyor. 

d) Kurucu Meclis, Temsilciler Meclisi Anayasa Komisyonunun bu konudaki kasdı : Başkan
lık Divanı hakkında bu komisyonda yapılan müzakerelere ait şahsi notlarımı, büyük bir dikkatle in
celedim. Şu gerçekler açık olarak beliriyor : Anayasa Komisyonu üyelerinin kafalarında, Başkanlık 
Divanının tarafsızlığını sağlamak endişesi esastır. Bunu da Başkanlık müddetimi 4 yıla çıkarmak, 
ertesi genel seçimlerde seçim bölgelerinde karşısına rakip çıkarmamak gerektiği zaıman Başkanlık
tan ıskat gibi tedbirlerle sağlamalarda aramışlardır. Fakat, sonumda «Divanın nispî temsil ile ku
rulması» (Pofesör Savcı'nın beyanımdan), «Divanda muhtelif partilerin ımevcııdolması» (Doçent 
Güneş'in beyanımdan) • «Başkanvekillerinin belki de muhtelif partilerinden seçilmiş olacağı», (Pro
fesör Velidedeoğlu beyanımdan), gibi mütalâalara dayanarak yukarıki tedbirlerden vazgeçil
miştir. 

Görülüyor ki, Anayasa Komisyonunda Divanın nispî temsil ile 'kurulmasından bahsediliyor, fa
kat, bu nispî temsilde, bağımsızlarım da bir grup teşkil ederek pay almaları bahis konusu edil
miyor. 

Keza, Divanda muhtelif partilerim mevcudolaeağı söyleniyor, kele, Başkamın tarafsızlığının 
sağlaiDimasmım arandığı bir konuda, bunum yollan arasımda, Divanda muhtelif partilerin mevcudol-
masına ilâve olarak, tarafsızların da bulunabileceği, ima dahi edilmiyor. 

Nihayet, Başkanvekillerinin, belki de, muhalefet partilerinden - daha önce geçmiş sözlerden 
anladığımıza göre kafalarda bir nispî temsil esası vardır; bu sebeple, Başkam bir partiden olursa, 
Başkanvekillerinin de muhalefet partilerinden olması, ilk akla gelen ılıusustur. - olacağı söylendiği 
halde, keza, Başkan vekillerim im tarafsız bölgeden, bağımsız • kişilerden de olabileceği, kimsenin ak
lına gelip de, söylenmiyor ve Başkanı tarafsızlığa itecek bir âmil olarak zikredilmiyor. 

e) Temsilciler Meclisindeki Anayasa müzakerelerinin anlamı : Bu müzakereler de yine, ispat 
edici 'mahiyettedir : Başkanlık Divanımda, ancak, siyasi parti grupları .mensupları düşünülmüştür. 
Bir siyasi parti Anayasası olan bu vesikayı yapanların kafasında, Divanda, başka unsurlanm mev
cudiyeti düşünülmemiştir : 

i - «Biz, bütün siyasi parti gruplarının Başkanlık Divanına iştirak etmeleri sayesinde taraf
sızlığın temin edileceğini düşümdük» (Komisyon Sözcüsü, Güneş. Temsilciler Meclisi Tutanak der
gisi 48 nei Birleşimi, sayfa 458, sütun 1.) Hele tarafsızlığım bahis konusu olduğu bir konuda, Di
vanda, tarafsızlığı sarih olan bağımsızların da bulunacağı, bulunduğu düşünülseydi, bu tarafsız
lık unsura ve âmili olarak, sözcü tarafından, buıaıda zikredi'lmıemeleri imkânsızdı. Fakat sözcü 
zikretmemiştir. Çünkü Temsilciler Meclisinim Anayasa Komisyonunda ve Genel Kurulunda, ka
falarda Divanda bağımsızların da mevcudolaeağı hakkında bir tasavvur, bir tahayyül, bir karar, 
mevcut değildi. Mevcuıdolmıyan bir keyfiyet sonradan, mevcut imiş gibi 84 ncü maddeyi anlamak, 
mümkün değildir. 
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i'i - «Fakat Riyaset Divanında bütün partilerin tcınrsil edilmesi ve ekseriyet partisinin Başkan

lık Divanını, münhasıran ıkendi üyele rı arasindfi.li ıseomek temayülüne 'karşı teminatın» (Feridun 
Ergin, aynı Tutanak Dergisi, aynı sayfa, aynı süLun). Hatip, «Divandaki bütün partilerin tem
sil edilmesi» diyor. «Bütün partilerin ve bağımsızların temsil edilmesi demiyor. Diyemez, çün
kü, Temsilciler Meclisinin kafasında, şuurunda, D.vanda, bağımsızları da tasavvur ve tahayyül 
etmek yoktur; oriarı bu makamda, ihmal etmek vardır. 

ıii - «Şimdiye kadar, bütün siyasi partilerin iş:ırak ettiği bir Başkanlık Divanı, bizde yoktur. 
İlk defa, böyle bir Başkanlık Divanını bu Anayasa ile getirmekteyiz.» (Sözcü Güneş. Aynı Tutanak 
dergisi, aynı sayfa, aynı sütun). Bu cümlenin anamı, şöyle daha iyi kavranır : Bizde olan Başkan
lık Divanı, bir paıti inhisarında idi. - onun yanınla ne bir başka parti, ne de bağımsız vardı. Esas 
olan, Divanın, pertiden olması idi. Ama, bu vaktiyle bir partiden ibaretti. Şimdi de, esas olan, Diva
nın partiden olmasıdır. Ama, artık ona, bütün siy isi partiler iştirak etmektedir. - Bütün siyasi parti
ler + Bağımsızlar demiyor. Diyemez, çünkü, sözeü.ıün ve temsil ettiği komisyonun ve hitabettiği Ge
nel Kurulun kafasında, Başkanlık Divanında başka unsurlar tahayyül ve tasavvur edilmemiştir. 

iv - 84 ncü madde, «siyasi parti grupu» terimi .i kazanmadan önce, Divana hak sahibi olmayı, 
«siyasi gruplar» a veriyordu : «Tasarıda; siyasi g uplar, partilerle irtibatlı olarak mı düşünülmüş
tür? Yoksa partilerin dışında, ayrıca siyasi grupla in teşkil edilmesi imkânı hesaba katılmış mıdır? 
Yahut, müstakiller, gruplar teşkil edebilirler mi? Az üyeli partiler, bir araya gelerek grup yapabi
lecekler mi?» (Çelikbaş, aynı Tutanak dergisi, aynı ;ayı, sayfa 460, sütun 2), sorusuna Sözcü Gü
neş : « . . . Siyasıi partiler . . . bir siyasi grup teş'ıili imkân dâhiline girsin diye» bu hüküm kon
muştur, diyerek bu suretle, önce, Divana hak sahiji olacak grupların, siyasi partiler olduğunu an
latmak istiyor. Fakat, hemen arkasından, «İçtüzükte tanzim edilecek hükümlere göre, meselâ 15 ba
ğımsız milletvekili, bir araya gelerek, bir siyasi grup teşkil edebileceklerdir.» diyerek (aynı yer) Di
vana, 15 bağımsızın da, bağımsızlıklarını muhafaza ederek, ama, bâzı meselelerde bir arada çalış
mayı sağlamak için bir grup teşkil edebileceklerini ifade ederek, parti grupu olmadıkları halde bir 
siyasi grup haline gelerek, Divana hak sahibi olabileceklerini anlatmak istiyor. Bu çelişmeli izahata 
rağmen, bir gerçek, gene de ortadadır : Divana, ferdî veya zayıf gruplardan mürekkep unsurların 
hak sahibi olması bahis konusu değildir. Çünkü, bu Anayasa, bu gibi unsurları ihmal etmiştir. 

v - Biraz somaki müzakerelerde, sözcünün, kendini tam toparlıyamaması yüzünden hâsıl olan bu 
çelişmeli durum düzeliyor, vuzuh kazanıyor : «Siyasi gruplar tâbiri, birtakım güçlüklere yol açacak
tır!.. Kasdettiğimiz, siyasi partilerin gruplarıdır. Meclis gruplarıdır... Sayın Sözcünün bir beyanının 
yanlış anlaşılmaması için tavzihini istedim. Maddenin, siyasi gruplar tâbirinin, siyasi partilerin Mec
lis grupları tarzında değiştirilmesini... rica edeceğim. Ayrıca, bağımsızların ve bir siyasi grupu 
teşkil edecek say: da üyesi bulunmıyan paı ti gruplarının diğer bir parti grupuna katılmasını müm
kün kılacak bir hükmün de konması yerinde olur. Ancak, bu kimselerin, diğer bir parti grupuna ka
tılmaları, başka bâzı memleketlerdeki siyasi parti gruplarında olduğu gibi, bâzı istenmiyen hâdisele
rin doğmasına da sebebiyet vermiş olur' ki, bu asla caiz değildir... Şöyle bir teklif takdim edeceğim: 
Herkes, ancak, bir grupa âza olabilir. Bu grup, siyasi parti Meclis grupudur. Bağımsızlar ve bir si
yasi grup kuramıyacak sayıda Meclise gelen parti mensupları, bir ayrı siyasi gıupun üyesi olabilir
ler. Ama, bir üye, ancak bir tek siyasi grupa üye olabilir, bir başka grupa katılamaz.» (Fcyzioğlu, 
aynı Tutanak Dergisi, sayfa 462, sütun 2.). Bu teklif, oylama sonunda reddedilmiştir. Bu teklifin 
reddi de, sarih olarak gösteriyor ki, Temsilciler Meclisi, 84 ncü maddeyi inşa ederken, bağımsızlarla, 
bir siyasi grup kuramıyacak kadar zayıf olanlara, her hangi bir kombinezon ile Divanda bir hak tanı
mayı düşünmemektedir; düşünmemiştir. Şimdi Anayasa koyucusunun bu görüşünü, bu inancını gör-
memezlikten gelip de, 84 ncü maddenin Divanda bağımsızlara, bir siyasi grup kuramıyacak kadar 
zayıf olanlara da Divanda hak veya imkân tanıdığını söylemek, bir ince hüküm çıkaımak sanatı teş
kil eder ama, gerçek olmaz. 

vi - «... 10 dan az sayılı bir grupun. Mecliste, bütün faaliyetlerde temsili, fevkalâde müşkül ola
caktır.» (Sözcü Güneş, aynı Tutanak Dergisi, sayfa 463, sütun 2.) 
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Bu da gösteriyor ki, bu Anayasa, Meclis Grupu kurabilen partilerin Anayasayıdır; Meclis (.f-ru-

pıı kııramıyan partileri bile, ve. tabiatiyle bağımsızlıkları da, bu alomi/e durumları dolayısiyle, bü
tün Meclis faaliyetlerine katmıyor, onların, esasen bir ağırlık getirmiyen müdahaleleri ile Meclis
leri işgal edilmekten alıkoymak istiyor. Binaenaleyh, onları. Divanda hak sahibi kılmaması, anormal 
değildir; kendi sisteminin bir gereğidir. 

vii - «... Fakat Turan Güneş'in bu izahatından anlaşılıyor ki, hor iki Meclisle, birer siyasi parti 
meclisi olacak,» (Rauf Gökçen, aynı Tutanak Dergisi, sayfa 470, .sütun 1.) 

Bu beyan, .bütün buraya kadar söylediklerimizi, yanr hu Anayasa koyucusunun. kafasında, bu 
Anayasayı, onda zikredilen Devlet faaliyetlerini ve siyasi mekanizmayı, siyasi partilere dayatmak, 
siyasi partilere maletmek gibi bir müdir fikrin, bir temel felsefenin hakim olduğunu, pek veciz, 
pek lâkonik bir şdkilde ifade edivermiş oluyor. Şimdi, bu gerçeği unutup da, bu Anayasada - 94 
neü maddenin koyduğu istisna hariç, ki, o da, Anayasanın, bütün siyasi veçhesinin inşasının esas 
mahiyeti belirdikten sonradır, - atomize kuvvet ve unsurların Anayasası halinde anlaşılması ve 84 
neü maddenin ona göre kavranması, bir haksızlık teşkil eder. Bu Anayasayı ibeğenmiyculer, onu, 
siyasi maksatlarına göre işler bir mekanizma haline getirmek istiyenler, onun hükümleri üzerinde 
entellektüel bir hünerle oynama zevkini tatmak istiyenler, 84 neü maddeyi, pelk ince, pek zekice, 
pek sâri hukuk mantığınca türlü telâkki tarzlarına uyarak yorumlıyahilirler. Fakat bu yorumlar, 
Bu Anayasaya aidolamaz. Bu Anayasaya aidolmıyan hüküm, yenilikleri de, helki, mücerret mahi
yetleri ile değerli hükümler teşkil edebilir, ama aynı zaımanda bu Anayasanın <la tertibini teşkil 
ederek... 

Anayasanın hâkim felsefesini bulup, o açıdan meseleyi ele alan im mütalâadan sonra, artık, 
Başkanlık Divanına girme ehliyeti üzerinde bağımsızlara da, ufaik. partilere de şans ve hak tanı
yan görüşlerin, tarafımızdan da teker teker ele alınıp tefsir edilmesi, hir miktar fazla meşguliyet 
teşkil edecektir... Bu görüşlerin bir kısmı mantık oyunudur. Aynı yolla cevap verilebilir. Bir kısmı, 
bir durumu tahayyül plânında sonsuz derecede geliştirerek varılan bir noktadaki ahsurdite'yi 
canlandırmak suretiyle, ilk hareket noktasını da gülünç gösteren aibstraksiyondur. Oysa ki. Ana
yasamızı realite içinde değerlendirmemiz gerekir. Bir kısmı da «onu kasdetseydi şöyle yazardı» 
kahîlinden hir hukuk ımantığına dayanır. Aynı yolla cevap verilebilir : «Sizin dediğinizi kasdet
seydi başka türlü yazardı.» Hulâsa, hepsine, kendi mantıkları ile cevap verilebilir. Ve itiraf ede
lim ki, zail)an, hu cevaplar, tekahül ettikleri iddiadan zayıf da düşebilirler. Türlü farazi, nazarî 
hesaplar, türlü abstraksiyonlaır ile 84 neü maddenin inhisarı anlamının, bizi müşkül ve hattâ 
gülünç ve insaf dışı durumlara götürdüğünü de gösterebilir. Bunların da önemleri yoktur. Me
sele, tahayyül, tasavvur meselesi değildir. Mesele, albstraksiyon meselesi değildir. Mesele, hu sıra
larda pek gözde olınıyan siyasi parti rejimini, başka unsurlarla kemale erdirme meselesi de de
ğildir. Mesele, : i - Bu Anayasa var mıdır ve uygulanacak mıdır? ii - Bu Anayasa kendi man
tığına, iadesine, dünya görüşüne göre mi uygulanacaktır? ii i - Ve sizin ferdî ve şahsi ıslah ame
liyenizin, kemal ameliyenizin daha iyi okluğunu da kim temin edecektir? Meselesidir. 

II - Muteber oy meselesi : 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanına, bir siyasi parti grupu içinde yov alrnıyaıı bir üye

nin de seçilip seçilemiyeeeği meselesinden tecrideelerek, oy puslalarmdakî bir yanlışlığın, oyu ne 
derece malûl kılacağı meselesini düşüııeibiliriz. 

önce, şunu söylemek' gerekir ki, bu hususu, içtihat ile çözmeyi1 imkân yoktur. Oyların ne za
man, nasıl gayrimuteher hale düşehileceğmi, o seçimi tanzim öden mevzuat, hiçbir tereddüde yer 
'bırakmadan bizzat çözmelidir. Bu husustaki ihtimalleri, bu mevzuat, inceden inceye düşünmeli ve 
her ihtimal karşısında 'acılk bir şekilde, hükmünü söylemelidir. İçtüzüğün 137 nci maddesi, iptal ' 
edilecek oylardan bahsetmekte ise de, iptal keyfiyetinin nasıl olacağından söz açmamaktadır. Bu 
bir noksandır. Meclislerin yeni tüzüktcfri yapılırken, oyun nmtebcıiik şeraiti, teferruatı ile tesh.it 
edilmelidir. Bu şeraiti haiz olmıyan oyları, o zaman ^Ryri muteber saymakta bir kolaylık elde 
etmiş oluruz. 
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Yalnız, oyun muteıberlik şeraitini tâyin eden mevzuata, nazari bir ışık serpmemiz mümkündür. 
Bize göre, bu ışık şundan ibarettir : 

i - Seçim, 'bir kurul tarafından ve o kurul üyelerinden bâzılarını seçmek: suretiyle yapılacak
sa; o kurul üyeliğini haiz ol-mıyan bir ad üzerine çıkmış bir oy puslasını, muhakkak gayrimıı-
teber saymak gerekir. 

ii - Seçim, bir kurul tarafından ve fakat o kurul dışından adayları da seçebilmek üzere yapılı
yorsa ; 

i) Seçim, bir kurul tarafından ve o kımvhın üyelerinden bâzılarını seçmek suretiyle yapılacaksa; 
o kurul üyeliğini haiz olmayan bir ad üzerine çıkmış bir 03̂  puslasmı, muhakkak gayrimuteber say
mak gerekir. 

ii) Seçim, bir kurul tarafından ve fakat o kurul dışından adayları da seçebilmek üzere yapı
lıyorsa ; 

a) Seçim, ancak usulüne göre konmuş adayların rekabet, inhisarı şeklinde cereyan ediyorsa, bu 
adaylar dışında çıkan isimler de gayrimuteber oyları teşkil eder. 

>b) Seçim, resmî adaylık tesbiti dışında, serbest adaylık şeklinde cereyan ediyorsa, ancak bahis 
konusu makama genel olarak aday olabilme vasfını haiz olmıyan isimlere çıkan oylar da gayrinıu-
teb erdir. 

iii - Adı, bir başka adla, karıştırnnyaeak şekilde yapılmış basit imlâ, hataları, oyu iptal etmeye 
yol açmaz. 

iv - Küçük adın inisyali vâsılı olmasa da, soyadı vâsılı olan oy pnslaları da muteberdir. 
v - Soyadı, adaylardan birisine tekabül eden, fakat küçük adı başka olan bir oy puslası da mu

teberdir. Yeterki aynı soyadı altında ve fakat bir başka küçük ad ile anılan, bir başka kişi resmî 
aday sıfatı ile adaylar arasında veya o kurul üyeleri arasında olmak dolayısiyle seçilebilecekler 
arasında olmasın. 

Binaenaleyh, mevzulumuzda : a) Senato üyeleri arasında bir Kapanlı bulunduğuna göre, b) Bu 
Kapanlı oylamada aday durumunu da kazanmış bulunduğuna göre - faraziyemizde, bu zat, bağım
sızlardan olduğu halde, Senato, onu oylamaya kabul ettiğine göre, adaylığını da kabul etmiş sayı
yoruz; c) Turhan Kapatılı'dan başka, bir Osman Kapanlı'nın da, resmî aday sıfatı ile adaylar ara
sında veya Senato üyeleri arasında mevcudolmadığma göre Osman Kapanlı adına yazılmış olan oy 
puslasınm muteber saiyılarak, bunun Turhan Kapanlı'ya aidolduğunu kabul etmek mümkündür. 

III - Baskan.vekili seçimleri de toplantıya katılanların salt çoğunluğu nisabına bağlamak ge
rekir : 

Başkanv ekili- seçimlerinde uygulanacak nisap ve binaenaleyh, 2 . 11 . 1962 günü yapılmış olan 
seçimin nıuıteberliği meselesinde, kısaca şöyle düşünmek gerekir : Salt çoğunluk, yarıdan bir fazla
dır. Bu da, ya üye tamsayısının yarısından bir fazladır, ya da, toplantıya katılanların yarısından 
bir fazladır. Ne zaman, üye tamsayısının yarısından bir fazlasının, ne zaman da toplantıya katılanla
rın yarısından bir fazlasının karar nisap - seçme nisabı - olduğunu tâyin etmek için de, kanun hükmüne 
bakmak gerekecektir: Anayasa, ne zaman salt çoğunluğun üye tamsayısına göre hesaplanacağını 
veya başka bir nisap kullanılacağını, açıkça göstermek zorundadır. Hakkında, böyle bir özel bir 
hüküm sevk edilmiyen hallerde, Meclisler, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verirler 
-seçim yaparlar. -

Böyle olunca; 2 . 11 . 1962 de yapılan Başkanvekilliği seçimi, ilk turda bitmiştir ve 137 mevcu
dun salt çoğunluğu olan 69 u aşan (73) ile Fikret, Turhangil, kazanmış duruma girmiştir. Keza. 
onunla beraber, bu ilik turda, Sırrı Atalay da 90 oy ile, bu 69 nisabını aşıp seçilmiş duruma girmiş
tir. Dcmekki, daha ilk turda, İhsan Hâmit Tigrel ile beraber (101 oy almıştır.) Başkanlık Divanı
nın üç Başkanvekili de seçilmiş duruma girmişlerdir. 

Bu, pek açık bir durumdur. Yani, burada, İçtüzük 6 ncı maddesinin salt çoğunluğu tavsif etme
miş olmasına, ilnayasada da, Divan seçimlerinin Başkandan gayrı unsurlarına uygulanacak bir se
çim nisabının zikredilmemiş bulunmasına göre, 86 ncı madde gereğince; işlem, toplantıya katılan
ların salt çoğunluğunun karariylo bir sonuca bağlanacaktır. 
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Fakat, denebilir ki, Anayasanın 86 ncı maddesinde sözü edilen toplantıya katılanların salt ço

ğunluğu, ancak Meclislerin «karar verme» ameliyelerine uygulanabilir. Yapılan ve İçtüzüğün 6 ncı 
maddesine dayatılan keyfiyet ise, Meclisin bir kararı değildir, genel olarak, karar denilen hukuki 
işlemi değildir; seçimdir, seçimlere, seçimleri düzeniiyen içtüzük madde 6 uygulanır. Buradaki ni
sap da Meclisin bizzat kendisi, gösterdiği telâkki tarzı ve yaptığı tatbikatlar ile, üye tamsayısının 
yarısından bir fazlası olarak telâkki etmektedir.' 

Bu mütalâaya verilecek cevap da şudur : Senatoda yapılan işlem bir rejim neticesinden ibaret
tir. Bir seçim neticesini tesbit işi de, neticede, bir hukuki durumu tesbit eden bir karardan ibaret
tir. Seçim neticesi ya tasnif tutanağının imzalan naşı ile, veya tasnif heyetinin tutanağının Baş
kanlık Divanınca Genel Kurula okunması ile Senatonun bir kararı halinde tesbit edilmiş oluyor. 
Meclisin öteki kararları, nasıl türlü alternatifler hakkında, hattâ birbirine zıt şeklî teklifler hak
kında yapılan oylamalarla, bunların hepsinin reddedilip, birisinin üzerinde irade birleşimi hâsıl et
mekle alınıyorsa - yani alternatiflerden veya şekillerden bâzısını ret, bâzısını da kabul suretiyle 
bir karar alınmış oluyorsa - seçim yoliyle tesbit edilen karar da, türlü adaylar veya alternatif aday
lardan bâzısı reddedip, birisinin üzerinde çoğunluk iradesi birleşmesi hâsıl etmelide alınıyor. Bina
enaleyh, seçim de, Senatonun bir kararıdır. Hakkında hangi nisabın uygulanacağını Anayasaca ve 
hattâ İçtüzük hükmünce tasrih edilmemiştir, öyle ise, Anayasa 86 da, toplantıya- katılanların salt 
çoğunluğunun iradesinin birleşimi ile alınmış olur. 

IV - Gerek nisap, gerek ehliyet şartlarına taallûk etsin, her seçimin bir itiraz mercii olmak 
lâzımdır : 

2 . 11 . 1962 tarihinde yapılan seçimlere biLîmssa iki yönden itiraz gelmiştir : 
i) Seçilmiş olma nisabını tâyinde hatalı hareketten dolayı, hatalı sonuca varılmıştır. 

ii) Seçilme ehliyetini yanlış tesbit etmeden d ilayı hatalı sonuca varılmıştır. Bu iki itiraz, bir 
tek talebe bağlanmıştır : Gerek nisap hakkında doğru görüsün ne olduğunu, gerek seçim ehliyeti 
üzerinde doğru görüsün ne-olduğunu tesbit için, durumun, yeniden tetkik ve iki durumu yaratan 
Senato Genel. Kurulu kararlarının tashihi... 

Buna verilecek cevap da pek kesin olarak şöy7edir : Senato Genel Kumlunun her iki kararının 
alınması sırasında hiçbir itiraz vâki olmamıştır. Bu suretle, kararlar kesinleşmiştir. Senaitonun tanı 
ve muteber bir irade izharı \âkı olmuştur ve hükümlerini de kesin olarak icra etmiştir. Tetkik 
ve ıslaha lüzum yoktur. Artık, oylarla tecelli etmiş olan bu durumları tetkik edecek bir merci 
de esasen yoktur. 

Gerçekten, Senato ve Millet Meclisi içindeki seçimlere yapılacak bir itiraz mercii gösterilmemiş 
ve itiraz usulü ele düzenlemmemiştir. Fakat, bu iki organ, kendi içlerinde yapılacak seıçimlerin kon-
trolurdan azade kalamaz. Günkü, her seçime bir itiraz mercii tanımak lâzımdır. Kanun, bu iki or
gan içindeki selimlere 'böyle bir itiraz mercii teşkil etmediği için, 'bu iki organ, kendi içindeki 
seçimlerin hâkimi durumuna geçer ve bizzat kendileri ortaya, çıkan İtirazları dinleyip, meseleleri 
kesin kararlara bağlarlar. Binaenaleyh, oylarla tecelli etmiş olan bu durumları tetkik edecek bir 
merci vardır. O da Cumhuriyet Senatosunun bizzat kendisidir. 

Yalnız, Senato içindeki bir seçime yapılacak, bir itirazın müddeti ve eşkâli de olmak gerekmez 
mi? Ve acaba, bu noktadan, itiraz önergelerinin bir ayıbı var mıdır? 

Senato içindeki bir seçime, seçim sırasında itiraz edebileceği gibi, sonradan da itirazı mümkün 
olmak gerekir. Sonradan, yapılacak itirazı, namütenahi uzun müddetlere bağlamak olamaz. Seçim 
sonucunu, seçimi mütaakıp tekahbül tazammun eden davranışlarda bulunmuş olanlar, ellerine, 
sonradan 'bir delil geçmedikçe, itirazlarını, hemen seçim sonunda formüle etmiş olmalıdırlar. İtiraz 
eşkâli de, Senato Başkanlığına, Parlâmento usullerine göre bir önerge vermek suretiyle tamam
lanmış olur. 

Olayımızda, önerge sahiplerinin, seçimleri, hemen seçim sonunda tekabbül etmiş sayılmalarını 
mümkün kılacak davranışları görül m emiştir. Esasen, bu, Başıkanlik Divanınca da ileri sürülmemek-
tedir. Ancak, seçim sırasında bir itiraz formüle edilmemesine itiraz edilmektedir ki, yukarda söyledi-
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ği'miz üzere, seçim sıraısrndan sonra da, bir Kiraz y:.pma!k mümkündür. Bizce, ortada, seçim sonuçlarını 
takallübü tazammun eden bir davranış vâki olma.-iıştır. Binaenaleyh, itiraz mümkündür. Bu itiraza 
karşı, ütiraKi tetkik edecek bir merci yoktur, dericim "yeecği gibi, itiraz konusu da usulüne göre kesin
leşmiş bir karardır diye cevap veıilemez. Bir seçim ameliyesi, elbette, tasnifin yapılması ve sonucun 
ilân edilmesi ile kesinleşmiş sayılmak gerekir. Fakat bu, kendisine itirazları bertaraf eden bir kesin
leşme değildir; ancak, seçim ameliyesinin bittiği ve seçim iradesinin tezahür edip, bu husustaki kara
rın alınmış olduğunu bildiren bir kesinleşmedir. 

V - Bü tartılmada ortaya çıkan sair meseleler ve bunlara ait görüşümüz : 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı, bilinci dönemin ikinci toplantı yılının ilk birleşiminden 

beri, Başkanlık Divanı seçimlerinin süratle ve mesut bir işlem halinde yapılmamasmdan son derece 
üzgündür. Bir kere, türlü parti gruplarını birbiriyle temasa sevk ederek, uygulanacak esaslar üzerin
de bir mutabakata varılmasını sağlamak istemiştir. Fakat, maalesef, türlü parti grupları, bütün taraf
lar için kabule değer bir çözüm yolu bulamamışlardır. Bu sebeple, Başkanlık Divanı, görevini görme 
kolaylığına kavuşamamıştır. Bu durum, onu, meselenin Genel Kurul kararı ile çözülmesini aramaya 
sevk etmiştir. Partilerin oranını tesbitte belli bir usul bulunamadığı için, Başkanlık Divanı, partile
rin sunduğu aday listelerini, Genel Kurulun seçimine arz etmek • zorunda kalmıştır. Öte yandan dar 

seçimler sırasında müzakere açılamaması kaidesine uyarak, Genel Kurulun bir çözüm yolu bulması 
için, etraflı bir' tartışma ve araştırma yapması yolunu, sonuna kadar açık tutmamıştır. Nihayet, 
ikinci toplantı yılının ilk problemi olan, Başkanlık Divanını teşkil hakkındaki gündemi uygulama 
hususunda, Tüzüğün, kendisini tazyik ettiği kanısı ile, bir an önce, seçimleri, Genel Kurul kararına 
iktiran ettirmeye gayret etmiştir. Onun için, meseleyi, bir araştırmaya tabi kılma yoluna iltifat et
mediği gibi, bir prensip kararı alınarak, bunun bir tüzük hükmü halinde tecellisine ve buna razı 
olmıyan karşı tarafların, bu yol ile Anayasa Mahkemesini tahrik etmesi cihetine de iltifat etmemiş
tir. Nihayet; 2 . 11 . 1962 tarihli ikinci Birleşimde başlayıp da, uzayıp giden seçimlerin türlü saf
halarına, türlü açılardan yapılan itirazlara mütaallik ön- rgeler dolayısiyle, içtüzüğün 202 nci mad
desi gereğince bir Başkanlık Divanı müzakeresi açmış ve bu müzakere sonunda ulaşılan kararı, 
bîr Başkanlık Divanı kararı halinde 22 . 11 . 1962 tarihli dokuzuncu Birleşimde Senatoya sunmuştur. 

Bütün bu durumu, şu meseleler halinde gözden geçirmek mümkündür : 
1. Meseleyi, Anayasa Mahkemesi tetkikine gönderme imkânı : Başkanlık Divanı seçimleri dola-

yısiyle ortaya çıkan en önemli ve temel mesele; Başkanlık Divanına girme ehliyetini tesbitten ibaret 
olan meseledir. Bir görüş : Başkanlık Divanına gû-meyi; ancak, bir siyasi parti Meclis grupu üyesi 
olmaya veya, bizzat bir siyasi parti Meclis grupunca; o partiye ait bir kontenjana almabilmeye bağ
lamaktadır. Bu görüş, Anayasa 84 ncü maddesini böyle anlamaktadır. Binaenaleyh, oran hesapları 
ona göre yapılmalıdır, demektedir. 

Bir başka görüş de, Başkanlık Divanına girmeyi, katiyen bir siyasi parti Meclis grupu üyesi olma
ya bağlamamaktadır. Ona göre, siyasi partilerin Başkanlık Divanlarında, ancak bir miktar paylarr 
vardır. Bu payı, Meclis tümüne nazaran olan oranları tâyin eder. Onların payının dışında da bir pay 
kalmaktadır. Bu son pay da, siyasi parti grupu teşkil cdemiyen ufak partilerin mensupları ile, 
diğer bağımsızlara aittir. 84 ncü maddeyi böyle anlamak gerekir. 

Fakat, bu iki görüşten her hangi birisi, siyahi parti grupları tarafından beraberce benimsenme-
diği için, seçimi erde uygulanacak usul, tesbitsiz kalmıştır. Başkanlık Divanı; durumu, seçimlerin fiilî 
sonuçları ile çözme yoluna girmiştir. 

Fakat, bu takdirde de, kendi görüşü dışında yapılmış bir seçimle karşılaşmış bulunan tarafın, ya
pacağı hiçbir şey kalmamaktadır : Seçimin, bu fiilî sonucunu kabul etmesi gerekir. Görüşünü, tüzük 
yapılırken ifade eder ve kabul ettirmeye uğraşabilir. Ama, artık, başkaca bir harekette ve teşebbüste 
bulunamaz, başkaca bir itirazı formüle edemez. 

İşte bu durumdan rahatsız olan bir cereyan 84 ncü maddeyi, o andaki (2 . 11 . 1962 tarihli ikinci 
Birleşimdeki) galip eğilime göre bir Senato kararma, bağlamayı teklif etmiştir. Buna göre, Senato, bir 
kararı ile, 84 ncü maddeyi : «Meclislerin Riyaset Divanlarının oranları nisbetinde siyasi partilerden 
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terekkübedeceği» yolunda değil, «siyasi partilere verilecek kısmın, - kendilerine - uranları nisbetiııde 
tevzi olunacağı» şeklinde veya «siyasi partilerin, liiyasct Divanına, - tekel olarak değil - oranları nisbe-
tincle iştirak edeceği» şeklinde anlayıp tatbik etme hususunda bir tüzük hükmü imal etmiş duruma 
girecektin*. O zaman da, bundan memnun kaknıyaıi; 84 neii mıaddeyi, siyasi parti tekeline imkân ve
recek şckihh; anlıyan görüşler, Senatonun bu karanın Ana\'asa Mahkemesine .İntikal ettirebilecekler
dir. Böyle yapılmazsa, ortada .a.uçak bir seçim işlemi mevcudolmuş olacak, 'böyle seçim işlemleri 
ise, Anayasa. Mahkemesinin tetkikine au-z edilip çözülemez. (Nüvit Yetkin ÖnergC'Sİ). 

Fakat Senatonun o günkü oturumuna Başkanlık eden Cumhuriyet •Senatosu Başkanı, mesele
yi bu yolda telâkki etmemiştir. Başkanlık Divanına göre, İçtüzüğün âmir hükmü, toplantı yılı
nın ilk gününde, Başkanlık Divanı seçimi ile meşgul oluuulmasını gerektirir. Ayrıca, seçim «ıra
sında da müzakere açılamaz. Ve nihayet, Senatonun Anaya.sayı yorumlama yetkisi. do yoktur. 
Binaenaleyh, Daşkanhk Divanına, siyasi parti grupu mensuplarından başkalarının da girip gir-
miyeceği hususunun bir içtüzük hükmü halinde, Senato kanırma bağlanmasrum. -mut azanım m olan 
Nüvit Yetkin önergesinin, oya arzına ihtiyaç ve imkân yoktur. Nitekim, Başkanlık Divanı, me
seleyi böyle anlamış ve önergeyi, oya. koymamış'..ir. Bu işaretle, Senato içindeki türdü grupların, 
Başkanlık Divanına girme ehliyetini, Anayasa Mahkemesinin tetkikine göndererek çözme yolu 
<la açılaınamıştır. 

Bu davranış karşısında kısaca şunu söylemek gerekirse : 
i - Ileır toplantı yılının ilk işleminin. Başkanlık Divanı seçimi ile meşgul olma olduğu, bir ger

çek olarak kaimi edilebilir. 
ii - Seçimler şurasında müzakere açılmiama.sı da makbul bir görüş olarak telâkki edilmek gerekir. 
iii - Fakat, üzerindi; anlaşıla.mıyan bir ihtilâl1 zemini olma vasfını devam ettiren bir konuda se

çim yapmak ve bu seçimin, keza, üzerinde a ula sılamı yan prensibini fiilî bir seçim yoluyla teslbite 
kalkmak da mümkün değildir. Hususiyle, bu suretle, varılacak sonucun hukuki değerini tetkik im
kânı da okuyacaktır. Böyle biır fiilî .seçimi yoluyla, bir hususu ı eskit, Anayasanın ve İçtüzüğün hü
kümlerini değil, bir çoğunluğun oyunu hâkim kıl nadan ibarettir ki, Anayasanın ve İçtüzüğün âmir 
bükümleri, böyle bir neticeyi ekle etmeye matuf olarak telâkki edilemez. Anayasanın ve içtüzüğün 
âmir hükmü, sağlam hukuki esaslar üzerinde biır seçim ile Başkanlık Divanının kurulmasıdır. Bu 
sağlam hukuki esasları bulmada zorluk çıkarsa, önce, bu zorlukların kaldırılması gerekir. Bunun 
ila yolu, - Nüvit Yetkin önergesinin bizce anhışıkını mânasına göre - meseleye, Anayasa Mahkemesi
nin müdahalesi yolunu açık tutan bir karar suretine varmaktır. Binaenaleyh. Senato, o günkü otu
rumunda, önerge dâhilinde bir karar verebilirdi. Bu kararının, bir tüzük hükmü olması temin edi
lebilirdi. Bu sebeple de, bundan ve buna göre yapılmış seçimlerden, memnun o İmi yan telâkki tarz
larının da,. meseleyi. Anayasa Mahkemesini1 in tik a. 1 ettirebilmeleri mümkün olurdu. 

2. Senato Başkanlık Divanı kararma katılma ehliyeti : 
Cumhuriyet Senatosunun 0 . 11 . l!)o2 tarihli Üçüncü Birleşiminde 2 . 1 1 . .1!K)*2 tarihinde başla

yıp devam eden Başkanlık Div.anı selimlerine türlü yönlerden yapılan itirazları ve bir çözüm yolu 
aranması için meselenin Adalet ve Anayasa komisyonlarına, gönderilmesi dileklerini ihtiva eden ö 
.önerge verilmişti. Başkanlık Divanı, bu önergelerle ileri sürülen meseleleri, Geneli Kiurukla yapılan 
bir seçimden çıkan ve bu seçimde uygulanan İçtüzük meseleleri olarak telâkki etmiştir. Bu sebeple 
de, İçtüzüğün 202 nci maddesi gereğince, kendi müzakeresine almıştır. 22 . ki . 1962 tarihli Do
kuzuncu Birleşimde de bu müzakere sonunda, biilüıı bu m esi "1 el er hakkında vardığı kararları, bir 
Başkanlık Divanı kararı formülü içimle. Başkanlık vasıtasiyle, Senatonun ıttılaına arz etmiştir. 
Burada adı goocn konular ve bu konular hakkında bir Başkanlık Divanının ulaştığı kararların 
ve yapılan muhalefetlerin mahiyetleri üzerinde, ynlkardaki tasnifi1 Başkanlık Divanına girme eh
liyeti, nisap meselesi bölümlerinde gereken açıklamalar yapılmıştır. 

Yalnız, bizatihi bu Başkanlık Divanı kararı da, bir başka, meseleyi ortaya, koymuştur: Senato 
Başkanlık Divanının bu karanına katılma ehliyeti; gerçekten, bu karara alan Başkanlık Divanının 
içinde, önergelerle seçimlerine itiraz edilen 3 şahsiyet vardır. Simdi, bu 3 şahsiyetin kendi seçim-
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Jeti ile İlgili bir meselede önergelerde ileri sürülen itirazları ve uyulmasını istedikleri dilekleri 
reddedici bir Divan 'kararına katılmaları doğru görülmemiştir. (Osman Saim Sarıgöllü, Aydın). 
Bmıa göre; bir ieşekkülde, hakkında bir itiraz vâki olan biı* üye, müzakere ve karara katılamaz. 
'Hiçbir .hâkim, kendisi hakkında bir karar veremez, .böyle bir karar merciine katılamaz. (Hüseyin 
Kalpaklıoğlu). Bu görüşe karşı olan görüş de şöyle ortaya çıkmıştır : Bir parlâmento genel kurulu
nun verdiği bir karar artık kesindir. Ona itiraz edilemez (Sırrı Atalay). 

Gerçekten, 'bu nazik bir durumdur. Belki, önce, şöyle bir mütalâa ileri sürmek mümkündür. 
Müzakere, münferit kişilerin bir araya gelmesi ile hâsıl olan bir müzakere değildir, bir organın, - kaç. 
kişiden ve kimlerden kurulu olursa olsun bir ünite halinde, bir kurul kişiliği altında çalışan bir or
ganın - müzakeresidir. Karar da üyelerin ferdî kararlarının muhassalası ve toplamı değildir; bu 
müzakereye, yetkili organın unique kararıdır. Bu itibarla, müzakereye katılanların ve oy vetiresine 
katılanların kişi olarak dâhil-i hesabedilmeleri bahis konusu olmadığından, böyle bir itiraz vâridol-
maımâk gerekil-. 

Bu mütalâa inandırıcı değildir : Karşımızda, kendisini terkibeden kişilerden ayrı bir ünite ha
linde bir organ ve onun da, bir toplam olmaktan uzak bir unique kararı olduğu .muhakkaktır. Fa
kat, bu ünite içinde istihsal edilecek olan unique kararı sıhhatten yoksun kılacak unsurların da 
bulunmaması gerekir. Bu unique karar, tabi olacağı statü ne olursa olsun, nihayet, üniteyi teşkil 
eden kurucu - ecmpos.aut - unsurların irade telâhuku ile meydana gelecektir. Binaenaleyh, telâhuk 
sonucu meydana gelecek kararın İnşa i unsurlarında sıhhat şartları tam olmalıdır. Bu da, kurul üye
lerinin, kurul kararı ile şahsan menfaat, statü menfaati olmamayı gerektirir. Binaenaleyh, Başkan
lık Divanında, hakkında itiraz yapılmış olan 3 kişinin de, bu kararı alma (müzakereleri dışında ve 
t a biat iyi e kararın inşai unsurları arasında bulunmaması gerekiyordu. 

3. Senato Başkanlık Divanı kararının, bizzat kendi yetki alanını aşmış olması meselesi : Keza, 
Başkanlık Divanının, yerleşmiş usul ve tatbikat gereğince, ilgili komisyonlarına sevk edeceği bir 
meseleyi, böyle yapmayıp da, bizzat kendi yetki alanına almış olmasına itiraz edilmiştir. (Osman 
Salın Sarıgöllü). Buna göre Divan, kendisi Adalet ve Anayasa komisyonları yerine geçerek, bâzı 
işlemlerin Anayasaya uygun olup olmadığı hakkında kararlara varmıştır. Böyle yapmayıp da, itiraz
ları Anayasa ve Adalet komisyonlarına sevk etmesi ve orandan alınacak ımütalâa üzerine, Senato Ge
nel Kurulunca bir karara varılması gerekirdi. Divan, bunu yapmamakla, kendi yetki alanımı aş
mıştır; usulsüzlük yapmıştır. (Osman Saim 'Sarıgöllü). Ayrıca, bahis konusu 3 Önerge, Başkanlık 
Divanınca, komisyonlara gönderilmek üzere tekabbül edilmişti. Şimdi, kendisinin, komisyonların ye
line geçerek tetkik yapması doğru değildir. (İhsan Sabri Oağiayangil.) Sonra, Başkanlık Divanı 
İçtüzük 202 ye güre meseleyi ele alıp bir karara bağlamıştır. 202, seçimlere mütaallik, içtüzükten 
gelen ihtilâflarda Divana yetki verir. Buradaki seçim ihtilâfı ise. Anayasa 84 ve 86 dan gelir (Hüse
yin Kalpaklıoğlu ı. Buna karsı olan görüş de şudur : Burada, heyeti umıumiyede yapılan bir seçim
den çıkan bir tüzük meselesi vardır. Başkanlık Divanı bunu görüşmeye yetkilidir. (Sırrı Ata
lay.) 

•Gerçekten, bı .konuda, Senato Başkanlık Divanına söylenecek bir mütalâa vardır : Divan içtü
zük 202 ye göre meseleye el koymuş ve bir kararla formüle etmiştir. 202 ye göre, Başkanlık Divanı
nın müzakereye alıp, bir karara bağlıyacağı, daha doğrusu Meclisin tasvibine sunulacak bir ka
rar suretine bağlıyacağı hususu «Heyeti Umumiye de yapılan intihaplardan çıkan dahilî nizamname 
meseleleridir. Başkanlık Divanına girme ehliyeti ile, seçim, şeklinde ve seçim neticesinde tesbit edile 
e ek bir Senato kırarının tabi olacağı nisabı tesbit etme meseleleri, içtüzük .meseleleri halinde, pek
âlâ gözükebilir. Fakat, bu meselelerin, basit usul meselelerini aşan Anayasa, ihtilâfı mahiyetleri de 
vardır. Basit usu! meselelerini aşan bir Anayasa hükmünün tatbiki ve ademitatbikı mahiyetini alan 
meselelerin çözümünde ise, Başkanlık Divanının, önce, ilgili komisyonların mütalâasını aldığı ve 
sonra da, meseleyi, bizzat Meclisin kendisine çözdürdüğü, bir yerleşmiş usul ve tatbikat halini al
mıştır. Anayasa Mahkemesine seçilecek üyelerin üniversiteden gösterilmesi hakkındaki talebe üni-
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versitece uyulmadığı için, bunda ısrar edilip cdibmiiyeceği ve bu husustaki Anayasa hükmünü ne 
yolda anlamak geroktiği hususu, Anayasa ve Ada'et komisyonlarına - havale edilmişti. Keza, ivedi
likle gelen kanun tasarılarının Senatodaki müzake resi sırasında 15 günlük bir müddet içinde mi, 
yoksa, asgari 10 günlük müddet geçtikten sonra mı görüş [İleceği konusu da bir Anayasa ihtilâfı 
halinde, Divanca Anayasa ve Adalet komisyonlarına havale edilmişti. (Osman Saim Sarıgöllü). 
Başkanlık Divanının, bu konularda da, bilhassa bu, usule uyması gerekirdi. 

Başkanlık Divanına girme ehliyeti 

I - Bir siyasi parti grupu içinde bulunmıyan Cımhuriyet Senatosu üyelerinin de, Başkanlık Di
vanına seçilmelerini mümkün görüp, onlara da b'-* pay veren görüş : 

II - Ancak siyasi püarti grupu içinde bulunan Cumhuriyet Senatosu üyelerinin Başkanlık Divanı
na, seçilmelerini mümkün kılan görüş; 

III - Bir siyasi parti grupu içinde bulunmıyanlara da, bir siyasi parti kontenjanında haklar 
tanıyarak Başkanlık Divanı seçimini, 'bir anlayış dairesinde yapmayı mümkün kılan görüş : 

II 
Muteber 03/ meselesi 

III 
Nisap meselesi veya Başkanvekiili j i seçimlerinin mnteberliği meselesi 

Birinci görüş : Başkanlık Divanı seçiminde salt çoğunluk, üye tamsayısına göredir. 
ikinci görüş : Başkanlık Divanı seçiminde sal t çoğunluk, toplantıya katılanlara göredir. 

IV 

Senato Genel Kurul kararının yonidon tetkiki ve tashihi imkânı 

I - İddia : Yeni bir tetkik ve binaenaleyh tashih gerekir. 
II - Başkanlık Divanının karşı iddiası : Genel Kurul kararı kesinleşmiştir. Yeni bir tetkik ve 

tashih yapacak bir merci de yoktur. 

V 
Bu meseleler hakkında görüşlerimiz 

Temel fikir : 1961 Anayasasının, partiler üzerine kurulu felsefesi : 
I - Başkanlık Divanına girme ehliyeti : Bir siyasi parti grupuna mensupolma veya onun tarafın

dan kontenjana alınmadan ibarettir. 
a) İstanbul Anayasa Komisyonu öntasarısmııı bu husustaki mânası, 
b) C.H.P. nin, Anayasa Komisyonuna cevabının bu konudaki mânası, 
c) Siyasal Bilgiler Fakültesi İdarî İlimler Enstitüsü Anayasa tasarısının bu husustaki anlamı, 
d) Kurucu Meclis, Temsilciler Meclisi Anayasa Komisyonunun bu konudaki kasdı, 
e) Temsilciler Meclisindeki Anayasa müzakerelerinin anlamı. 
II - Muteber oy meselesi : 
III - Başkanvekili seçimlerini de, toplantıya katılanların salt çoğunluğu nisabına bağlamak 

gerekir. 
IV - Gerek nisap, gerek ehliyet şartlarına taallûk etsin, her seçimin bir itiraz mercii almak lâ-

zımgelir. 
V - Bu tartışmada ortaya çıkan sair meseleler ve bunlara ait görüşümüz. 
1. Meseleyi Anayasa Mahkemesine gönderin':1, imkânı, 
2. Senato Başkanlık Divanı kararma katılma emliye t i, 
3. Senato Başkanlık Divanı kararının, bizzat yetki alanını aşmış olması meselesi ; 
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