
D Ö N E M C Î L T : 16 TOPLANTI ; 3 

CUMHURİYET SENATOSU 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

mmm 

Üçüncü Birleşim 
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1. — Geçen tutanak özeti 

2. — Yoklama 

3. — Demeçler ve söylevler 
1. — Başkan Suad Hayri Ürgüplü'nün 

Başkanlık seçiminde bmgün-e kadar yapılan 
oylamnalarda oyların donmuş bulunduğumu, 
seçimi sonuçlan di rabilmek için kendisine 
ov verilmemesi hususunda demeci 14:1 (i 

İçindekiler 
Sayfa 

2. — Maraş Üyesi Nedimi Evliyanın. 
îşei Partisi adına radyoda yapılan seçim 
konuşmasının. halkı tahrik edici olduğumu 
ve suç ıımsurlarmı ihtiva ettiğini 'beyanla, 
bu hususlara, Hükmilerin dikkatini çeken 
demeci 16:18 

4. — Seçimler. 16,18 
1. —Başkanlık Divanı seçimleri 16,18:19, 

20:22 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşimde iki u lunun yapan (Jenel Ku
rulda. : 

Başkan seçimine devam olundu. Yapılanı 11 
ııci (.nliiıııiHİii .La adaylar yeter çoğunluk oyunu 
saK'ıyaüiudıkiarıudan ve bugün bir netice istih
sal: d- -ınüın'küu görülemediğinden seçimin gele-
u'k birleşime bırak ıluıası kabul edildi. 

4 i^kiırı L9'6H Pazartesi günü sa^nt 14 1e topla
nı lmak üzere Bilgesi ine -son verildi. 

Başkan 
Başkan, vekil i 

İhsan Hamil Tign I 
Kati]) 

(fazla n.tep 
Nizam el tin özgül 

i Kât ip 
Sivas 

Vknu-.t Çekemoğlu 
Kât ip 

Kırklareli 
. 1 hmet Nam Arı 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İhsan Hamid Tigrel 

KÂTİPLER : Sakıp Önal ( A d a n a ) Nizamettin Özgül (Gaziantep) 

, .ŞKA\ • IVİUM-Ü toplantı y ıhımı üçüncü birleşimini açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN Yoklama yapılacaktır. 
\ oklama ya pildi) 

BASKAY (joğunl'iığıımuz vardır, çalış
larımıza başlıyoruz. 
\'MI")f;vr BVLİYA Alaras) - - (iüııdem dışı 
isi i corum. 

BAŞKAN -— (lündem dışı söz yoktur. 
N R D Î M E V L İ Y A OMaraş) ~- Müsaade eder

seniz mevzuu arz edeyim. 
ıBAŞKAN — Müsaade buyurun evvelâ Sayın 

Suad Hayri (îrgüplii konuşsunlar. Buyurun 
efendim. 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

/ fiaskun Suad Hayri Ürgüplü, Başkan
lık seçimindi: hııuıuu kadar yapılan oy Un nal ar da 
tn'titrtv d mum us bulunduğunu, seçimi sonuçlan-
dırah-ıhm-k için kendisini uy w ril meni e sini rica 
, İti. 

SCA.I) HAYRİ Ü R ü Ü P L Ü (Kayseri) 
<;•'<: muhterem Başkan,, cok sayın arkadaşlar ını ; 
m u l ı m r m Başkanını mu çok sabırlı ve gösterdi
ği büyr'ik eemii-e ile girişliğimiz başkantük seçi
minin üçüncü gününe girmiş bulunuyoruz. 11 
ne i tı.ü-u bilirdik. VI neı tura başlamak üzere
yi- .Senatonun akı yıl v\ v-elki kuru luş gününü, 
haJ ı rbrsak . iki yıllık çalışma süresi sıra'sında ne 
küi.laı- n.-uîma/ .-.annedilen güçlükleri vevndieıimizii, 

partiler ve gruplar arasında ne ahenkli ve .se
merd i bir mesai kurduğumuzu görürüz ve bu
nunla cidden övünürüz. Bıı kadar güçlükleri 
yenim Senatonun seçim mevzuunda 1.1 ııcıi tur
da da netice alamaıınasını Senatonun başaramı-
yacağı bir güçlük telâkki etmeiüieik lâzım gelir. 
•Bununla beraber çok kıymetli arkadaşımız sayın 
Yurdakul 'un t esiri i ve samimi ve ciddi hitabı
na, ben üç aday arkadaşınız arasından biri ol
mak bakımından hitabetmeyi kendime vazife 
saymaktayım. Senato .Başkanlığının ehemmiyeti
ni, değerini ve nezaketini, iki yıl evvel bana 
bahşettiğiniz şerefle yafcmen bildim ve gördüm. 
Şuna emin olunuz ki Senatomuzun her kanadın
da bu vazifeyi şerefle, başarı İle ve hepsini uzlaş-

— 14 ~~ 



C. Senatosu B : 3 4 . 11 . 1963 O : 1 
t ıracak objektif çalışmaya yöneltiei vasıflarla 
idare edecek arkadaşlarımız vardır. Bunu sami
miyetle ifade etmeyi bir borç biliyorum. Bugün 
Senatomuzda her arkadaşımı/an hasleti üzerin
de, bütün arkadaşiarea, ta.nı kanaate vasıl olmuş 
İnil imliyoruz. Fa'ka! görüldüğü gibi oylar don
muştur. Turların bu şekilde devamında bu oy
l a n çözmek i (-i n sarf edilecek mesainin müspet 
netice vereceğinden bütün arkadaşlar» hepimiz 
samimiyetle şüpheliyiz. Bir çıkar yol aramak 
mecburiyet indeyiz. Senatoya yaraşır olgıınl ukia 
ve saıuinıiyel le bir neticeye ulasnııya mecburuz. 

O erek Senatonun YO gerekse aziz milletimi-
zhı bizden bek l e-d iğ i budur, fliti lâflar hepimizin 
malûmudur, arkadaşlar. Bu ihtilâf iki noktada 
toplanmaktadır . Birisi; partilerin, kendi tabir
leriyle, işaret ettikleri fidanlarda mutabakat e 
varamamaları ve bütün mesai ve çabalara rağ
men henüz bir anlaşmaya ulaşamamaları. 

İkincisi, Millet Meclisinin seçimlerinin hu
susiyetlerinin maalesef Senatonun seçimleriyle 
karışt ı r ı lması ve hallinin Senato seçlmleriy'e 
bir l ikte 'mütalâa edilmesi. 

İki senedir ya.ptığınıız çalışmalarda, bütün 
arkadaş lar , tara bir fikir ve k a r a r birliğiyle Se
natonun yüceliğine ve Senatonun hiçbir Meclise 
tabi olmadığınaı ve kesin 'bağımsızlığına en büyük 
titizliği göstermiştir . (ı-önül isterdi ki. Millet 
Meclisindeki ihtilâf bizim kendi içişlerimizde 
hiçbir hususiye! ifade etmesin. (Sağdan alkış
lar) 

Bu. henüz halledilmiş değildir a rkadaş lar . 
Ben, ihtilâfların çıkacağını, hepiniz gibi ve her 
zaman konuş tuğumuz gibi düşünerek vazifemin 
bana verdiği mesuliyetle S Ekim 19l>o günü bü
tün gruplara bir mâruzâ t göndererek, bütün 
par t i ler in bir araya gelerek iki Meclisin yasama 
faaliyetlerini düzene sokmalarını istirham et
miştim. Ve bu arada bir seçim mücadelesinin bu 
neticeleri tevlldcdeeeğini tahmin ederek, seçim 
mücadelesini1 ginmiyeceğirm ifade etmiştim. Maa
lesef part i liderlerimiz bir araya gelip bu dâ
vaları konuşup çözüm yoklarını bulmak emeğini 
sarf etmiş 'değillerdir. Son güne geldiğimiz 
zaman bildiğiniz toplant ı lar olmakla ve ç ıkar 
yol a ranmaktad ı r . F a k a t üzülerek hepimiz gü
lüyoruz ki ta raf lar bağlanmışlardır . Taraf la r 
bunu presti j meselesi yapmışlardır . Oylar ta-
maninde donmuştur . Simdi bu ovları çözmek 

lâzımdır. Bu oyları çoznr-U için mademki uıaıp-
lar, par t i ler ve par t i l ider 'eriniu emekleri ka 
fi gelmiyor. Bu takd i rde Sayın Yurdakul 'un 
dediği gibi. adayların bu emeğe kal H malan . 
ieabeder. Xasıi kat ılae.ığjz? Bu oylar; çözmek 
bakımından, ben kendi hesabıma, kemüme di: 
şen vazifeyi yapmak mecburiyi -t iudev im. İki 
sene işgal ettiğim şerefli vazifenin ba.ıa yükle-
d i ğ l m e s u l i y e t ; bu o l m a k m rek i r . 

\ i s p i seçimle kurulu.uş pa i'iâ niwn i ma rda. iiır 
lar gayet normal ve tabiî telâkki edilir. Orada 
da. uzun furiar cereyan ;̂ 1er. ve ;.:ü-,pei IH-;İ-
ceyi -almaya çalışırlar. Sn var ki ; arkadaşla'-. 
orada tur lar , fikirleri ve iradeleri birbirine yak
laştırır. Bizde ise. turlar , oyların donuıâ'suıa 
ve kali |)laşmasına vesile veriyor. Biz S( tu
tuda iki yıllık objektif meşaimi/h- Y- bilhassa 
en çetin dâvalarda gösterdiğimi/. mü-amaha ve 
birbirimize karşı gösi erdiğimiz bunlukla buun 
kolaylıkla halletmeye mukiediriz kanaatindeyim. 
Burada kaybeden arkadaş behemahal. kazanan 
arkadaşa ve Yüce Sena! on un havshei l i . şerefii 
ve başarılı bir çalışma yapmasına yanlımm ola 
çaldır. Kazanan -arkadaş, kaybeden arkadaşa 
gönlünde hiç zedelenme duvmadan. eendimem-e 
arkadaşlığına devanı -decrktir. Bu onbir i ur 
Senato'da sükûnla. vakarla <n;e m-isi ir. ÎTiebir ar 
kadaş, birbirinden zedeh'iımemişiir. avın hudut 
suz hürmet ve sevgiyi devam <-1 !iı meldedir. Mil
let Meclisinde Anayasanın S4 ve Sâ> nei nü i k a 
üzerindeki müzakereler ('umarte-ö ;_>-iiuü yine 
saatlerce devam elti. Senatomuzun bu \ola -il
mesine iıiz lüzum görmüyoruz arkadaşlar. Sena
tomuzda bu maddelerin esaslarım hepimiz eam-t 
iyi biliyoruz. Tüzüğümüz çıkmadığı için bu ;m-v 
zuda birbirine zır fikirler hâlâ kulakla iamı/da 
tazedir. Sayın Sırrı, Alalay, Savm Saia.'.n'iÜü. 
Sayın kikret Turl ıangü, Sayın Ân"! Ari us. S a 
yin Ahmet Yıldız, Sayın Karaman \-- daha kir 
çok arkadaşlar bu meseleyi enine İhıyım.,. uzun 
uzadıya izalı eltiler. Kararımı/.! ver i ımu arka 
daşlar mademki İçtüzüğümüzü henüz çikatama 
dik, vicdanlarımızın emrini orlaya koyarız \ •.-
Anayasanın bize verdiği bir ta raftan şeref bu
ta raf lan mesuliyet hiz: muvaffak yola mhüriir. 

Şimdi bütün arkadaşlardan iıiumeile kma. edi
yorum, memleketin bizden iş beklediği, mahalli 
seçimlerin en kesif çalışma islediği ve- Senatör 
ve mebusların mesailerin de beraberlik isi ediği 
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C. Senatosu B : 3 
bir günde ve biz Senatomun hemen Başkanlık 
Divanım kurarak işlere katılmamız .gereiktiği bir 
ızamanda bu seçimlerim ,bu turların Millet Mec
lisinde daha çok sürecek diye Senatoda uzun-
hoylu sürtmesinin faydasınla kail değil, ihilâMs 
zararına kailim. Bn cihetten, ıkalıplaşmış, don
muş oyları çözmenin sırası geldi." Bana bir 'me
suliyet tereddüp .ediyor; arkadaşları nidam bil
hassa rica ediyorum, bendenize oy vermekte ıs
rar huyurmasınlar. 

Senatoya büyük başarılar dileyerek hepinizi 

4 . 11 • 1963 O : 1 
hürmetile selâmlarım. (Alkışlar) 

NEDÎM EVLİ YA (Maraş) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — fteeimle ilgili mi Sayın Evliya? 

NUDİM EVLİYA (ıMaj-aş) — Hayır efen
dim, müsaade edin arz edeyim. Radyo ile yapı
lan ve milli vicdanda galeyan husule getiren yı
kıcı radyo programları hakkında... ("Sonra, son
ra sesleri) 

ireniiz dumanı üstünde iken... 

BAŞKAN —• Bilâlıara yaparsınız, efendili). 

SEÇİMLER 

1. Başkanlık Divanı seçimi 

BAŞKAN — Efendim, Cumhuriyet Senatosu 
Başkan se-çiminıim 12 nei turuna başlıyoruz. Zarf
lar, kâğıtlar dağıtılmıştır. Şimdi, seçime hangi 
seçim hölgesinden başlanacağını tâyin etmek üze
re kıır'a çekiyorum: Cenap Aksu arkadaşımız
da n haşl anacaktır. 

Tasnif Heyetimi tesbit etmek üzere (kıır'a çe
kiyoruz : 

Kâzım Yurdakul?. (Burada, sesleri) 
Fethi Tevetoğlu?. (Yok, sesleri) 
Hüseyin Kadpaklıoğlu?. (Burada, sesleri) 
Kâmil. Coşkıtnoğlul (Burada, sesleri) 
Tasnif heyetine seçilen arkadaşlar lütfen yer

lerini 'alsınlar. 

Sayın Cenap Aksu'dan itibaren islimleri oku
tuyorum. 

(Cenap Aksu'dan başlamak üzere oylar top
landı ) 

BAŞKAN — Oylarını kullanımıyan arkadaş
larımız vatr ımı?.. Yok. Oylama muamelesi .bit
miştir. 

Sayın Kâmil Coşkum oğlu yoklar mı efendim? 
Şimdi burada idi, 'ben geldim diye kâğıt yaz
mışlardı. 

Bir başka arkadaşı seçelim. Mehmet İzmeıı 
arkadaşımız burada mı?. Yok. (Kâmil Ooşkunoğ-
hı geldi sesleri) 

Buyurun Sayın Çoşkunoğlu... 
Efendim, 12 nei turun neticesini arz ediyo

ruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı için yapı

dan secime (137) üye katılmış ve neticede aşağı
da adları yazılı üyeler karşılarında gösterilen; 
oyları almışlard ı r. 

Arz olunur. 

I. 
') 
3. 
4. 

- •• İhsan Sa.bri Çağlayanı» 
— Kâzını Orbay 
— iSııad Hayri Üngüp.b'i 
- Bos 

Üye 
Sakaırya 

Oy 
il 

Üye 
Kayseri 

sayısı 
46 
49 
22 
20 

Kâzımı Yurdaikı Hüseyin TCa 1 paklloğlu 
Üye 

Uşalk 
M. 'Kâmil Coşkun oğlu 

BAŞKAN" •- 12 nei turda da adaylardan 
hiçbirisi salt •çoğunluk temin edememiştir. 13 neü 
tura geçeceğiz. 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

2. - - Mwxıs Üyesi Nedim Evliya'nın, İşçi Par
tisi adına radyoda yapılan seçim konuşmasının 
halkı tahrik edici olduğunu ve suç unsurlarını 
ihtiva ettiğini beyanla, hu hususlara, Hükümetim 
dikkatini çeken demeci. 

BAŞKAN — Biı- arkadaşımızdan aldığım 
t ak H r'i okut uy orun ı. 

'Yüksek Başkanlığa 
Senato Başkanlığı seçiminden daha önemli 

gördüğüm. Devlet radyoları ile yapıları ve mıil-
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C. Senatosu B : 3 
lî galeyanı mucibolan yıkıcı parti propaganda
ları haikkımda gündem dışı 'konuşma yapmama 
müsaade Ibuyunılmasını 'ısrarla rica ve istirham 
ediyorum. 

M'ar aş 
.Yedim Kvliya 

ı iAŞKA\ - İki Riyasete ait olan bir salâ
hiyettir. Uasct tikleri konu hakikatten 'millî mev
cudiyetimiz ile alâkalıdır. Kendilerine kısa 
olarait 'konuşmak üzere söz veriyorum. Buyıı-
ru:n Nedimi Evliya. 

HSAT HAfiA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
- Tnki'iıiıı aleyhinde söz istiyorum. 

S U "i d!» A rr A X L I (T-a'h iî Üy e ) - - 1 \\\ n ı e\' -
zıı buraya gelemez. Hükümet ve secim kuıru'lu-
nu ilgilendirir. 

BAŞKAN •- (iündeııı dışı söz istiyene söz 
vermek salâhiyeti doğrudan doğruya "Kiyasete 
aittir. 

NEDİLM 'UVLlYA (Alaraş) Sayın fas
kan, sayın Senatörler-, henüz Başkanımızı se-
çemediğimi/.... 

KSAT ÇAtiA ((hımlıurbaşkanınea S, Ü.) 
-- Anayasa Mahkemesi meydanda SIK; ise mah
kemeye verilir, bizim bu humısıta 'lâf Söylemeye 
kaıza.ya tesir icra etmeye hakkımız yoktur. Bu 
Anayasanın ruhuna, aykırıdır Sayın Başkan. 

.YEDİM EVLİYA (Devamla) -— Henüz 
[başkanımızı dahi seçemediğimiz üçüncü 
gününde gündem dışı söz alarak yüce hey Hiniz* 
meşgul etmek zorunda kaldığım için özür diler 
müsainıaha ve müsaadelerinden dolayı Başkanlık 
Divanına arzı teşekkür ederim. 

Huzurunuzu işgalden kasdım; memleıketimlz. 
milletimiz, parlâmen.romuz ve rejimimiz aleyhi-' 
ne Devlet radyolariyle yapılan-, yıkıcı zehirle
yici ve öldürücü propagandalar hakkında 'I'-fii-
'kümetle beraber bu kürsüden, millet 'kürsüsün
den yetkili makamların dikkatini çekerek onları 
vazifeye davet eylemektir. 

rvümünizm bütün dünyada-, hak ve hürriyet
leri boğmak, demokratik rejimi yıkmak vatan
daşlar arasında zengin, fakir tefriki yaparak 
onları birbirine düşman etmek ve her vesileyle 
köylü ve işçileri ağır surette tahrik ederek iğ
fal edebildikleri nisbette yer yer kargaşalıklar 
çıkarmak suretiyle, o memleket ve ülkelerde 
taht kurup böylece rejimlerini dünyaya hâkim 
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kılmak istedikleri; kendilerime mahsus olan me-
todları yerine göre kullanmaktan ve .bu uğurda 
milyarları feda etmekten çekinmedikleri gibi 
vazifesini yapmıyan ve dâvasına ihanet edenle
ri de furuniarda diri diri yakıp kebabetnı ekten 
ve Sibiryanın esir 'kani])]arında- süründürüp öl
dürmekten hâli kalmadıkları cümlenin ınalıımıı-
dnr. 

BAŞKAN - - Böyle uzun gündem dışı konuş
malara müsaade edemem Sayın Evliya. 

NKDİM EVKİYA (Devamla! - Peki efen
dim. kısa keseceğim. 

(hım huriydin ilânını mütaakıp memleketi
mizde, tekrar kıpırdama ve faaliyet göstermek 
istiyen; fakat tahribatının haşmet ve azameti 
nazara -alınımak suretiyle Büyük Atatürk'ün çok 
yerinde müdahaleleriyle: (""örüldüğü yerde ezi
lip yok -edilen komünistler uzun zaman sinmiş 
ve baş kaldırmamışlarda da Atatürk'ün ölümüyle 
tekrar faaliyet 'gösteriniye teşebbüs eylemiş ve 
son zamanlarda kendileri için Türkiye'de müsait 
bir vavat bulunduğu vehmine düşerek demokra
tik rejimin tabiî i canından olan müsamaha ve 
hürriyetleri ist işmar suret iyle propagandalarını 
artırmış ve çok zararlı bir ha! almış bulunuyor
lar. 

İşte mahalli seçimler dolâyısiyie siyasi parti
lere tahsis olunan propaganda saatlerinde: Türk 
İşçi Pai'tisi lideri Mehmet Ali Ay bar'm 
"2 . 11 . lf)63 Cumartesi akşamı saat 17.45 de 
yaptığı radyo konuşmasını takip ve feyideden 
mensupları veya sempatizanlar] takibe uğramış 
w Türk millî vicdanında yer almış bulunan 
Behicc Boran. Aziz Nesin, Müşerref Heikimoğ-
!u, Mehmet Ali Aybar gibi mâruf şahsiyetler
den başka, akıllara hav ret verecek- bir pervasız
lık içinde ve büvük \rv cüretle bu partinin (»e-
nel Sekreteri ve (İstanbul Belediye başkan adayı 
Orhan Arsa1 d\\w akşam >aat 20,30 da partisi 
alına yaptığı ;alyo konuşmasında: 

RNVER K(>K t'Kumhıırba^kanınca S. tT.) 
- Şahıslara hücum ediyor. 

\EDTM EYL.ÎYA (Devamla) — Ey ağala
rın traktörlerinin işsiz bıraktığı köylü vatandaş
larımız, ey mutlu azınlıktan aılanlarla geçin
mek zorunda kalan işçi kardeşlerimiz, Ankara'da 
Altındağ ve (rü'tep, "de: İ tanbııi'da Taşlılarla 
ve ZeytintmrmiYn la izmir Al sancak ve Eşrefpa-
şa'da susuz, elektriksiz kulübecikler içerisinde 
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C. Senatosu B : 3 
kendisini sefalete terk edeın vatandaş, Gazian
tep'te, Erzurum, Diyarbakır ve Urfa'da yeral
tında mağara kovuklarında ikendilerini ölüme 
terk eden topraksız fatoir iköyltt ıkard'eş, acından 
çocuğuna ilâç bıı'lamıyan (memurlar, trahomdan 
gözleri kör olan yoksul vatandaş, veremden ci
ğerlerinden kan kusan «biçare kardeş gel beni 
dinle, etme eyleme reyini îşçi Particine ver; ver
mezsen bu kusnlan 'kanda senin de 'hissen ola
caktı r. (Gürültüler) 

SAMÎ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Neyi konu
şuyor bu adam? 

ENVER KÖK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Şahıslara hücum ediyor, 

BALKAN — Müsaade edin söyliyeyim. Sa
yın Evliya, radyo konuşmasını bütün arkadaş
lar dinlemişlerdir, tekrara lüzum yok. Siz gere
ken hususlarda nazarı dikkati ceO'bettiniz, sözü
nüz bitmiştir. 

SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Bir suçla suç
ladığı bu vatandaşlar mahkemece bu lit'hama 
lâyık görülmüş müdür? Bu memlekette savcılar' 
var. 

NEDİM EVLİYA (Devamla) — Sayın Baş
kanım, ben bilhassa alâkalı radyo idarecilerinin 
Yüksek Seçim Kuruluna verilip veri lmeğinin 
anlaşılması için nu Mecalisin nazarı dikkatini çek
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim sözünüz 'bil
miştir. 

4. — IS 

1. — Başkanlık Divanı seçimi 

BAŞKAN — Seçim konusuna .geçiyoruz. Bu
yuran ıSayııı Kaırasapan. 

CELÂL TEVFTK KARASABAN (Afyon 
Kara hisar) — ISeçim haikkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Seçim hakkında buyurun Sa
yın KJarasapan. 

CELÂL TEYFİK KAIİASAPA.N (Afyon 
Karahisar) — Muhterem arkadaşlarım, üç gün
dür bir çıkmazın... 

NEDÎM EVLİYA (Maraş) — Rica edelim 
partiyi karıştırmıyalım, millî mevcudiyetimizle 
Alakalı bir mevzudur. 
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SAMİ KÜÇÜK (Tabiî (İye i Klindc de

lilin var mı Evliya? 
İBRAHİM SAFFET OMAY (Ankara) 

l'siii hakla uda 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 
İBRAHİM SAFFET OMAY ı Ankara) -

Bek muhterem arkadaşlar; radyo konuşması 
mevzuunda hassasiyet gösterip göstermemek bu 
ayrı bir mesele. Bir kaza mercii vardır, bu isleri 
tetkik edecek, karar verecek olan o mercidir. 

Bugün yapılan ,bir konuşmayı öteiki beğen
mez, İvenim 'konuşmamı o beğenmez, bir diğeri
nin konuşmasını .başkası beğenmez. Buna hiçbir 
surette hakkımız yoktur. Ve Parlâmentoyu bu 
kabil işlerle işgal etıniye de müsaadenizle imkân 
bu la mam aklığım iz lâzım gelir. Bu itibarla, Sa
yın Başkandan istirham ediyorum; 'bu ka'bîl ko
nuşmaların bu kürsüye gelmesine müsaade et
mesinler, 'kaza mercileri işlerini rahat -rahat tart
sın ve teraziye koyabilsinler. '.ITürmetilerimle. 

NEDİM EVLİYA (Maraş) - Türlk Parlâ
mentosu alenen tezyif edilmiştir. Bunun karşı
sında •elbetti1 reaksiyon göstereceğiz. 

BAŞKAN — Efendim, Hükümet herhalde 
bir suç varsa bunun icabını yapar. Siz de nazarı 
dikkati ceİllettiniz kâfi. 

HAYDAR TFNFKANAT (Tabii Üye) — 
Peki, Adalet Partisinin sözcüsünün dün akşam
ki referandumdan kastı nedir? Soralım mı, bu
nu izah edebilecek mi.' 

KÂMİL KARAVELLOOLl (Tabiî Üye) ~-
Senin kadar bilmiyoruz sanki, 

RAFET AKSOYOftLU (Tabiî Üye) — 
İ!)Ö1 de seni serbest bıraktık, s ne oldu. (A P, sı
ralarından kürsüde konuş sesleri) 

OELÂL TEVFİK KARASABAN (Devanda) 
- - Muhterem arkadaşlar, üç. günden beri Senato 
Başkanının seçimi hususunda uğradığımız müş
külât hepimizce malumdur. Sayın Srıa.d Hayri 
Ürgüplü kendi düşüncelerini bize bildirdi. Ana
yasanın 84 in-!! maddesinin sarili hükümleri. 
partiler arasımla bu hususta bir anlaşma yapıl
masını, herhangi bir parti namına namzet gös
terme imkânlarını selbetuıiştir. Buna rağmen, 
iki sene evvelki hı-susi durum dolayısiyle te-
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sadüE etliğimiz müşkilât giderilmediği i(;in, 
bir tedbir olmak üzere partiler arasında, bil
hassa büyük partiler arasında bir anlaşma ya
pılması mevzuunda u zaman reis seçimi de imkân 
dâhiline girmişti. Bunu teessüs etmiş bir gele
nek, bir usûl olarak kabul etmemiz yerinde 
olur. Anayasanın bunu bir hükmü halinde ele 
alarak, bizi böyle ii<; günden beri iki büyük 
partinin anlaşması veya anlaşmaması hallerin
de bırakmaması şüphesizki daha doğru olurdu. 
Bittabi! Meclisler, Riyaset Divanları teşekkül 
etmedikçe faaliyete gelemezler ve Meclis faali
yeti de bıı suretle inkıtaa -uğramış olur. Madem
ki şimdiye kadar bir anlaşmaya varılamadı, 
Anayasanın hükümlerine olduğu gibi riayet edi
lerek. içimizden Senatonun liyakatli gördüğü 
jir kimseyi, herhangi bir partinin telkini ol
maksızın, intihap yoluna gitmekten başka bir 
çare olmadığını düşünmekteyim 

Muhterem arkadaşlar, memleketimizde ma
halli seçimlerin arifesinde siyasi hava son derece 
gergin bir hale gelmeye başlamıştır. Bu memle
ketin kanun ve uizamlariyle mevcudiyeti temi
nat altına alınmış partiler arasındaki bu müca
dele gittikçe dışarıda şiddetlenirken biz bura
da bir nevi mizantizm yapıyoruz. Bizim bu mi-
zantizmimizden başka kuvvetler istifade edecek
tir ve Meclisin itibarını hiçe indirmek için 
bütün kuvvetleriyle çalışacaklardır. 

Bu itibarla Senatoyu bu hususta bir karar 
almaya davet etmek cüretini gösteriyorum. He
pinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN* - b> ncü tura başlıyoruz. Baka
lım ayinei devran ne suret gösterecektir.'. Oy
ların hangi arkadaşdan başlanacak toplanacağı
nı tosbit için kura çekiyorum. Cemalettin Bu
lak arkadaşımızdan başlanarak isimleri okuyo
rum, lütfen oylarınızı kullanınız. (Cemalettin 
Bulak'tan başlamak üzere oylat toplandı) 

BAŞKAN -- Oyunu kullanmıyan arkadaşı
mız var mı? Yok. Oylama muamelesi bitmiş
tir. 

BAŞKAN - bî ncü turun neticesini arz edi
yoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı için yapılan 

seçime (\'.]',)) üye katılmış ve neticede aşağıda 
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adları yazılı üyeler karşılarında gösterilen oy
ları almışlardır. 

Arz olunur. 
Oy sayısı 

1. —- İhsan Sabri Çağlayangil 41 
2. — Kâzım Orbay 49 
:>. — Suad Hayri Ürgüplü 27 
4. — Boş 16 

Üye Üye 
Sakarya Kayseri 

Kâzım Yurdakul Hüsevin Kalpaklıoğlu 
Üye 
U§ak 

M. Kâmil Coşkunoğlu 

BAŞKAN — Gene bu seçim de boş.. Binaena
leyh, parti drijanlarını bir çare bulmaya davet 
ediyorum. Bunun sonu çıknııyacak. 

KÂZIM YURDAKUL (Sakarya) — Bende
niz, tasnif heyetinden affımı rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Yurdakul, siz tah ammui 
edemiyorsunuz, biz kaç gündeı beri nasıl ta
hammül ediyoruz ?. 

KÂZIM YURDAKUL (Sakarya) — Bizim 
tahammülümüz var, biraz da arkadaşlar feragat 
göstersinler. Her iki namzet de muhteremdir, 
ama netice alınmıyor. Onlar çekilsinler, bir 
başka aday bulalım. 

BAŞKAN — Onlar da mı çekilsin?.. (Devam 
devanı sesleri ve gürültüler) («önce Başkan ve
killerini seçelim» sesleri) 

BAŞKAN — 14 ncü tura devam ediyoruz. 
Yani bunun avakıbinden hepimiz mesulüz. (Sol 
taraftan «Allah ıslah etsin»sesleri) 

Halit Sarıkaya'dan başlıyac&ğız. Kâğıtları 
dağıtıyoruz, efendim. («Başkan Bey, bir saat 
ara verelim» sesleri) 

Başlamıyalmı mı yani? («Evet, evet» sesleri) 
Bu oylamadan da bir netice çıkmıyacağı an

laşılıyor; belki bu fasıladan bir netice çıkar. 
Ümidederim ki bir neticeye varırsınız arka
daşlar. Bir saat ara veriyorum, ama toplandı
ğımız zaman mevcut da tam olsun. Buna göre 
saat J6.30 da toplanacağız. Bi?' saat sonra top
lanmak üzere Birleşime ara veriyorum, 

Kapanma saati : 15,30 
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Açılına saati : 16,30 

BAŞKAN — Başkanvekili İhsan Hamit Tigrei 

KÂTİPLER - - Nizamettin Özgül (Gaziantep) Sadık Artuknıaç (Yozgat) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 14 neti tura 
haşlıyoruz. 

RİFAT ÖZTÜKKOİNE (İstanbul) Bir 
dakika Sayın Başkanım, yeni hir aday tekli I' edi
liyor. 

BAŞKAN ~- Bir takrir geldi, okutuyorum. 

Senato Başkanlı garıa. 
Ü. Senatosu Başkanlığı için Enver Aka'yi 

arz ve teklif ediyoruz. 
Adana İstanbul 

Salkıp Önal Kifat öztut-kçinc 

(Anlaşma neticesi mi; Sesleri.) 

BAŞKAN — Böyle bir ifade yok takrirde. 
(Aday dört mü oklu?... Sesleri) evet dört oldu. 

Bir tane takrir daha geldi, onu da okutuyo
rum. 

C. Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Senato Başkanlığına Enver Aka'yi aday 

gösterdiğimizi arz ve tekli:!' ederiz. 
Antalya İzmir 

Mustafa Özer Ömer Lûtl'i Bozcalı 

BAŞKAN — Bu takrirde de Enver Aka tek
lif ediliyor. Tasnif Heyetini teşkil eden arkadaş
lardan Sayın Yurdakul burada, Kalpakluoğhı 
burada, Coşkunoğlu burada. 

Reylerin toplanmasına hangi arkadaştan baş-
lıyaeağını tesbit için ad çekiyorum; Mehmet 
İzmen. 

(Mehmet İzmen'den başlamak suretiyle oylar 
toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kultanmıyan arkadaşı
mız var mı.'... Yok. Oylama •muamelesi ibitmiştir. 

Tasnif Heyeti lütfen yerlerini atsınlar. 
"Oylamanın neticesini arz ediyoruz. 

Yüksek 1 iaşkanl.ığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlıığı için yapı

lan secime (140) üye katılmış ve neticede aşa

ğıda adları yazılı üyeler karşılarında gösterilen 
oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Oy sayısı 

1. - - Kâzını Orbay 
2. — - Enver Aka 
:>. -•- Suad Hayri Ürgüplü 
4. ~ Boş 
5. ----- 1. Sabrı Çağlaya ııgil 
(i. • Celâl E r t u ğ 

49 
36 
85 
11 
(i 

Üye Üye 
Sakarya Kayseri 

Kâzım Yurdaku l Hüseyin Kalpaklıoğlu 
ÜYVr 

Üsak 
M. Kâmil Coşkunoğlu 

BAŞKAN 15 nei tura başlıyoruz. Oyların 
verilmesine hangi arkadaştan başlıyaracımızı 
teshil için kura çekiyorum. 

Oomalertin Bulak. 
(Üemalettin Bulak -'dan başlamak üzere oy

lar toplandı.) 

BAŞKAN Oylarını kııllaumıyan arkada
şımız var mı.'... Oy toplama muamelesi bitmiş
tir.... 

15 ne'ı turun neticesini arz ediyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı için yapı

lan seçime (.130) üye katılmış ve neticede aşa
ğıda adları yazılı üyeler karşılarında gösterilen 
oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Oy sayış! 

1. —- Kâzım Orbay 
2. — Enver Aka 
3. — Suad Hayri Ürgüp 
4. — Boş 

İÜ 

45 
39 
40 

5 

20 
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Oy sayısı 

5. — İhsan Sabri Çağlayangil 
6. — Calâl Ertıığ 
7. — İ. İnönü 

Üye Üye 
Sakarya Kayseri 

Kâzım Yurdakul 'Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Üye 

Uşak 
M. Kâmil Coşkun oğlu 

BAŞKAN — Bir oy, İsmet İnönüye verilmiş
tir. O da boş telâkki edilecektir. Çünkü Sena
to Başkan seçimi yapılmaktadır. 

Bu itibarla 16 ncı tura başlıyacağrz. 
Muhterem arkadaşlar, oylamadan bir netice 

eıkmıyacağı müsellem. (Devam sesleri) Devam 
edeceğiz, zaten söyledim. Eğer başka bir hal 
çaresi düşünen varsa söylesin. (Devam sesleri) 
Peki devam. Kâğıtlar dağıtılacaktır. Oyların 
hangi arkadaştan itibaren kullanılacağını teslbit 
için kura çekiyorum. Fethi Tevetoğlu'ndan 
başlıyarak isimleri okutuyorum. 

(Fethi Tevetoğlu'ndan başlanmak üzere oy
lar toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kulkmınıyan arkadaşı
mız var mı'?... Yok. Oylama'muamelesi bitmiştir. 

TURHAN KAPANLİ (Sakarya) — Reis Bey, 
tasnif heyetinden bir kişi -eksik. Anlaşmaya, 
mutabakata varanlar tasnifi yapıyor. 

BAŞKAN — Siz merak etmeyin, bir kişi da
ha seçeceğiz. Sayın Kadri Kaplan, lütfen Tasnif 
Heyetine. 

16 ncı turun neticesini arz ediyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı için yapı

lan seçime (142) üye katılmış ve neticede aşa
ğıda adları yazılı üyeler karşılarında gösterilen 
oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Oy sayısı 

1. 
2_ 
o. 
4. 
5. 
6. 

—• Kâzım Orbay 
—• Enver Aka 
—• Suat Hayri Ürgüplü 
— İhsan Sabri Çağlayangil 
— Celâl Ertıığ 
— Boş 

32 
56 
39 
4 
2 
9 
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Üye Üye 

Talbiî Üye Kayseri 
Kadri Kaplan Hüseyin Kalpaklıoğlu 

Üye 
Uşak 

M. Kâmil Coşkunoğiıı 

BAŞKAN — 17 nci tura başlamak zaruretin-
deyiz. Saat yediye kadar (böyle devam ederiz, 
yediden sonra yarına bırakırız, ne yapalım. 

İsimlerin okunmasına nereden bağlıyacağı
mızı tesbit etmek üzere kura çekiyorum; Tevet-
oğlu. 

Sayın Tevetoğlu'ndan başlıyarak isimleri 
okutuyorum. 

(Fethi Tevetoğlu'ndan başlanmak üzere oy
lar toplandı.) 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan arkadaş-
var mi l . . Oylama muamelesi bitmiştir... ' 

17 nci turun neticesini arz ediyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı için yapı

lan seçime (142) üye katılmış ve neticede aşa
ğıda adları yazılı üyeler karşılarında gösterilen 
oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Oy sayısı 

1. 
2. 
o. 
4. 
5. 
6. 

— Enver Aka 
— Kâzım Orbay 
—• Suad Hayri 
— Boş 
— Celâl Ertuğ 
—• İhsan Sabri 

Üye 
Talbiî Üye 

Kadri Kaplan 

Ürgüplü 

Çağlayangil 
Üye 

Kayseri 

63 
25 
42 
10 
1 
1 

Hüsey i n K alp ak 11 < > ğ tu 
Üye 

Uşak 
M. Kâmil Coşkunoğlu 

BAŞKAN — 18 nci tura geçiyoruz. Oyları ti 
hangi arkadaştan itibaren kullanılacağını tes
bit için kura çekiyorum. Emenullah ÇeMü. 

(Emenullah Çelebi'den başlamak üzere oylar 
toplandı.) 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan arkadaş 
var mı?... Oy toplama muamelesi bitmiştir... 

18 nci turun neticesini arz ediyoruz. 

— 21 — 
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Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı için yapı
lan seçime (139) üye katılmış ve neticede aşa
ğıda adları yazılı üyeler karşılarında gösteri
len oyları almışlardır. 

Av/, 'olunur. 
Oy sayısı 

J. 
2. 
3. 
4. 
5. 

K< 

- -- Enver Aka 
—• Suad Hayri Ürgüplü 
—• Kâzım Orbay 
—• Celâl Ertuğ 
— Boş 

Tabiî Üye 
ıdrî. Kaplan Hüseyin 

Üye 
Uşak 

62 
41 
28 
1 
7 

Üye 
Kayseri 
Kalpaklıoğlu 

M. Kâmil Coşkunoğlu 

BAŞKAN —• Oylar yine dağılmış bulun
maktadır. (Devam devam sesleri.) Bir tur 
daha devam edeesğiz ve netice alınmazsa ya
rına bırakacağız. (Meclis tatil oldu, sesleri.) 
Bizim Meclis ile alâkamız yok. 

Kâğıtları dağıtıyoruz efendim. Bu, bu akşam 
için son turdur. Oylamaya nereden başlıyaca-
ğımıza dair kura çekiyorum : Baki Güzey çıktı. 

Oylamaya başlıyoruz. 
(Baki Güzey'den başlamak üzere oylar top

landı.) 

BAŞKAN —- Oyunu kullanmıyan arkadaşı
mız var mı? Yok. Oylama muam-elesi bitmiş
tir. Tasnif Heyetinde Sayın Kalpaklıoğlu yok, 
başka bir zatı Tasnif Heyetine seçeceğiz. 
îsim çekiyorum : 
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Hali t Sarıkaya? (Yok, sesleri.) 
.Baki Güzey1? (Yok, sesleri.) 
Enver Aka? Aday olduğu için Tasnif Heye

tine seçilemez. 
Sabri Topçuoğlıı?.. (Burada, sesleri.) Lüt

fen Tasnif Heyetindeki yerinizi alınırz. efen
dim... (Hüseyin Kalpaklıoğlu hnra'da, sesleri.) 
Öyle mi? O halde Kalpaklıoğlu, lütfen Tasnif 
Heyetinde yerinizi alınız. 

BAŞKAN — 19 ucu turun neticesini arz 
ediyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı için yapı

lan seçime (136) üye katılmış ve neticede aşa
ğıda adları yazılı üyeler karşılarında gösteri
len oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Oy sayısı 

1. —• Enver Aka 
2. — Sn ad Hayri Ürgüplü 
3. — Kâzım Orbay 
4. — Boş 

60 
44 
26 

6 

Üye 
Tabiî Üye Kayseri 

Kadri Kaplan Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Üye 
Uşak 

M. Kâmil Coşkunoğlu 

BAŞKAN — Yine oylar dağılmıştır. İştirak 
de düşmüştür Bugün netice almamıza imkân 
yoktur. Yarın saat 10 da. 20 nci tura devam 
edilmek üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,05 
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