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1. — GEÇEN TUTANAK Ö3ETİ 

509 sayılı Tapulama Kanununun iptaline ka
rar verildiğine dair Anayasa Mahkemesi Baş-
(kaîil'.ğı tezkeresi ile; 

Manisa Üyesi Emin Acar'ın, C. II. Partisin
den istifa ettiğine ve yasama görevine Adalet 
Partisi saflarında devam edeceğine dair yazısı 
okundu, bilgi edinildi. 

Başkanlık için yapVan 29 ve 30 ncu turlar
da da salt çoğunluk sağlanamadığından, kabul 

olunan önerge uyarınca, seçime gelecek birle
şimde devam olunacağı bildirildi. 

23 Kasımı 1DC5 günü saat 15 te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 15,48 ele, son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekili Cumhurbaskıınnca S. Ü. 

Fikret Turhangü Âdil Ünlü 
Kâtip 

Afyon Karah!s>ar 
M. Yılmaz Inceoğlu 

mmm> 

B Î E Î N C Î O T U I i ü M 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Baskanvekili ihsan Hamit Tigrel 

KÂTtPLEE : Kudret Bayhan (Niğde), Mustafa Yılmaz incooğlu (Afyon Karahisar) 

BAŞKAN Cumflıuriyct Senatosunun 11 nci Birleşimini açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN 
mu açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, oturu-

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Manisa Üyesi Ferit Alpiskender'in, 
İzmir'di sahipli arsalara yapılmak ist inen gece
kondulara ve tunun önlenmesi yolunda tedbir 
alınması lüzumuna dair demeci. 

BAŞKAN —• Gecekondu mevzuunda. 
run Sayın Alpiskender. 

fouvu-

FERIT ALPI3KENDER (Manisa) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım, îzmir'-
ds belediye ve zabıta memurları ile âdeta bir 
mücadele 'haline girilerek, sahipli arazi ve 'ar
saların istilâ edildiğini ve Hükümet kuvvetleri
nin de bu hususta biraz zaıf gösterdiklerini te
essürle öğrenmiş 'bulunmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, 'bundan yarım asır 
önce Osmanlı topraklarında bâzı aşiret alayla
rının büyük kasabalara, şehirlere yağma ve 

talan için hücum etmeleri ne ise, sahipli arsa
lara, her türlü tasarruf hukukunu çiğnemek su
retiyle hücum ve istilâ etmek aynı mahiyette bir 
harekettir. Anayasanın teminatı altında bulu
nan ferdî haklar ve mülkiyet haklarının çiğnen
mesi hoş görülecek bir hâdise değildir. Fakat 
bu hususa son zamanlarda söylenmiş ve sözlerde 
ölçü lüzumuna dikkat edilmemiş bâzı beyanla
rın da âmil olduğunu teessürle kaydetmek mec
buriyetindeyiz. (Soldan «hravo» sesleri) 

Arkadaşlar, 15 Kasım tarihli Hürriyet gaze
tesinin baş sayfasında ve birinci sütununda 
imar ve iskân Bakanı aynen şu beyanatta bu
lunuyor : «Şahıslar ve Hazine arazileri üzerine 
şimdiye kadar kurulmuş bulunan bütün gece
konduların ıslah edileceğini ve bu ıgecekondu-

132 — 
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ların. «hukukî pürüzlerinin ortadan kaldırılarak 
izale edileceğini açıklamıştır.» deniyor. 

Bu, tabiî çok yanlış bir şey. Ben bunu oku
duğum zaman inanamadım. Kendisini yakından 
tanıdığım imar ve İskân Bakanından, hemen 
ertesi günü, aynı sayfa ve aynı sütunda bir tek
zip bekledim. Fakat maalesef bu tekzip geimedi. 

Arkasından, 20 Kasım günü Belediyeler 
Kongresindeki diğer bir beyanatında ise, gece
kondular yıkılmıyacaktır, dendi. Bu, yıkılmı-
yaeaktır, denince kanunsuz ve nizamsız olarak 
gelişigüzel, şunun bunun arsasına1 ve memleke
tin estetiğini, sıhhi durumunu düşünmeden ya
pılan bu gecekonduların meşruiyetinin kabul 
edileceğini ifade eder. Bu da sakat bir beyanattı. 
Bu iki beyanat, nihayet, müessif İzmir hâdise
lerine yol açmış bulunmaktadır. 

Arkadaşlar, Hükümetten bilhassa rica ve 
istirham ediyoruz, burada okunan Hükümet 
programını yüzde, hemen hemen, 90 nisbetinde 
tacvi'bettik, beğendik. Burada mülkiyet hakları-
n°, geniş ölçüde riayet edileceğini ve demokrasi
mizin temelinin mülkiyet hakları olduğunu sa
rih bir şekilde beyan edilmiş bulunmaktadır. Bu 
itibarla İmar ve İ?kân Bakanı veya Hükümeti 
temsilen her hangi bir muhterem arkadaşınr.zm 
bu kürsüden mülkiyet haklarının Anayasanın 
tem'natı altında olduğunu ve kanunlara, nizam
lara aykırı gecekondular ne zaman yapılmış 
olursa olsum; gerek bu bakımdan, gerekse mem
leketin 'güzelliği, estetiği bakımından ve moder
nizasyonu bakımından mutlaka yıkılacağını be-
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yan ederse bu gibi müessif hâdiseler önlenmiş 
olur. Şimdi, bu, madalyonun bir tarafı. 

Madalyonun ikinci tarafına geliyorum. Aca
ba, neden bu gecekondular yapılıyor? Neden 
'bu istilâ ve işgal hareketleri oluyor? 

Arkadaşlar, sosyolojinin kaydettiği bir hâ
disedir ki; daima köylerden şehirlere akınlar 
oluyor. Ve bu zaruretler neticesidir. Bu zaru
retleri önceden görmek, sezmek ve bunları ka
nun ve nizam dairesinde kanalize etmek hükü
metlerin vazifesidir. Fakat, bugüne kadar ge
lip geçen hükümetler maalesef lâyikı veçhile bu
nun üzerinde durmamışlardır. Avrupa'da bu
nun örnekleri vardır. Bilhassa İngiltere'de bu
nun en »güzel örneğini görüyoruz. Şehirlerin 
- müstakbel imar plânları da nazara 'alınarak -
yakınlarında geniş, müsait arsalar ayrılıyor, 
plânlar yapılıyor, su, elektrik gibi ihtiyaçlar 
temin ediliyor ve bu gibilere 'barınabilecekleri 
meskenleri yapabilmek imkânları sağlanıyor. 
Bu da, Hükümetin nazara almaya mecbur oldu
ğu sosyal haklardır. Bu hususta da muhterem 
Hükümetin dikkat nazarını bilhassa celbetmekte 
fayda umarım. (Fakat her hal ve kârda Hü
kümet adamlarımızın bu gibi beyanlarında ne 
siyasi bir yatırım ve ne siyasi bir taviz yolu
na gitmemeleri ioaıbeder. Gerçi seçimlerde bir
çok partiler bunu seçim beyannamelerine de 
•soktular; ama, partilerin seçim beyannameleri 
ile Hükümet adamlarının sözlerinin cemiyet 
üzerinde yapacağı tepkiler ayrı 'ayrıdır. Bu 
hususa da bilhassa dikkati celbederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gündeme gaçiyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ma
liye Bakanı thsan Gürsan'a dönüşüne karlar 
Ticaret Bakam Macit Zeren'in vekillik edeceği
ne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/461) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Maliye 

Bakanı İhsan Gürsan'm dönüşüne kadar kendi
sine, Ticaret Bakanı Macit Zeren'in vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

G3NEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

. 2. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî 
Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'na, dönü
şüne kadar, Devlet Bakanı Cihat Bilgehanhn 
vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/462) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Vazife ile yurt dış:na gidecek olan Millî Sa
vunma, B: ikanı Ahmet Topaloğlu'nun dönüşüne 
kadar kendisine, Devlet Bakanı Cihat Bügehan'-

— 133 — 
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m vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzeri
ne, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

. ' BAŞKAN — 'Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — Afyon Karahisar Üyesi Celâl Tevfik 
Karasapah'ıh, Birleşmiş Milletler Teşkilâtının 
$[X nçi Birleşimine iştirak edebilmesi için Anaya
sanın 7S nci maddSsi uyarınca karar alınmasına 
dâir Başbalzanlık tezkeresi (3/463) 

• BAŞKAN — Başbakanlık 'tezkeresini okutu-
•vorunı. - -•" . 

• , C umhuriy e t S ena t osu B aşkanlığına1 

î l g î r : • • • ' • ' 

Bvi'leşm:ş Milletler Teşkilâtının XX nci Ge-
Kurul .gündeminde Kıbrıs meselesinin de 

nl edilmiş bulunması dolayısiyle konunun 
Liel Kurulda .görüşülmesi sırasında Afyon 
rahisar Cumhuriyet Senatosu Üyesi Celâl Tev 
K'irp^apan'ın katılması Bakamlar Kurulunca 

fnın görülmüştür. 

•ıtiı 

Oo: 
Ka 
f'k 
11": 
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Anayasamızın 78 nci maddesi uyarınca ge

rekli kararın alınmasına delâlet buyurulmasmı 
arz ederim. 

Başbakan 
Süleyman Demire! 

BAŞKAN — Yükseık Heyetinizce de bilindi
ği veçhile Anayasanın 78 nci maddesi gereğin
ce Meclislerin; 'milletvekillerinin ve senatörle
rin ı'esmî ve hususi bir vazife almaları Meclis
lerin 'muvafakatine, izin vermelerine mütevak
kıftır. Bu sebeple Başbakanın tezkeresini oy
larınıza sunacağım. (Soldan «zaten gitmiş, ka
bul etmesek ne olur?» sesleri) 

Sayın Karasapan'm, Birleşmiş MiUetler Teş
kilâtının 20 nci Genel Kurul gündeminde Kıb
rıs meselesini görüşmek üzere.... (Soldan «tah
sisat alıp gitmiş» sesleri) Efendim, reyinize 
sunacağım, kabul etmediğ'niz takdirde resmen 
kabul edilmemiş olur. Kabul etmed'ğiniz tak
dirde tahsisatı geri alınır ve kendileri de dö
nerler. Başka yolu yoktur. Sayın Karasapan'm. 
bu toplantıya ıkat'lması hususunu 'Oylarınıza; 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

SEÇÎMLEE 

1. —;.. Başkanlık Divanı secimi. 

BAŞKAN — Senato Başkanlığı 'seçiminin 
ol rici turuna başlıyacağız. Müsbet netice istih
sali temennisiyle evvelâ tasnif heyetini seçiyo
rum. 

İsa Bingöl (Muş) Yok... 
Basinı Hancıoğhi (Afyon Karahisar) Bura

dalar... ••" "••••• 
Fethi TeVetoğlu (Samsun). Buradalar... 
Osman Koksal -(Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

Buradalar... 
Zarflar, kâğdlar dağıtılmıştır. Oylama işle

mine hangi vilâyetten baş1, an cağına dair kur 'a 
çekiyorum, Reşat Zaloğlıı (Trabzon) dan başlı
yacağız. 

Komisyonların toplanması, seçimi, Başkan
lık Divaninin seçimine mütevakkıftır. Kanunla
rın çakması ise her ikisine bağlıdır. Bu itibarla 
arkadaşların neticeye kadar dağılmamalarını 
ve bugün bir netice istihsaline gayret etmelerini 
bilhassa-T-rca ederim. Oylamaya bağlıyoruz, efen-
djinv..... 

"('Trabzon secini çevresinden itibaren isim

ler okunarak oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye 

var mı? Yok... 
Oylama işlemi bitmiştir. 
Senato Başkanlığı seçiminin 31 nci turunun 

neticesini arz ediyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı için yapılan 
seçim? (134) üye katılmış ve neticede aşağıda 
adları yazılı zevat hizalarında gösterilen oyları 
almışlardır. 

Arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

üye Üye 
Osman Koksal Fethi Tevetoğlu 

Üye 
Rasim Hancıoğhi 

Enver Aka : 64 
Celâl Ertuğ : 56 
Suad Hayri Ürgüplü : 7 
t. Şevki Atasağun • 5 
O. Saim Sarıgöllü • 1 
Boş : 1 
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(BAŞKAN — Nisap yoktur, 32 nci tura de

vam edeceğiz. 
Yine aynı seçim bölgesinden başlanmak üzere 

32 nci tur oylamasına başlıyoruz efendim. 
(RDŞ:.-' Zaloğln'ndan başlanarak isimler okun

mak suretiyle oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Oyunu kuF.anmıyan sayın üye 

var mı? Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 
Başkanlık seçimine ait 32 nci turun neticesini 

arz ediyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatomu Başkanlığı için yapılan 
seçime (128) üye katılmış ve neticede aşağıda 
adları yazılı zevat hizalarında gösterilen oyları 
almışlardır. 

Ai'z olunur. 
Tasnif Heyeti 

Üye Üye 
Osman Koksal Fethi Tevetoğlu 

Üye 
E as im HaJicıoğlu 

Enver Aka : 68 
Celâl Ertuğ : 53 
Suad Hayri Ürgüplü : 3 
I. Sevkı A t aşağım : 4 

BAŞKAN — Nisap yoktur. 33 neü tura de
vam edeceğiz. 

Yine aynı seçim bölgesinden başlanılmak üze
re 33 neü tur oylamasına başlıyoruz efendim. 

(Reşat Zaloğlu (Trabzon) dan başlaanrak 
isimler okundu ve oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kulanmıyan var mı? 
Oy1 ama işlemi bitmiştir. 

Başkanlık seçimine ait 33 neü tur oylama 
neticesini arz ediyorum. 

Yüksek Barkanîığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı için yapılan 

seçime (130) üye katılmış ve neticede aşağıda 
adları yazılı zevat hizalarında gösterilen oyları 
almışlardır. 

Arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Üye Üye 
Osman Koksal Fethi Tevetoğlu 

Üye 
Rasim Hancıoğlu 

Enver Aka : 67 
Celâl Ertuğ : 55 
Suad Hayri Ürgüplü : 5 
1. Şevki Atasagun : 3 

BAŞKAN — Nisap yoktur, tnra devam edi
lecektir. Aneak, bu arada verilmiş takrirler var-. 
dır, okutuyorum. 

Başkanlığa • :. 
Günleıdir devam eden Başkanlık seçim:.tur

larından netice 'alınmadığı gibi, bugün de de
vam edecek turlardan ,bir netice •almamıyaeağı 
aşikârdır. Bu sebeple bir neticeye verılabilmesi 
için durumun yeniden Danışma Kurulunca te
emmül ve tezekkür edilebilmesi için seçimin 
25 . 11 . 1965 Perşembe saat 15,e bırakılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Burdur 
ö. Faruk Kmaytürk 

Yozgat 
îsmail Yeşilyurt 

Yüksek Başkanlığa 
Reyleıin dağılışı şekline göre kati netice 

alınması mümkün görülemediğinden 24.11.1965 
günü toplanmak üzere oturuma -son. verilnıcsim 
arz ve teklif ederim. 

Urf a 
Vasfi Gerger 

Yüksek Başkanlığa 
Başkan seçiminin kati bir netice vermemesi 

sebebiyle Danışma Kurulunun acele toplantıya 
çağrılarak durumun yeniden gözden geçirilme
sini arz ve teklif ederim. 

Urfa 
Vasfi Gerger -

Senato Başkanlığına 
Gruplar idarecilerinin anlaşmaları temin edil

medikçe netice almaya imkân olamıya.câğı gö
rülmektedir. 

Gruplar idarecilerinin anlaşmaları temin edi
linceye ikadar tatil verilmesini arz ve teklif 
ederim. 

. Corum 
Safa Yalçuk ... 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Başkanlık seçimi için netice aknmeaya ka

dar her gün ve saat 19 a kadar turlara devanr 
edilmesinin karara bağlanmasını arz ve teklif 
ederim. 

Afyon Karahisar 
Raisini Haricıoğiu 

BAŞKAN — .Şimdi efendim, bu takrirleri 
oylarınıza arz edeceğim. Evvelâ, en aykırısı olan 

— 135 — 
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Sayın Safa Yalçuk'un, takriridir ki, gruplar 
anlaşmeaya ıkadar Meclisin tatile girmesini ta-
lübediyor. Böyle 'bir şey olmaz. Bir, Senato 
müddet tâyin etmeden tatile gidcmiyeceği gl'bi, 
iki Meelisin de beraber tatile gkımesi icabeder. 
Anayasaya uymadğı için bu takriri oyunuza 
arz edemiyeceğim. 

Sayın Rasinı Hancıoğlu'nun takriri, her 
gün saat ondokuza kadar Senato çalışmalarına 
devanı edilsin, mahiyetindedir. Sayın Gerger 
ise yarına bırakılmasını teklif etmektedir. Per
şembe zaten mutat toplantımızdır. 

Şimdi, Sayın Hancıoğlu'nun teklifine gelin
ce : Zaten şimdi oturuma devam ediliyor. Aksi
ne karar alınmadığı takdirde saat ondokuza ka
dar zaten çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sa
yın Gerger'inki ise, seçimi şimdi burada kese
lim, diyor. Bu aykırıdır, normal mesaiye ay
kırı olduğu için onu oyunuza koymak mecbu
riyetindeyim. Riyaset Divanı devama taraftar
dır. Maamafih takdir Yüksek Heyetinizindir. 
Neticeyi burada bağlıyarak yarma talikini isti-
yen Sayın Gerger'in takririni oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... (Tekrar okunsun, ses
leri.) 

Peki, okutuyorum efendim. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Sayın Baş
kan, Perşembe gününe talikine bendeniz de il
tihak ediyorum. 

BAŞKAN — Peki. O halde şimdi devam ede
ceğiz. Saym Hancıoğlu'nun teklifi devam ma
hiyetindedir. Hattâ yarın da devam etmesini 
ister mahiyettedir. Bu arada bâzı arkadaşla
rımız Danışma Kurulunun tekrar toplanmasını 
talebediyorlar. Evvelâ bu meseleyi halledelim. 
ondan sonra diğer teklife geçelim. Danışma 
Kurulunun yeniden meseleyi tezekkür etmesi 
yolundaki bu önergeyi yeniden okutuyorum. 

(Faruk Kmaytürk ve İsmail Yeşilyurt'un 
önergeleri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Aleyhinde Saym Ege, buyu
runuz efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — 
Muhterem arkadaşlarım, takririn aleyhinde gö
rüşeceğim. Bugüne kadar otuz küsur oylama 
yapılmış ve netice istihsal edilememiştir. Bu. 
bugüne kadar yapılan oylamaların neticesidir 
Bu kadar çok dönerse, insanm başı döner, ko
nuşmalarında da bâzı sürçü lisan olabilir. 
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Şimdi, esas olan şu: Bizi bu çıkmazın içine 

sokan Danışma Kurulunun almış olduğu karar
dır. Hâlâ Danışma Kurulunu tekrar bir top
lantıya davet etmek bence, abesle iştigal et
mek olur. Asıl mühim olan, bizim parti grup
larının, idarecilerinin aralarında bir anlaş
maya varmaları olmalıdır. Bu da temin edil
medikten sonra hiçbir netice almamıza imkân 
yoktur arkadaşlar. Hepimiz senelerdir bu se
çimlerin içinde bulunduk ve nasıl netice alın
dığını da biliriz. Bazan Anayasayı karşıya 
çıkarır deriz ki, Anayasnm 84 neü maddesi, 
gruplar arasında anlaşma yapmaya cevaz ver
miyor. Bazan aynı 84 ncü maddenin ieabettir-
diği seçimlerde pekâlâ gruplar, karşılıklı ola
rak idarecilerle konuşup anlaşırlar ve bu an
laşmaların neticelerinde oylamalar yapıp neti
celer almışızdır. Şimdi bu böyle olduğuna gö
re ve hakikaten grupların idarecileri yan yana 
gelip, hüsnüniyet içerisinde, şu oylamayı ne
ticelendirecek imkânı naıd elde ederiz, diye bir 
karara varamazlarsa biz, değil 35 tur daha 
100 - 135 tur burada yaparız ve hiçbir neticeye 
de gidemeyiz. Bu bakımdan bu teklif Danış
ma Kurulu mevzuu halinde, Danışma Kurulu
nun tekrar toplantısı halinde değil, grupların. 
grup idarecilerinin aralarında anlaşmam neti
cesinde olması gerekir. Eğer Danışma Kuru
lunun almış olduğu karara ittıba edilmiş olsa 
idi, Danışma Kurulu aldığı kararda diyor ki, 
A. Partisi adayma oy verilmesi lâzım. A. Par
tisi bu adayı gösterdiği halde şimdiye kadar 
diğer gruplardan A. P. nin gösterdiği adaya 
oy verilmemiştir, verilmemektedir. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler, aday yok, sesleri) 

Beyefindiler, aday olmadan bir partiden bir 
kimsenin seçilmesine imkân ve ihtimal yok, ol
maz. (C. H. P. saralarından gürültüler) Peki, 
bundan önceki yapmış olduğumuz Başkanlık 
Divanı ve Başkan seçimlerinde iki sene evvel 
Anayasa müsait idi de şimdi mi müsait olmad^'? 
O zaman aday göstermedik mi? Gösterdik. Ve 
gösterdiğimiz aday1 ar üzerinde oy1 ama yapıldı. 
Hattâ 1961 de yaptık; bir aday çıkardık, beğe
nilmedi, diğerini koyduk; olmadı, tekrar- ilk 
adaya döndük. Olmadı mı? Burada bu şekil
de yapmadık mı? Rica ederim, yapd.dı. Ama, 
bugün ne yapıyoruz? Damştama KuruHınun 
almış olduğu kararı, Danışma Kumlunda bulu-
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nan, bizzat parti temsilcilerinin de imzası bu
lunan kararı tatbik etmemekteyiz. Kendi ver
miş olduğumuz karara kendimiz aykırı bir cep
he almış bulunuyoruz. Mesele buradan geliyor. 
Danışma Kurulunun kararı ortada... Ne yapa
lım? Ne yapalım? Yapacağımız şey: Kime veril
miştir kontenjan? A. P. ne. (Gürültüler) 
A. P. kimi aday göstermiştir? O adaya oy ver
mektir. (Gürültüler ve «Anayasa müsait değil
dir»' sesleri) Anayasa madem müsait değildir, 
niçin toplanıp da Danışma Kurulu karar alı
yor? O zaman Anayasa müsait mi? Muhterem 
arkadaşlarım Adalet Partisi de aday göster
miştir. 

BAŞKAN — Sayın Ege, takririn aleyhinde. 
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Bu 

adayın üzerinde toplanmak şarttır. Ve bunun 
dışında, Anayasanın maddesinin tatbiki şu ve
ya bu şekildedir, diye meseleyi uzatmakla hiç
bir netice alınmamakta ve alınamıyor da. İşin 
bir de pratik tarafı vardır. Pratik tarafı bu
dur. Bunun dışında başka bir şey değildir. 
Bunu yapabildiğimiz takdirde meseleyi hallede
biliriz. Yoksa, Anayasa bize imkân vermiyor, 
şeklinde bir aday üzerinde toplanamazsak hiç
bir netice alamayız. 

Şimdi arkadaşlar kelimelerden mâna çıkar
maya çalışıyorlar. Efendim, A. P. nin adayı 
yoktur. Peki A P. nin adayı yoktur da A.P. den 
nasıl seçeceksiniz? (C.H.P. sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Saym Ege, şimdi Danışma Ku
ruluna gitsin 'mi? Gitmesin mi? Mevzuubalıis me
sele bu efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Gltmern bu takımdan efend'm. 

'BAŞKAN — Poki efendim, gitmesin bu ba
kımdan. 

İSKENDER CENAP EGE (Devama) — 
Fakat A.P. n :n göstermiş olduğu yani A.P. den 
gösterilmiş olan bir aday vardır. Bunun üzerinde 
ittifak etmek ve bunu halletmek lâzımdır. (Gü
rültüler, söz istiyoruz sesleri) 

BAŞKAN — Ben izah edeceğim, müsaade 
buyurun. 

Muhterem arkadaşlar, bir müzakere açmıyo
ruz. Takririn aleyhinde bir kişi konuşur, o ka-
,dar. (Gürültüler söz istiyoruz selen") Müsaade 
•buyurun; yok, yok, öyle şey yok. (Gürültüler) 
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Yok efendim, kitabımızda yok. Efendim, mesele
nin vuzuha kavuşman için müsaadenizle ben bir, 
iki söz söyliyeyim. Senato Başkanı için partiler 
tarafından aday gösterilemez. Bu, bir. («Tamam.» 
sesleri) Anayasa 'bunu sarahaten tâyin etmiştir. 
Danışma Kurulu niçin toplanmıştır, sözüne ce
vap arz edeyim. Danışma Kurulu; sadece, Baş
kanın durumunu tâyin için değil, bütün Riyaset 
Divanının kontenjan oranını tâyin etmek için 
toplanmıştır. (Sağdan, gürültüler) 

(Lütfen Danışma Kurulunun almış olduğu 
kararı okutunuz, sesleri) 

Müsaade buyurun, izaıh edeyim; böyle değil
se okutayım. Danışma Kurulunun a rdrn kararda 
deniyor ki, A.P. n"n yüzde 42-43 nisbetinde pu-
vanı vardır. K'm olsun? Bir Bsfşkanvekili olsun. 
bir İdare Âmiri olsun, iki Kâtip olsun ve Başkan 
da, madem ki Senatoda ekseriyeti onlar teşkil 
ediyor, kendilerinden olsun. («Tamam» sesleri) 
Ama Adalet Partisi nihayet temayülünü izhar 
eder, filân olacaktır, diyemez. Anayasa bunu 
m enetmiş tir. (Adalet Partisi sıralarından «te
mayülümüz belli» sesleri) Güzel, güzel temayü
lünü izhar eder. Şimdi temayülünü izhar etmiş
tir. Yine sizin part'n'zdrn, Adalet Partisinden1 

diğer 'bir zat da adaylığını kovmuştur. (Adalet 
Partisi sıralarından «konmamıştır» «Sıtkı Paşa
nın temayülü» sesleri) Müsaade buyurun teklif 
oddmiştir. Gecen rene Sayın Ata1 av C.H.P. den 
nemzet gösterildiği halde, b'z C.H.P. den seçeriz 
ama, onu seemeviz, denmedi mi efendim? Mesele 
bu. Binaenaleyh. ş"mdi vuzuha kavuşacak mevzu 
şudur, nv"iee şudur; (Gürültüler) A.P. resmen 
nsımet gösteremez. Gösterdiği temayülü diğer 
part.il er'n, grunl-rın sermesi, namzedi, değil, te
mayülü n-rarı d'^kate alıp almaması takdirleri
nize kalnr^ır. Yani !bir mecburiyet yoktur. Ana
yasanın hükmü budur. 

Bunu arz ettikten sonra meselenin tekrar Da
nışma. Kuruluna gitmesine lüzum olmadığı ka-
n-atindoyim de. O da ayrı bir mesele. Danışma 
Kuruluna g'tme' rn'n bir faydası yoktur. Her 
han-?i bir suretle halledilirse, yine gruplar an-
Vunediktan sonra bir netice istihsali mümkün 
değil. Mamafih takdir Heyeti Âlinizindir. Oya 
a"z ediyorum. Danışma Kurulunun meseleyi ye
niden tetkiki hakkındaki teklifi ova sunuyorum. 
Tvaibul edenler lütfen işaret versinler. Kabul et-
miy enler... Kabul edilmemiştir. Danışma Kuru-
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luna gidilmiyor, mesele 'halledildi. (Gürültüler) 
(Sağdan, söz istedik, seleri) 

BAŞKAN — Müsaade 'buyurun efendim; 22 
kişi söz istedi, 22 kişiye söz verirsek, zaten... 

•Müsaade 'buyuran, şimdi birleşimin yarma ta
liki teklifi vardır. Yarma taliki. («Perşembe» 
sesleri) Teklif yarmadır efendim. Perşembe zaten 
normal toplantı giinümüzdür. Oylamayı kesip, 
'burada bırakıp, yarın saat onbeşte toplanma hu
susundaki teklifi oyunuza sunuyorum. Kabul 
ödemler... («Anlaşılamadı» ses'leri) Yarma topla
nılması 'hususu efendim. Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. Bir takrir daha geldi. Okutu
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı seçilinceye 

kadar saat 10 dan 12 ye, 15 ten saat 19 a kadar 
Senato Genel Kurulunun her gün toplanmasını 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum, 34 ncü tu
ra devam edeceğim. («Usul hakkında söz istiyo
ruz» sesleri) 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Olmaz efendim. 

BAŞKAN — Usul hakkında ilk söz Saym 
Baki Güzeyindir. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Olmaz efendim. 

BAŞKAN — Bakalım belki bir çıkar yol 
buluruz. Belki de Ferhat'ın dağı deldiği, gibi. 
(Gülüşmeler) 

BAKÎ GÜZEY (Bursa) — Muhterem Baş
kan, muhterem şantörler; Anayasa, siyasi par
tiler vazgeçilmez bir unsur olarak ele almıştır. 
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arz ve teklif ederiz. 

Adana Trabzon 
Sakıp önal Şevket Buladoğlu 

BAŞKAN — Bu teklifi oyunuza sunuyorum. 
Yani Başkan seçilinceye kadar sabah, akşam 
toplanılmasını kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Şimdi, tura devam ediyoruz efendim. 
Müsaade ederseniz arkadaşlar, 'belki bilin

mez, günlerce müzakere edilir de mesele halledil
mez; fakat, yarım saatte de bu iş halledilebilir. 
Yarım saat mola vereceğim. Saat 17,10 da toplan
mak üzere Birleşime arat veriyorum efendim. 

Bu arada parti grupları mümessillerinin 
toplanıp da bu işje bir çare bulmasını ve efkârı 
umumiye önünde sarsılmakta olan itibarımızın 
da kurtarılmasını rieaı ediyorum efendim. 

Kapanma saati : 16,40 

Elbette ki, bir siyasi parti içerisinde bir Baş
kanlık mevzuubahsolımca; elbette ki, bir tema
yül yoklaması yapılacaktır. Bu temayül yok
lamasının neticesini, o parti grupları, her han
gi bir parti olursa olsun veya hangi bir grup 
olursa olsun, onu tatbik etmeye de gayret ede
cektir. Bu, (grupların tabiî hakları olmak lâzım-
gelir. Nitekim, Adalet Partili bir arkadaş, ken
di grupu içerisinden bir arkadaşı &day göster
miş ve böylece seçimlere, turlara başlanmıştır. 
Sosyal Demokrat Partiye mensup bir arkadaşı
mız da, yine bir başka aday göstermiş, onun 
üzerinde de bir fikir yoklaması yapılmış bulun
maktadır. Yalnız, üzerinde duracağımız mesele; 
•mademki siyasi partiler Anayasaya göre, vaz
geçilmez unsurdur, burada, ekseriyeti almış 
olan veyahut daı en çok üyesi bulunan bir parti-

ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 17,10 

BAŞKAN — Baskanvekîii ihsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER : M. Yılmaz tnceoğlu (Afyon Karahisar), Kudret Bayhan (Niğde) 
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yo elbette ki bu 'hakkın verilmesi tabiî 'bir neti
ceyi doğurmaktadır. Ve Danışma Kurdunun 
kararı da böyledir. Danışma 'Kurulunun kara
rı böyle olduğu içindir ki. Adalet Partisine men
sup ve Adalet Partisine, mensup bir arkadaşın 
^gösterdiği bir aday seçildiği takdirde puvan 
noktasından da onun puvamııdan tenzil edilmek 
suretiyle diğer Başkanlık Divanı teessüs ede
cektir. 

Şimdi, bunların hepsi güzel. Anlaşamıyoruz. 
Anlaşamama meselesi de şudur : Bugün Senato 
âmme nizamını tesis edecek olan kanunları yap
ma ve bunların müzakereleriyle mükelleftir. 
Bugün bu turların deraın etmesi ve Başkanlık 
Divanının seçilmeme»! dolayısiyledir ki, âmme 
nizamının teessüsüne Senatomuz, Heyeti Umu
miye olarak, engel olmaktadır. 'Bu durum ne
reye kadar devam eder? Bu, farz edelim ki, se
nelerce devam etti. Diyelim ki, bu sene sonuna 
kadar da bu devam etti. Taraflar ısrar ettiler 
ve ısrar etmek de Anayasanın hükümlerine göre 
haklarıdır. Israr ettikleri takdirde bu âmme 
nizamı nasıl tesis ve teessüs edecektir? Bunun 
üzerinde dikkatle durmak ye efkârı umumiye 
önünde de Senatonun itibarını düşürmiyecek bir 
neticeye varmak mecburiyetindeyiz ve gruplar 
da bu mecburiyeti hissotmelidiller. Aksi tak
dirde âmme nizamını doğrudan doğruya Senato 
bozmuş oluyor ki, teşriî organlardan birisinin 
âmme nizamını bozması memleketi anarşiye gö
türür. Bunun üzerinde dikkatle durmamız ve 
âmme nizamının biran evvel çalışır hale getir
mek mecburiyetinde olduğumuzun idraki içeri
sinde bulunmamız lâzımdır. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım muhterem ar
kadaşlarım. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Efen
dim, usul hakkında söz verdiniz, ben de usulle 
ilgili olarık bir tavzihte bulunmak istiyorum.. 

BAŞKAN — Şimdi başka söz istiyen de var
dır. Grup adına istiyorsanız tercihan size verece
ğim. Bir tez ortaya -atıldı, antitez zaten var. 
(«Usûl hakkında konuşmak istiyoruz» sesleri) 
İki kişiden fazla konuşamaz. («Bir de sentez ol
sun» sesi eri) 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Bendeniz de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sonra içtüzüğü okurum efen
dim. 

23-11.1985 0 : 2 
C. H. P. GRUPU ADINA HIFZI OĞUZ 

BEKATA (Ankara) — Muhterem arkadaşlarım, 
hakikaten 'günlerdir Senato Başkanı seçimi ko
nusu hepimizi ve kamu oyunu meşgul etmekte
dir. Bu konuda Yüksek Heyetinizde izahat ve
ren -arkadaşlarımın konuyu asli mecrasının dışın-. 
da mütalâa ettiklerini ve benim de hazır bulun
duğum Danışma Kurulundaki konuşmaların ve 
yetkilerin dışında Danışma Kuruluna yetki ve
rir göründüklerini, daha da ileri giderek, Ana
yasayı yanlış tefsir ve izah ettiklerini gördü
ğüm için, Senatonun hayatında mühim, bir 
konu olan 'bu hususta Yüksek Heyetinize (gerekli 
gördüğüm 'bâzı izahatı kısaca arz edeceğim. 

Anayasanın 84 ncü maddesi, «Meclislerin 
Başkanlık Divanları, o Meclisteki siyasi parti 
gruplarının kuvvetleri ölçüsünde Divana katıl
malarını sağlıyacak şekilde kurulur.» der. 

îşte Danışma Kurulu Anayasanın bu 84 ncü 
madesinin birinci fıkrasının oranlarını tâyin et
mek için toplanmış ve verdiği karar Yüksek He
yetinize böylece gelmiştir. Yani, Adalet Partisi
nin Senato içerisindeki kuvvetinin oranı şudur. 
Cumhuri.yet Halk Partisinin budur, diğer grup
ların budur. Danışma Kurlunda verilmiş bulu
nan bu oranlarla ilgili ikinci bir karar da, tak
simi yapılırken Başkanlık Divanının, Senato Baş
kanının Adalet Partili olması kaydı bu puvan 
vaziyetine göre tâyin edilmiştir. Bu husus Sena
tonun Muhterem Heyetine geldiği zaman tasvibi
nize mazkar olmuş ve hu suretle tatbikine geçilir 
karar haline gelmiştir. O halde iki noktayı tam 
ayıralım. 

1. Başkanlık Divanının verdiği karar, Ada
let Partisi Senato Gramınım göndereceği adaya 
oy vermek tarzında değil; Adalet Partili bir ada
va oy vermek tarzındadır. Nitekim bu sözüm, 
Anavatanın 84 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının 
^on hükmü ile Anayasa. kaideci halindedir. O sa
tır1 ar da şunlardır. «Meclis Başkanlıkları için 
Meclisteki siyasi parti grupları.aday gösteremez-, 
ler.» 

Simdi arkadaş1 arım bu Anavasa hükmünün 
sarih emrine rağmen; 'bizim adayımız, bizim ada
yımız, dive muhterem A.P. li ve huzurunuzda 
konuşan iki ar'kadaşım Anayasanın bu hükmünü 
sarih -olarak ihlâl eden 'beyanlarda bulundular. 
Vakti.vle buna benzer bir mevzuun olduğunu da 
kendilerini takviye için misal gösterdiler. Vaktiy-
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İe oldu mu? olmadı mı? iyice hatırlamamakla be
raber, oldu, diye kabul edelim. Anayasanın sa
rih olarak mo'nine aykırı bir tasarrufun geçmiş
te haklı olarak yapılmış olması bile bile Anaya
sanın bu hükmünün ihlâli için bize cesaret ver
mez, gelenek tesis etmez. 

O halde bu gecikmenin sebebini hiç kimseyi 
itham etmeden, aynı zamanda tarafsız olarak or
taya koyduğumuz zaman karşımıza çıkan ha
kikat şudur : Sayın A.P. Ti arkadaşlarımızın iki 
tane partiye kayıtlı, - Grup adayı diye kabul et
miyorum - Adalet Partili adayları vardır. Birbi
rinden değerli kimselerdir. Tamam, birbirinden 
değerli arkadaşlardır. Bu adayların ikisi de 
Adalet Partilidir. Danışma Kurulunda bu konu 
açıklandı. Bugün fiilen Adalet Partili olmak. 
ikisi de fiilen Adalet Partilidir. Yüksek Heyet, 
bu iki adaydan birisi üzerinde daha çok oy top
lanır. ikincisinde daha az oy toplanır halde ne
ticeyi takibetmektedir, 30 küsur turda. Şimdi 
Adalet Partili arkadaşlar âmme menfaatlerinin, 
teşriî organın yürür ha1 e gelmesinin, ve sairesi-
n ;n halledildbilmesinin Senato 'Barıkanmm seçi
mine 'bağlıyorlar. Güzel. Ben de bağlıyorum. E... 
O halde bu mevzu nereden çıkıyorsa oradan ha1-
ledilshr. A.P. si bir parti ise, elbete parti, iki 
adavdan birisini çekmesi lâzımdır. (A.P. si sıra
larından gürültüler ve gülüşmeler) Efendim, ar
kadaşlar, her konuşmanız Anayasanın ruhuna 
aykırı... (Sağdan, gürültüler) Aykırı... Reis Bev, 
ben arkadaşlarla konuşmuyorum, Senato ile ko
nuşuyorum. 

BAŞKAN — Savın Güzey, sizi dinlediler, 
lütfen siz de dinleyiniz. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — S;m-
di bir cümle var : «Meclis Başkanlıkları için Mec
listeki siyasi parti grupları a dav gösteremezlere 
der, Anavasanın 84 ncü maddesi. Anayasayı Se
natoda çiğniyeeek miyiz? 

Senatoya dâhil bulunan her arkada*} ise, 
kendisi veya başka birini aday gösterebilir. İş
te bu suretle karşımıza Adalet Partili iki aday 
çıkmış bulunuyor. Adalet Partisinin dışında 
kalmış bulunan arkadaşlardan hiçbiri, görüyo
rum ki, Danışma Kurulunda takarrür etmiş 
bulunan konuşmalara t-pa tıp sadık olarak, 
başka birisine oy yermiyorlar. O halde hüsnüni-
yfetin âzamisini Halk Partisine, Tabiî Senatör-
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lük Müessesesine, Kontenjana ve diğerlerine 
dâhil 'bulunan arkadaşlar gösteriyorlar. Ada
let Partili bir arkadaşa ey veriyorlar. Ne olu
yor? Ijte şimdi asıl meseleyi söyliyeeeğim. Muh
terem Adalet Partili arkada3İar, biz, aramızda 
illâ falanın olmasını istiyoruz, diyorlar. İşte bu 
hakları yoktur. Niçin? Çünkü, biz Ada^ t Par
tisine Grup Balkanı seçmiyoruz ki... Senatoya 
Başkan seçiyoruz. O halde, Senatonun ken
disi üzerinde çoğunluğu sağlıyabileceği insan, 
Senatonun seçtiği başkandır. Bunun hari
cinde dikta gelir, benim dediğim olacak, 
gelir. Senatonun Heyeti Umumiyesine, şahsi
yetine karşı olan hürmet, benim dediğim olur, 
tezine karşıdır. Bu durum k a r ş ı n d a mantık 
şunu emrediyor: İki sene şerefle burada Baş
kanlık etmiş bulunan bir arkadaşımız var. Bu 
va-ıifeyi yapmış. Ada7et Partili. Tecrübe de 
edilmiş. Diğer arkadaş da şerefli, güzide. Hiç 
şüphemiz yok. Yalnız tecrübe edilmemiştir. 
Tecrübe edilmiş olan bir arkadaşı, tecrübe edil
memiş olan bir arkadaşa Senatonun Umumi He
yetinin çoğunluğu tercih ediyor. Bu suç mu
dur? Bu kusur mudur? O hal de kusuru kendi 
içinde halledip, ortaya bu uzun süre devam 
eden meseleyi halledecek bir yolu göstermek 
yerine, Muhterem Heyetin bu sıralarda uzun 
müddet dönmesinin sorumluluğunu başkaların
da aramak ne mantığa, ne insafa, ne de bu Ana
yasanın 84 ncü maddesine uymamaktadır. O 
halde bu durum, iki tarafı bloklaştırarş ise, 
burada işi halledecek olan, doğrudan doğruya 
Adalet Partisidir. Adalet Partisinin Başkan
lık Divanında teessüs etmiş bulunan hissesine 
hürmeti otuz küsur turda gösterdiğimize göre 
Ada7et Partisi de bu kendilerine gösterilen hür
metin takdirini göstererek bizi kendi adayları 
avas-nda daha çok uzun işgal etmemeli, kendi-
s; uygun bir hale gelerek; bize mademki, şim
diye kadar tecelli eden durum budur, 10 rey de 
biz veriyoruz veya şu surette hâl çaresini gös
teriyoruz, deyip bizi bu çıkmazdan kurtarma
lıdır. 

Netice arkadaşlarım, hususi olarak temayül
lerimizi, daha önceki tarzı hareketimizi unutup, 
teşriî organın bir büyük parçası, müessesesi 
olan Senatoya Başkan seçerken parti zaafları
mızın üzerinde. Anayasa hükümlerine uygun ve 
illâ benim dediğim olacaktır, kısmını bir yana 
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bırakıp, Senatonun hükmî şahsiyetine hürme
tin icabettirdiği anlayışı Adalet Partisine men
sup senatör arkadaşlarımdan bekliyorum. İt
ham doğru değildir. Kendi içlerine dönerek şu 
anda dahi halletmeleri mümkün olan bir konu
yu hem halletmiyecekler, hem de suçlu araya
cak1 ar. Bu doğru bir hareket değildir. Arka
daşlarımdan ricam; bizde bir inat yoktur. Da
nışma Kurulunun kararma uygun hareket ede
rek Adalet Partisinin bir adayına oy veriyo
ruz. (Adalet Partisi sıralarından, «Adayımız 
değil» sesleri) Adalet Partili bir arkadaşa oy 
veriyoruz. Ada1 et Partisinin adayı olamaz. Yi
ne bakın, her teleffûz, Anayasamızın 84 ncü 
maddesinin ikinci fıkrasının son hükmüne ay
kırıdır. Adalet Partili bir arkadaşa oy veriyo
ruz. O halde bu anlayışı arkadaş]arım1 n göste
rerek Senatoyu şu çıkmazdan kurtarmanın yo
lunu lütfedip şu anda dahi haUetmek suretiyle 
bu ç-'kmaz'n içinden bizi çıkarabilirler. Bunu 
kendiler'nden Senatoyu Başkansız bırakmamak 
Sayn Baki Güzey arkadaşımın söylediği gi'bi 
bu büyük vazife müessesesini, vazifesini yapa
na". ha^e getirmek sorumluluğundan, AdaV"-
Partisini temsil eden arkadaşları kurtarmak 
için bu yılu tavsiye ediyorum ve rica ediyo- j 
rurı. Aksi hakle, illâ benim dediğim olacaktır. j 
sözünün demokratik bir cKhon ve Anayasa 
prensipleri içinde yeri olmadığını arz ediyo
rum. Teşekkür ederim. (Soldan alkışlar) j 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — j 
Grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz 
bir müzakere açmış değiliz. Bir tez ortaya 
atddı, bir antitez ortaya atıldı, bunun sentezi 
reylerinizdir. Binaenaleyh, tura devam edi
yoruz. 

Buyurunuz, okuyunuz. («Usûl hakkında sör 
istiyoruz» sesleri) 

Usûl 'haklonda iki kişi konuşur. Şimdi br 
turdan sonra yine usûl hakkında söz isterseniz. 
o zaman hir şey diyemem. 

Buyurun okuyunuz, oylamaya devam ediyo
ruz. 

(Re "-at Zaloğlu «Trabzon» dan başlanılmak 
üzere isimler okundu ve oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan var mı? 
Yok. 
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Oy toplama işbmi bitmiştir. 
34 ne a turun neticesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı için yapılan 

sDçime (116) üye katılmış ve neticede aşağıda 
adları yazılı zevat hizalarında gösterilen oyları 
almışlardır. 

Arz olunur. 

Tasnif Heyeti 
üye Üye 

Osman Koksal Fethi Tevetoğlu 
Üye 

Rasim Hancıoğlu 
Enver Aka 59 
Celâl E-tuğ • 45 
Snad Hayri Ürgüplü 10 
î. Şevki Atasağım 2 

BAŞKAN — Nisap yoktur. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Grup adını, konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN — Bııvurunuz, Grup adına. 
A P . GRUPU ADINA AHMET NUSRET 

TUNA (Kastamonu) — Muhterem arkadaşlar, 
"ok iş yapmaya mecbur olduğumuz bir devrede 
Tİluleıvlon be~i Senatomuza bir Başkan seçeme-
men'n üzüntüsü içindemiz. Bu meselede bütün 
•n art il i, partisiz arkadaşlarımın aynı üzüntüyü 
Tuvdıığmıa ve su üzür-''ümüzün memleket sathına 
da yayıldığına kaaniim. 

Şimdi burada ben, hangi grupta daha fazla 
Vata var, bunun t ahit1 ini yapacak değll'm. Yal
nız Amya~a maddesin'n anlaşılman bakımından 
oâzı ufak görüş farklarımız olduğunu ifade et
mek istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Anıvatanm 81 r.cli mnddes'n :n birinci fıkra-

ı. gruplar Başk?nlık Divanında kendi oranlan 
"T^etın-le temsil olunurlar, divor. Demek ki, bir 
"Vvşk anlık Divanı olacak, bu Başkanlık Divanın
la partiler kuvvetleri oranında temsil olun°cak-
V \ Bunun taşıdığı mâna şu arkadaşlar : Evet, 
Icnatova bir Başkan secivoruz. Muhakkak Sena-
Ln seçecektir. Ancık, kendi kuvveti oranuıda tenı-
i l olunur, dendiğine göre pa^tin'n de kendisini 
umsil edecek en iyi şahsı arayıp bulmak da hak
kının olması lâzımgelir. 

(Soldan, «övle değib sesleri) Müsaade buyu
runuz, «Kuvvetleri oranında temsil olunacak» lâ-
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fınm hakiki mânası budur, arkadaşlar. Bmim, 
parti olarak falan yerde bir mümessilim buluna
cak; o, mutlak en iyi vasıflara haiz kimse, seçile
cek,bunu seçme hakkını haizim. (Gürültüler) 
Müsaade edelim. Bu alt taraftaki fıkrada, par
tiler aday gösteremez, deniyor. Bereket versin 
ki, benim sözüme, şu Temsilciler Meclisinde bu 
müzakereyi dinliyen arkadaşlarım itiraz ediyor
lar, (benim temsil ettiğim gruptan hemsn1, hemen 
hiç kimse yok. Orada müzakereler geçiyor. Şimdi 
ise dediler ki; siz. Başkanlık Divanında partiler 
kuvvetleri oranında 'temsil olunur, diyorsunuz. 
Demek ki, parti bir adam gösterecek. Alt taraf
taki fıkrada; partiler aday gösteremez, diyorsu
nuz. Bir çelişme vardır. Anayasanın tümü hak
kındaki müzakereler de tetkik edMiği zaman bu 
çelişmeye temas eden hatipler ve hatiplerin nok-
tai nazarları görülür. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, buna verilen ce
vap şu : 

Deniyor ki, partiler aday göstermiyecek. 
Biz bunda bağlıyoruz. Fakat partiler kendi ara
larında >anlaşmıyacak mânasına getirmiyoruz. 
Esasen bu kabil bir teklifin tahakkuk ettirilme
sine de imkân yoktur. O kısımları, bilmem ha
tırlıyor musunuz? Şimdi muhterem arkadaşla
rını, o kadar çelişme 'halindesiniz ki, anlaşma da 
yoktur, dİ3ror$unuz; fakat, bir aday üzerinde 
ittifakla oy veriyorsunuz. Demek ki anlaşmışsı
nız. Demekki işin bünyesi bu. Yanyana gelip fi
lân partiye oy verin, demek mümkün. Realite bu. 
Binaenaleyh bizim Temsilciler Meclisinde de 
bu müzakereler geçmiş. Aday gösterilmesin, 
ama, bir aday üzerinde ittifaka mâni olmaya 
işin bünyesi müsait değil, denmiş. Bunu diyen 
sizlersiniz. Binaenaleyh, ben şimdi Anayasamın 
•müzakeresi hakkındaki şu izahatı verdikten son
ra, 1 nci fıkra ile 3 ncü fıkra arasındaki duru
ma temas etmek isterim. (C. H. P. sıralarından, 
kendi- adına mı konuşuyorsun, grupun adına 
mı?, sesleri) Grupum adına konuşuyorum. 

«fBir parti kendi kuvveti oranında Başkan
lık Divanında temsil olunacaktır.» Başkanlık 
Divanı Tüzüğümüzün 3 ncü maddesine göre, 
Başkan, üç Başkanvekili, üç idareci Üye, <sJtı 
Kâtiptir. Binaenaleyh, Başkan da, Başkanlık 
Kurulunun üyesidir. «Partiler kuvvetleri ora
nında temsil olunacak.» denmiş ve buna göre 
îçti&üğün 8 nci maddesini yapmışız. Bu îçtü-
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zük değişmediği müddetçe buna uymaya mecbu
ruz, ne yapmışız? Partilerin kuvvetleri tesbit 
olunur, tesbit olunduktan sonra büyükten bağ
lamak suretiyle, sıra ile, Başkanlık Divanı üye
likleri tevzi olunur. Bu dağıtma cetveli Umumi 
Heyete sunu'lur. Umumi Heyet tasvibettikton 
sonra o cetvele göre seçim yapılır. Tüzüğümü
zün 8 nci maddesi bu. 

Demekki, ondan sonra bizim Başkanlık Di
vanı toplanmış, her partinin temsilcileri gel
miş ve demişler ki; bu Adalet Partisine alt bir 
makamdır. Sözüm yanlış anlaşılmasın. Ben 
şunu demek istiyorum : Şu ince nüanca Yüksek 
Heyetinizin dikkatlerini çekmek isterim. Parti 
temayülü taktiğe uğramıştır. Sarih bir aday 
göstermemiştir. Bu temayülde Başkanlık Diva
nında bizleri temsil etmeye filân zat -muktedir
dir, denmiştir. (Soldan, «kaç rey almış?» sesleri) 
Onun üzerinde temayül toplanmış. Şimdi de
nir ki, siz mutlaka bizim seçtiğimizi, Sayın 
Bckata'nm dediği gibi, bizim seçtiğimizi siz tes
cile mecbursunuz, demiyoruz. Hiçbir zaman bu 
fikir aklımızdan geçmedi. Biz §u inceliği bekle
mekteydik; mademki partiler kuvvetleri oranın
da temsil olunacak; bir siyasi parti kendisini 
temsil etmek üzere bir şahıs -üzerinde temayül 
göstermiş, bu da bir temsil ettirme addolunur, 
her iki adayın evsaf itibariyle aralarında' mü
him bir fark yoktur, bu gösterilen, aday üzerin
de ittifak edilmesi suretiyle işi, ilk turda: hal
letmek lâzımtgelirdi. Olmadı. Evet, Senato, gös
terilen adayı tescile mecbur değildir. Elbet o da 
ayırma hakkını, seçme hakkını gösterecektir. 
Şimdi, illâ bize zorla mı yaptıracaksınız? Hayır 
arkadaşlar. Bizim iki adayımız arasında fark 
yok. Grupumuz filân arkadaşı istiyor, lütfen 
•sizler de buna/ oy vermek suretiyle şu grupun 
arzusunu tahakkuk ettirin, şeklinde bir teklif
te bulunduk. Maal-ecef bu/güne kadar bir muka
bele görmedik. 24 günümüz boşu boşuna gitti. 
«Mecbursunuz» demedik, şu anlayışı rica ettik, 
olmadı. 

Arkadaşlar, bundan sonra da biz bu işi olum
lu bir neticeye ulaştırmak için gerekli gayreti 
gösterdik. Bunu bütün partiler, bütün grup
lar bilmektedir. Temas ettik. Hayır, illâ bizim 
dediğimiz olacaktır, diye ısrar ettiniz. Katiyen 
şey ettiniz. Hayır arkadaşlar, işin içyüzü bu 
değil. Hakikaten değil. Her grupla ayrı ayrı 
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temas ettik. Dedik ki; bizim temayülümüz fi
lân arkadaş üzerinde toplanmıştır, bunun des
teklenmesine yardım ediniz, bu 'hizmeti rica edi
yoruz. Eğer bu mümkün olmazsa, dağıtma cet
veli verdik. A. P. de bu işi uzattığına göre, 
bizim partimizden kimin üzerinde toplanabilir
siniz? Bunu lûten ifade ediniz. Eğer bunun 
dışında partiye dâhil olmıyan, daha ehliyetli 
gördüğünüz bir arkadaşımız varsa, bunu bize 
bildirin; biz, şu işin yapıcı yolundayız. Biran 
evvel seçimi ikmal etmek istiyoruz. Dedik mi, 
deemdik mi arkadaşlar1? Şurada grupu olan bü
tün gruplara bunları ifade ettiğimiz gibi, gru
pu olmıyan arkadaşları da, mümkün olduğu ka
dar bir araya getirerek, toplayıp kendilerine bu 
mevzuu ifade ettik. Yani, şunu ifade etmek is
tiyorum, Adalet Partisi, illâ benim dediğim ola
caktır, iddiasında ve bir dikta baskısı yolunda 
değildir. Bu anlayışı gösterdik 'arkadaşlar. 
Memleket efkârının bunu bilmesi lâzımdır. Biz, 
bir haftadan beri bu esas üzerindeyiz. Cuma 
günü vardı, Cuma günü haber vereceklerdi, ve
rilmedi. Bugün 'arkadaşlarımız toplandı; diğer 
gruplardan isimler gelecek, bu mevzuun üze
rinde biz de müzakeremizi yapalım, müspet bir 
neticeye varma gayreti sarf edelim, dedim; ce
vap gelmedi. En sonra, her biri ayrı ayrı ol
mak üzere bâzı tekliflerde bulundular ve şu cel
sede bunun müzakeresinin yapılması, bunun ik
mali mümkün olmadı. Şimdi Anayasanın 84 ncü 
maddesinin birinci fıkrasıyla, üçüncü fıkrası 
arasındaki farka temas etmeye uğraştım. 

İkincisi; biz, mutlaka mecbursunuz, demedik; 
fakat, bu temayüle hürmet gösterin, talebinde 
bulunduk. Bu karşılık görmedi, iki. Biz, ya
pıcı yolla Cumhuriyet Senatosuna Başkan seçe
ceğimize göre, kimin üzerinde ittifak edebiliriz, 
bunun müzakeresini bir haftadan beri yapma 
gayreti içindeyiz. Fakat maalesef, dört elle şu 
talebimiz tutulup, şu Başkanın seçilmesi gayre
tinde biıieşemedik. Bu üzüntümü de ifade et
mek isterim. (C. H. P. sıralarından müdahale
ler) 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, ben bir 
polemik mevzua girmek istemiyorum. Bir taraf
tan filân grup, temayülü, falandır, denir. Bu 
başka. Diğer taraftan içeride bir çekişme doğ
sun, diye başka bir grup bir aday yaratır, o 
adaya biz varır, rica ederiz, temayül budur, de-
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rlz. Diğer grup ona, zaman ayrılma, der. Bunla> 
rımı söyletmek istiyorsunuz!... Seçim diyorsu-
sunuz; sonra aman çekilme diye yalvarıyorsu
nuz. Halikın, doğru yolun, örtülmesine imkân 
yok. Onları da ifşa ederim, şimdikileri de ifşa 
ederim. Rica ediyorum, buralara girmiyelim. 
(Gürültüler) Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
işin içyüzü bu. Hepimiz bir aradayız, dört yıl
dan beri birbirimizi gördük, tamdık, bliyoruz. 
Bu işin arka ceplerine gitmiyelim. Sayın Beka-
ta, birisini çekin, di}-or. Dyorki ; siz aday-gös
teremezsiniz, Anayasaya muhalif bir tutum içe
risindesiniz. Biz aday göstermedik. Fakat bir 
şalısın üzerinde temayül toplamaya müsaidol-
duğunu Anayasanın müzakereleri bize açıkça 
göstermektedir. Bunun hilâfına bir kayıt, esa
sen tatbiki mümkün olan bir kayıt değildir. 
Bize, bu yolun Anayasaya muhalif yol olduğunu 
gösteriyor; diğer taraftan diyor ki; Adalet 
Partisi Grupu adaylarından birisini çeksin. E... 
arkadaşlar, hani Adalet Partisi Grupunun ada1-
yi değildi ya o. Yani bu zihniyetle bu fikir çe
lişiyor. Adayı değil... Fakat, Adalet Partisi 
çeksin. 

Netice itibariyle teklifimizi sununla bitirmek 
istiyorum; biz, bütün arkadaşlaırimızıiî tasvibet-
tiği ve edeceği; şu, Senatomuzu en iyi temsil 
edecek zatın Senato Başkanı olması kararında
yız, arzusundayız. Bu işin pişmesi, grupların 
bu mevzuda biıieşebilmesi için demincek" bir 
karaT alınmış olmasına rağmen, ben, şahsan, 
Danışma Kurulunun toplanmasını teklif ediyo
rum. Geçen seferki kararda dağıtma cetveli üze
rinde ne yapılacak, denmişti. Hakikaten Sayın 
Başkanımın buyurdukları Ihusus gayet isabetli 
idi. Dağıtma cetvelinin nasıl tanzim edileceği 
İçtüzükte gösterilmiştir. Daha evvel toplanan 
Danışma Kurulu Tüzüğe harfiyen riayet etmek 
suretiyle o cetveli tanzim etmiştir. Benim şah
san Danışma Kurulunun topkınnıası hakkındaki 
teklifim bu dağıtma cetveli ile ilgili değildir. 

Bir de Tüzüğümüzün 13 ncü maddesi var. 
Tüzüğümüzün 13 ncü maddesinde diyor ki : 
«Danışma Kurulu ve görevleri. Cumhuriyet Se
natosu Başkanlık Divanı : 

Divan ve komisyonların seçimlerinden ev
vel oranları, adayları ve seçim gününü;» 

İkinci fıkrayı arz ediyorum; «Grupların an
laşmalarını gerektiren önemli konulan.» Üçün 
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cü mevzu -da şu; «Lüzumlu görülen sair husus
ları .görüşüp bir karara bağlam;ık üzere, bir 
anlaşma temin etmek üzere Danışma Kurulu
nu- toplantıya çağırır.» hükmünü ifade etmekte
dir. 

'Bir ıSenato 24 günden beri Başkamın yceeme-
m'ştir. Muhtelif arkadaşlara ricalarda bulun
duk. Zamanmda toplanıp bir anlaşmaya varmak 
mümkün olmadı. Bu kadar zamanın geçmelin
den sonra -artık" ümideder'm ki, muhterem. Baş
kanlık Divanımız, toplanmasının zaruri bir hal 
olduğunu talkdir 'buyururlar. Bu hususla 'ilgili 
olarak bir de takrir veriyorum. Bu semeresiz 
turlardan vazgeçelim. Başkanlık Divanı, lüt
fen, lüzum görülen mühim ahvalde toplantıya 
çağırır, 'hükmüne istinaden yiımidört günden 
beri Başkan seçemed'.ğimize göre, bunu ktinaden 
•çağırsınlar, ıgrupları • bir araya getirsinler ve 
Senatomuza en lâyık B.ıskanı seçme hususunda 
'bizleri biri eştirsinler. Hürmetlerimle. (Alkışlar.)' 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bu mev-
,'Zuda-iki takrir vardır; okuttuktan sonra maruza
tım olacaktır. 

Yüksek Başkanlığa 
Danışma Kur ulunun bir vazif ed de 13 ncü 

maddenin (C) fıkrasına göre gruplar aracın
daki ihtilâfları müzakere ve 'belletmektir. Yir
mi günden beri sürün giden Başkanlık intihabı 
ihtilâfının Danışma Kuruluma bir solüsyon için 
ihavalesini arz ve teklif eylerim. 

M araş 
Cenap Ak-:u 

Yüksek Başkanlığa 
Başkanlık seçimi bitiri1 emiyor. Tüzüğün 

13 ncü maddesinin tarifine uygun şekilde Danış
ma Kurulunun ton! anma una zaruret vardır. Bu 
hususta karar verilmesini arz ve teklif 'ederim. 

Kastamonu 
A. Nusret, Tuna 

BAŞKAN — Bıı iki oturum arasındaki husu
si konuşmalardan edinilen intiba su idi : Böyle 
görüşüp, ansımadan yapılrn turların devamın
dan bir net:ce cıkmr-mdktadır. Bir ümit o1 masa 
dalhi, Danışma Kurulunun bir kere daha bütün 
grupların tembellerini tonlaması faydalı o1 ur 
ve meseleyi hol yoluna götürmesi muvafık olur, 
denmişti. Savın Nusr.t Tuna ve S ayın-Aksu bu 
görüşten ilham alarak Danışma Kurulunun, bun-

. dan evvelki, toplanmaması hakkındaki karara 
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rajnıeıı, son hâsıl olan vaziyete göre tekrar top
lanman faydalıdır, diye müta'âa ve teklif edil
mektedir. Fakat bir şey daha var. Şu dakikada 
^ruplarm temsilcileri zannederim ki, toplantı 
halindedir. Terrsibederseniz toplantının netice
mi müspet olmadığı takdirde Danışma Kuruluna 
fitsin. («Bizi ilgilendirmez seslerim, gürültüler) 

Şu halde bu takrirleri ovunuza sunacağım. 
Eğer anlaşma olursa zaten Danışma Kuru'1 unun 
toplanmasına hacet kalmaz. Anlaşma olmadığı 
takdirde Danışma Kurulu yarın toplanır, mesele
yi tezekkür f\der. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Su anda toplantı devanı ediyor. Belki netice çı
kacaktır. Toplantıya ara verelim. 

B \SKAN — Aniıvamadım. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Sn anda arka odada konuşmalar devam ediyor. 
Eğer tcnT'bedersenin, 15 dakika ara verelim. 

BVSKAN — Yalnız no kadar devam edceepi 
belli de^Fd'r. B naenahavh, Danışma Kurulu adi
ne, karar alalım. Müspet olursa, raten lüz^m kal
ma". Şendi. Danışma Kurulunun meseleye bir 
":rteT,natif bulman için topla:rmnsı hususundaki 
teklifi ovunura srnuvorum. Kabul edenler... 
(«Anl?şdmnd]^> sesleri) D°mşma Kurulunun top-
'hınma'i... K°oul etmiyenler... Kabul edilm:stir. 

Müsaade buyurun, öyle kolay kolay gitmek 
yok. 

Yadnız b ;r dimim haeıl oldu. Yarın saat on-
d'i toplandacak, dendi. Halbuki pekeok arkadaş
ların ve bizzat Divanda buyuran arkadaslarını
zın Dan^rrr. Kurul'ma isLiraklcıd de f^vdalı 
olur kana^nlevaın. Bu itibari", müsaade ederde
niz, yarınki t^nlantm a nü'1 e '"Tel'm. Yarm sab^h 
saat onda tordanma hu^n^uYidaki kararın iptalini 
ovuınza ,cmnn^o>,r,m. K°hul ederler... Etmiyen-
ler... Kabul edilm'"1'^. (Gürültü1 er) 

Yarın ?aat 15 t e tonlani'man içm bir karar 
vardı. Bu kadarı tekrar ovunuza sunuvornm. 
Yarm s—at 1.5 tp t<ml°nılmasını ovunura sunu
yorum. (nlOrar alındı, tekrar karar almamaz, 
P^-^mbeve knhmN> sesleri) (A.P. sıralacından 
Basman seçilmesini r.^m'voraunuz, demek £,esi) 

K".bul edmlee.. Etmiyenler... (Gürültüler) 
rp^ , . - r ı-A,<-fon efendim. 
SVKTPÖNAL (Adana) — Y a r m Danışma 

Kumlunun toplanması için sabah var>aca<nmız 
toplantıyı iptal ettik. Ondan sonraki toplantı 
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için zaten karar devanı ediyor. Karardan sonra 
'bir karar daha alınamaz. 

BAŞKAN — Doğrudur. Yarın için toplana
cağız. O halde şimdi yarım saat ara verelim. 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 
. Sayın Ege beyanatınız yanlış anlaşılmıştır, 

tav.ih etmek istiyordunuz, buyurun size söz 
veriyorum. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydn) — Muh
terem arkadaşlarım, daha evvel yapmış oldu
ğum konuşma tamamen şahıma aittir.' Grup 
adına konuşma yapmadım. Bu noktayı tasrih 
etmek isterim ve söVerime böyle başlıyorum 

Halk Partisi Sözcüsü Sayın arkadaşım, be
nim, konuşmam hakkında, Anayasayı aslî mec
r a m ı n dışında mütakıa etmek, Anayasayı yan-
bş tefsir etmek, gibi bâzı sözler sarf ederek be
nim, burada meseleyi pratik noktadan hallet
mek için Danışma Kuruluna gitmenin hatab 
olabileceğini ve devamlı olarak turları takihet-
rıemizin de Danışma Kurulunun almış olduğu 
karardan doğduğunu ifade etmeye çalıştığım 
esnadaki sarf ettiğim cümlelerime istinaden 
söylediler. Ben, Başkan seçimi mevzuunda 
«Parti grupları aday göstere^.e~:> diven Ana
yasanın 84 ncü maddesinin f-km^m b'lîyorum. 
Ve konuşmam şuasında, Adalet Partisi aday 
şeklindeki ifademin, -parti aday gösteremem 
Adalet Partisi adayı değildir, seklinde her iki 
taraftan da müdahale eden arkadaşların ikazı 
ile düzeH^miş olması lâzımdı. Ancak bu. Ada
let Partisi Grupunnn adayı değil de, Adalet 
Partisinden veya diğer muhterem üyelerden bir 
arkadaşımızın gösterocrği aday üzerinde top
lama meseTesi ve böylelikle yeter oyın temin 
edilmesiyle Başkanın seçilmesi için sarf ettiği-
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B u, yarım saat içinde halledilirse ne -âlâ, hal-

ledilmezse yarın saat 15 te toplanılacaktır. 
Yarım saat ara veriyorum. 

Ara verme saati : 18,10 

miz gayret doğuyor? Nereden geliyor? Da
nışma Kurulu, yine, Cumhuriyet Halk Partisi
nin Sayın Sözcüsünün ifadesine göre Danışma 
Kurulu Senato Başkanının A. P. li olması kara
rma varmıştır, dediler. Zaten benim de konuş
mam, Danışma Kurulunun protokolü üzerinde 
durmakla başladı. Ben burada yeni bir şey 
ifade etmeye çalışmadım. Danışma Kurulu bir 
karar alıyor. Nedir bu Danışma Kurulu? Baş
kanlık Divanı ve partilerin grup başkanların
dan müteşekkil. Kurul kararında diyor ki ; Baş
kanlık, Adalet Partisine aittir; Başkan, Ada
let Partili olmalıdır, şeklinde bir karara varı
yor. Böyle bir karara tabiî olarak varıyor. 
Günkü, içtüzüğümüzün - ki, bizim tarafımız-
d°n ypni, Yüksek Heyetiniz tarafından da
ha yeni tertip ve tanzim edilmiş bulunan 
içtüzüğümüzün - 8 nci maddesinde; Baş
kanlık, grup1 ann dı«mda mütalâa edilmemiş
tir, denivor. Edilmediğinin de delili, Senato 
Başkanlığı hangi grupa isabet erlerse, o grupun 
kontenjan oranından 19 puvan düşülür, diyor. 

En-er hakikaten Ba^kan^'k. grımlarn dısm-
da mütalâa edilmiş olsa idi, bu sekizin»! mad
dede böyle bir kayda ihtivae olmaması lâzımdı. 
Mademki, sekizinci maddeyi biz, A n a v a s w n 
84 ncü maddesinin ışığında, hazırlanan tüzüğün 
sekizinci madesinde bunu ifade etmişiz: Öyle 
ise, eninde sonunda seçilecek olan Başkan, 
hangi gruptan ise, onun .kontem'anmdan, ora
nından demek ki, 19 puvan düşürülecektir, 

Ü Ç Ü N C Ü O T U R U M 
Açılma saati : 18,35 

BAŞKAN — Baıkaavö&Tâ İhsan Hamft Tigrel 

KÂTİPLER : Mustafa Yılmas tnceoğlu (Afyon Karahisar), Kudret Bayhan (Niğde) 

m 
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Şimdi burada, bir noktayı daha ifade etmek 

isterim ki; protokol, Danışma Kurulu tarafın
dan hazırlanan protokol, Başkanlığın Adalet 
Partisine aidolduğu kararma varmış. Adalet 
Partisi Anayasanın 84 ncü maddesi muvacehe
sinde grupünu toplayıp bir aday tesbit edeme
miş. Nereden edemiyor! 84 ncü madde mü
saade etmiyor. Ama ne yapıyoruz? Temayül 
yoklaması yapmışız, Adalet Partisinin içerisin
de. Mademki diğer gruplar, Adalet Partisine 
verilebilir, diye bir meyil göstermişlerdir; bu 
gösterilen meyle uygun olsun diye, biz de, gru-
pumuz arasında bir arkadaşımızın ismini orta
ya atabilir miyiz, diye düşünmüşüz bir tema
yül yoklaması yapmışız ve bunun neticesinde 
bir arkadaşımızı aday göstermişiz. Grup ada
yı değil, tşte meselenin ince noktası bu. Grup 
adayı değil. Öyle dediğimiz zaman Anayasaya 
aykırı oluyor. Ama, bir arkadaşımız çıkıyor; 
bizim, kendisini destekliyebileceğimiz bir ada
yın ismini ortaya atıyor. Ve bu vaziyet kar
şısında Danışma Kurulunun almış olduğu kara
ra harfiyen Adalet Partisi Grupu riayet etmiş 
oluyor. Saym Celâl Ertuğ üzerinde grupuh te
mayülü topTaıi]yor. Ve diyoruz ki, mademıki 
Danışma Kurulu bir- karara varmış, Başkan 
Adalet Partili obnn, diye. Eh... Adalet Partisi 
içerisinde bir arkadasm gösterdiği aday Adalet 
partililerin de destekliyebileceği bir aday. Di
ğer gruplar da, daha önce imzaladıkları pro-

. tokol mucibince bu adaya oy verdikleri tak-

. dirde, bu işin çıkar yolu budur, diyoruz. Ha
yır, ne oluyor? Siz aday gösteremezsiniz, aday 
gösterilmez. 

• BAŞKAN —- Sayın Ege, bu mevzuu müna
kaşa etmiyoruz. Yalnız siz tavzihinizi yapa
caksınız. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Sa
yın Başkan, tavzih meselesi üzerinde konuşuyo
rum. Benden önce konuşan arkadaşlarım, bil
hassa Cumhuriyet Halk Partisi sayın sözcüsü 
burada ağır ithamlarda .bulunmuşlardır. İtham
larını o kadar ileri götürmüşlerdir ki ; diktatör
lüğe bilmem bir basamak olur, başlangıç olur, 
böyle başlamıştır, bu işler gibi bâzı a k l öğre
tici ifade tarzları kullanmışkardır. Müsaade 
ederseniz ifade edeyim; ben, şahsım adına ko
nuştum. Ayrıca beni şahsan değil Anayasaya bir 
hürmetsizlik, her hangi bir kanuna itaatsizlik 
vt-nok d.dd' aklımın kenarından geçmez. Benim 
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'bütün üzüntüm; biz, .şu memleketin içinde, şu 
veya bu partiden toplanmış fakat, memleketin 
£11 menfaatlerine hizmet etmek için burada top
lanmış insanlarız. Bir gmı önce hepimizin için
de bir ağırlık halinde olan, halledilmemesindcn 
mütevellit üzüntü duyduğumuz bir ımevzu bir 
parça daha heyecanla ifade etmemi; «mal 
bulmuş mağribî» gibi burada istismar etmele
rini doğru bulmamadan ileri geldiğini ifade et
mek isterim. Hürmetlerimle (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, mesele
ye bir hal çaresi bulmak üzere grup mümessil
lerinden bâzıları biraz evvel toplanmışlardı. 
Kendileri ile bizzat temas ettim; henüz bir ne
ticeye varmış değillerdir. Çünkü, aynı zamanda 
grup mümessilleri, kendi yönetim kurullarının 
mütalâasına da müracaat etmek mecburiyetin
dedirler. Bu sebeple, yarın saat 10 da her parti 
idare heyetinin kendi aralarında toplanarak va
ziyeti tezekkür etmeleri icabedeccıktir. Bu iti
barla Danışma Kurulu toplantısı saat 11 e bıra
kılmıştır. Genel kurulun toplantısı için de iki 
önerge vardır, onları okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Danışma Kurulunun çalışmasına biraz za

man kazandır m a Lc üzere yarınki toplantının bir 
saat gecikme ile saat 16 da yapılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Bursa 
Cahit Ortaç 

Başkanlığa 
Yarınki Damşma Kurulu ve müteakiben 

grup yapmak mecburiyeti hasablyle 24.11.1965 
günlü birleşimin saat 16 ya talikini arz ve tek
lif ederim. 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

BAŞKAN — Mûtat toplantımız saat 15 te-
dir. Filhakika Tüzük saat tâyin etmez ama, 
mûtat toplantımız öyledir. Şimdi belki gruplar 
toplanırlar filân diye («Saat 16 da olsun» ses
leri) Senatomuzun saat 16 da toplanması teklif 
edilmektedir. («Perşembe günü toplanalım» ses
leri) Efendim yarın toplanılması için karar ve
rilmiştir. 

Efendim, yar:n saat 16 da toplanılması hu
susundaki teklifi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yarın saat 16 da toplanmak üzere Birleşime 
sou veriyorum. 

Kapanma Saati : 18,45 
•=• *^^**&^:iW0i&#'?^^?^^^~-^ .*». 
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6. — SORULAR VE CEVAPLAR 

B YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu 31 ar aş Üyesi Ne
dim Evliya'mn, 27 31 ay ıs 1960 tarihinden bu
güne karar; haklarında dâva açılmış olan şahıs
lara dair yazılı soru önergesiyle Başbakan adına 
Adalet Bakanı Abdiilhak Kemal Yörük tarafın
dan verilen ve 14 ncü cildin 44 ncü sayfasında, 
101 nci Birleşime bağlı 23.8.1963 günlü 19741 sa
yılı cevaba dair Adalet Bakanı Hasan Dincer'in 
tavzihi. (7/77) 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İş. C. Müdürlüğü 
Savı : 38390 

9.11.1965 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Maraş 
Üyesi Nedim Evliya'nm evvelce ce
vaplandırılan soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 23 Ağustos 1963 tarih ve 19741 sayılı 

yazımıza. 
Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Sayın Ne

dim Evliya tarafından Hükümetçe yazılı olarak 
cevaplandırılması talebiyle Başbakanlığa yönelti
lip, Barbakan adına Bakanlığımızca cevaplandı
rılması tensip kılman 18. Mart 1963 tarihli yazı
lı soru önergesine; Başbakanlıktan, bakanlıklar
dan, Danıştaydan ve mahallî Cumhuriyet savcı
lıklarından talebolunan 'bilginin derlenmesini mü-
t a akıp ilgideki yazımızla söz konusu önergeye 
cevap arz edilmişti. 

Bu defa. Ticaret Bakanlığından alınan 
19.11.1965 gün ve Teftiş Kurulu Başkanlığı ifa
deli 248-2/3661 sayılı yazıda : (Maraş Senatörü 
Nedim Evliya tarafından vâki yazılı soruya ait 
ilgide sözü edilen yazımıza ekli listede, müşteki
ler başlığı altında gösterilen şaıhşıslar, haklarında 
ihbar vâki olan kimselerdir. Kendilerinin muh
bir veya müşteki durumunda olmadıkları, dosya
larının tetkikinden anlaşılmıştır. Gerekli tavzi
hin bakanlıklarınca yapılması) talebedildiğinden, 
23 Ağustos 1963 gün ve 19741 sayılı yazımıza ek 
listede, muhbir ve müştekiler meyanmda gösteri
len Suat Bol ayır, Hayri Terzioğlu, Vecdi Diker, 
İhsan Belen, (Sefa Camcıgil, Semih Ağrasoy, Ce
mal Alpay, Haydar Okaner, Necmi Çelik, Bülent 

Bengisu, Nedim Topcuoğlu, Calip Serter, Mithat 
Dülge, Enver N. Evliyazade, Ekrem Barlas, Ce
lâl Topala, Vecdi Ünay, Fennî îslimyeli ve İhsan 
Gürsan'ın, haklarında ihbar vâki olan kimseler 
•bulunduklarının ve kendilerinin muhMr veya 
müşteki durumunda, olmadıklarının, fbu yolda ve 
Ticaret Bakanlığının söz konusu açıklamasına da
yanılarak, önerge sahibine tavzihan bildirilmesi
ne delâlet buyurulmasmı arz ederim. 

Adalet Bakanı 
Hasar Dinçer 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, tek dersten sınıfta kalan ve 
liseye giremiyen ortaokul talebelerine dair yazılı 
soru önergesi ve Başbakan adına Millî Eğitim 
Bahanı Orhan Dengiz'in cevabı (3/226) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığma 

Aşağıda arz edilen sorularımı 'Sayın Başbakan 
rarafmdan yazılı olarak cevap verilmesini saygı 
ile dilerim. 

istanbul Senatörü 
Dr .Rifat Öztürkçine 

Okumak aşkiyie yanarı talebelerimizin okuma
sına mâni olmak için tek ders gibi bahaneler ile 
veya ortaokulu 'bitirmiş lisede yer olmadığı için 
test imtihan usulleri ile 100 puvan alan talebeyi 
101 puvan almadı diye okul dışı 'bırakılmasını ve 
böylece özel okullara gitmeyi zorlayıcı çarelere 
başvurulmasını Anayasamızın âmir hükümleri ile 
bağdaşamamakt adı r. 

Zeytinburnu'nda Fuat Bezmenler'in yaptır
dığı okul lise olarak açıldığı takdirde memleket 
envanterini bilmiyen plâncılar kuru kurallara 
dayanıldığı için kabul etmiyebilirler ama plân bir 
ihtiyacın karşılığıdır. Bu dileğimiz de bir ihti
yaç ve zaruretten doğmaktadır. Bu ihtiyacın 
yanlış hesabının cezasını talebelerimize çektirmek 
ise günahtır. Günah olduğu kadar da Hükümet 
idare etmek sanatı ile de kalbilitelif değildir. 

Hal çaresi gayet basittir ; 

1. 'Mevcut liselerdeki sınıflara üçer sıra ilâ
ve edilmesi. 
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2. Zeytinburnu'ndaki Fuat Bezmenler'in I 

yaptırdığı okulun lise olarak açılması, 
3. İkinci madde olmadığı takdirde ibu oku-. 

1un Bakırköy lisesinin Ibir şubesi gilbi açılmasının 
temini hususunda tedbirler düşünülemez mi? 

4. Ortalama beş buçuktan aşağı not alan ta
lebeler tek dersten sınıfla kalmakladır. Ortala
ma 'beş 'buçuk not alanlar da her (hangi Ibir ders
ten sıfır daM alsa (borçsuz olaralk "bir üst sınıfa 
geçiyor. Hal böyle iken ortalama beş bucuktan 
aşağı alan talelbeler tek dersten Ibir üst sınıfa 
'borçlu olarak devamında faydalar vardır. Tale
beler 'bu suretle okulla irtübatları kesilmiyeeek 
sokağa ve 'bilhassa yol im sol tarafına itilmesine 
mâni olunacaktır. 

'Hükümet idare etme 'hasletinizle de 'bu yarayı 
tedavi edeceğiniz kan at indeyim. Saygılarımla. 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 20.1.1.1.965 
Talim ve Terbiye Dairesi 

Sayı : 3745 

Konu : Cumhuriyet Senatosu İstan- « 
bul Üyesi Rifatt öztürkçine'nin ya- s 
zıh soru-önergesi Hfk. I 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 23.9.1965 gün ve 5538/7-226 sayılı yazı: 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Bifat I 

öztürkçine'nin ortaokulu bitirmiş olup liseuere I 
girerniyen öğrencilerle tek dersten kalan öğrenci- | 

—.*— 
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ler hakkındaki yazılı soru önergesinin cevabı ili
şik olarak sunulmuştur. 

Saygı ile arz ederim. 
Millî Eğitim Bakam 

Orhan Dengiz 
1. Devlet plânı, yurdumuzun muhtaç bu

lunduğu çeşitli alanlardaki insan gücünün ye
tiştirilmesini sağlamak amacı ile her yıl çeşitli 
okullara yapılacak yeni kayıtları bâz? şartlara 
bağlamıştır. 

Bu. sebeple, liselere 'konulan giriş sınavla
rının öğrencilere zorluk çıkarma anlamına geî-
miyeceği aşikârdır. Halen, kontenjan fazlası 
öğrencilerin bir kısmı meslek ve teknik okulla
ra kayıtlarını yaptırmış bulunmaktadırlar. 

Öğrenci yoğunluğunun fazla bulunduğu mer
kezlerde hiçbir okula kaydını yaptıramıyan öğ
rencilerin, okullara (liseler dâhil) yerleştiril
mesi için gerekli tedbirler alınmış ve usulüne 
uygun olarak müracaat edenlerden hiç kims-
açıkta bırakılmamıştır. 

2. Orta dereceli okulların 'birinci ve ikinci 
devrelerinin bütün sınıflarında tek dersten ba
şarı göstererniyen öğrenciler için bir defaya 
mahsus olmak üzere açılan imtihanı başaranlar 
da okullara yerleştirilmiştir 

3. Ayrıca orta ve lise son sınıf bitirme im-
tilhanmda ertesi yıla kalan öğrencilerin açıkta 
kalmamaları için yönetmeliğin ilgili maddesin
de yapılan değişikliğin verdiği imkânla okulla
rına veya okul binası dışında açılacak şubelere 
yerleştirilmeleri sağlanmıştır. 

ı 
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KURULA SUNUŞLARI 
1. —• Başkanlık Divanı secimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLEK, 

II 
SORULAR VE GENUL GÖRÜŞME 

T1I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLA ŞT -

RILAN İSLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARAR] 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEUÂ 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 




