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Adalet Partisi Senato Grupu Başkanı Cahit 
Okurer; Cumhuriyet Senatosu Genel Kurul ça
lışmalarının daha verimli olmasını temin bakı
mından gerek Senatoda mevcut gruplar ve ge
rekse Büyük Millet Meclisi ile münasebetlerin 
tanzimi lüzumunu belirterek, bu hususlarda ça
lışmalara geçilmesi temennisinde bulundu. 
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belirtti. 
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karşı alınacak tedbirler hakkında görüşlerini 
açıkladı. 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyelerden Zerin 
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ve bunların daha fazla uzamasına meydan veril
memesi temennisinde bulundu. 

Eskişehir Üyesi Ömer Ucuza!; Toprak Mah
sulleri Ofisinin mubayaatma karşılık vâki tedi
yelerinin zamanında yapılmış olmasından duy
duğu memnuniyeti belirterek, şeker pancarı 
müstahsilin a da pancar bedelinin hiç olmazsa, 
yaıısının teslim anında ödenmesinin teminini 
istedi. 

Elâzığ Üyesi Celâl Er tuğ; Parlömanter reji
min korunması ve Parlâmento çalışmalarında 
bâzı temel prensiplere saygılı olma konusunda 
görüş ve düşünüşlerini açıkladı. 

Sftyfâ 
misyonu raporu (2/135) (S. Sayısı : 559 a 
ek) 72:80 

Tabiî Üye Muzaffer Yurdakuler'in Divan 
Kâtipliğinden istifası okundu, bilgi edinildi. 

6830 sayılı İstimlâk Kanununun 27 nci mad
desine eklenen fıkranın iptaline ve aynı kanu
nun 2 nci ve 3 ncü maddelerinin de 44 sayılı 
Kanunun 28 nci maddesi gereğince iptaline ka
rar verildiğine dair Anayasa Mahkemesi Baş
kanlığı tezkeresi okundu; bilgi edinildi. 

Adalet Partisi; 
Millî Birlik Grupu; 
Kontenjan Grupu Başkanlıklarının, Grup 

Yönetim Kurallarının seçildiğine ve üyelerin 
adlarını bildiren tezkereleri okundu, bilgi edi
nildi. 

Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki Ka
nun muvacehesinde yeniden gözden geçirilmek 
üzere gündemdeki yasama dokunulmazlıklarına 
ait maddelerin komisyona iadesine dair Anaya
sa ve Adalet Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 
üzerinde görüşüldü ve yasama dokunulmazlığı 
ile ilgili maddeler komisyona geliverildi. 

T. Emlâk Kredi Bankası Kanununun 6143 
sayılı Kanunla değişik 5 nci maddesinin değiş
tirilmesi hakkındaki kanun tasarısını görüşmek 
üzere geçici bir komisyon teşkiline dair İmar ve 
İskân Bakanlığı tezkeresi okundu ve komisyo
nun teşkili kabul edildi. 

Anayasa Mahkemesine bir asıl üye seçimi 
ile; 

Yüksek Hâkimler Kuruluna iki asıl üye se
çiminin gelecek Bîrleşime bırakılması kabul 
olundu. 

8 Kasım 1966 Salı günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 16,31 de son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Gaziantep 

Fikret Turhangü Nizamettin özgül 
Kâtip 

Diyarbakır 
Azmi Erdoğan 

I H ı ^ « | » I I 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

— 66 — 



0. Senatosu B : 3 8 , İ l . 1966 O : 1 

SORU 

Sözlü soru 
i. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyc.d Meh

met özgüneş'in; Osmaniye'ye naklolunan Kayseri 

Sümer Ortaokulu Müdürüne dair, sözlü soru 
önergesi Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/405) 

B Î R Î N C I O T U E U M 
Ağılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Bankanvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Nahit Altan (Çanaldsale), ITizamettin Özg'âl (Gaziantep) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yaptıracağım. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN 
başlıyoruz. 

Yeter sayı vardır. Görüşmelere 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Tabiî Üye Mehmet Özgüneş'in, üniver
sitelere giremiyen öğrencilerin durumlarına ve 
bu konuda alınması gerekli tedbirlere dair demeci 

BAŞKAN — Üç gündem dışı söz talebi var
dır, srrasiyle söz vereceğim. 

Üniversiteye giremiyen öğrenciler hakkında 
Say m özgüneş, gündem dışı söz istemektedir. 
Buyuran. Sayın Özgüneş. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, 
yurdumuzda her yıl tekerrür eden bit* olay var. 
Haziran ayı gelince liseler mezun verir, binlerce 
aile acaba çocuğumuz sakakta mı kalacak, yok
sa bir yüksek okul veya üniversiteye yerleştire
bilecek mi, kaygusu içine düşerler. Bakanlar 
derhal bu ailelerin imdadına yetişir ve hiçbir 
Öğrencinin dışarda kalmıyacağma dair teminat 
üstüne teminat verirler. Çünkü Kasıma henüz 
daha dört ay vardır, dört aya kadar nasıl olsa 
işler düzelir kanaati'ndedirler. Nihayet Kasım 
ayı gelir, üniversiteler açılır, yüksek okullar 
açılır, görülür ki, binlerce öğrenci dışarda kal-

— 57 

mrştır ve sokaklarda, «ya ilim, ya ölüm» yürü
yüşüne çıkmışlardır. Koltuklarının sarsılmakta 
olduğunu hisseden Millî Eğitim Bakanlığı Mer
kez Teşkilâtı ve Bakanlar kayguya düşerler. 
Üniversitelerle Bakanlık Merkez Teşkilâtı ara
sında acele görüşmeler ve koordinasyon toplan
tıları başlar ve bunun sonunda âdeta zorla bir
takım öğrenciler üniversitelerin şu veya bu fa
kültelerine veya yüksek okullara yerleştirilir
ler. Her yıl bu böyle devam eder. Koskoca dört 
aylık yaz ve nihayet yıllarca önceden liselerin 
kaç mezun vereceği yaklaşık olarak bilindiği 
halde bir önplânlama yapılmaz ve böyle devanı 
eder. 

Bu yıl da aynen böyle olmuştur. Yüzlerce, 
binlerce gencimiz ve ailesi endişe içindedir. Aca
ba bunun sebepleri nedir1? Neden bu hal teker
rür edip gitmektedir? 

Bu sebepleri şu noktalarda toplayabiliriz. 
Evvelâ Bakanlık Merkez Teşkilâtı; İm teşkilât 
rutin işleri yürütmek için kurulmuş atmistiratif 
bir organizasyondur, önplânlama gücünden 
mahrumdur. Ayrıca bu teşkilât öğretim prob 



C. Senatosu B : 3 8 . 11 . 1966 O : 1 

lemlerini teşhis ve bunlara çare bulma gücün
den de 'mahrumdur. 

İkinci nokta liseletimizdir. Liseler bugün ba
sit giriş imtihanlarım dahi başaramayacak ka
dar zayıf talebe yetiştirmektedir. Bunların se
beplerini de şu noktalarda- toplayabiliriz. Evve
lâ liselerin hedefi iyi tesbit edilmemiştir. 1870 
Fransa'sından kopya ederek aldığımız liseler o 
günkü haliyle biraz daha tekâmül etmeden, ak
sine her yıl biraz daha kötüye doğru gitmeye 
devanı etmektedir. Liseyi bitiren bir gene lise
de aldığı nazari bilgilerle hayatta bir iş yapa
mamakta, ya üniversiteye gitme çarelerini ara
makta veya sokakta kalmaktadır, ikincisi; öğ
retim kadrosu gayet zayıftır. Birkaç talihli lise
mizin dışında liselerin büyük kısmında öğretim 
üyesi olarak ya tahrirat kâtibi, ya eczacı veya 
doktor vardır. Öyle büyük vilâyetlerimizde lise 
vardır ki, öğretmenlerinin yarıdan fazlası dışar
dan gelen öğretim mesleki ile hiçbir ilgisi olmı-
yan öğretmenlerden ibarettir. 

Üçüncüsü, öğretim metotları gayet sakattır, 
demodedir. 1870 Fransa'sından kopye ettiğimiz 
şekliyle devam etmektedir. Modern eğitim me
totları bütün zorlamalara rağmen liselerimizin 
kapılarımdan gire'memiştir ve nihayet ders araç
ları da noksandır. Öyle liselerimiz ve ortaokul
larımız vardır ki, ders araçları yoktur. Lisele
rin ders kitapları da bunlara dâhildir. Bir tica
ret metaı haline gelmiş olan ders kitapları öğ
renciye faydalı olmaktan ziyade yazarlarının 
kesesini doldurmaya yaramaktadır ve sanıyo
rum ki, Bakanlık da bunu bilmektedir. 

Çareler nelerdir? Kanaatimizce bu üzücü 
olayların, tekerrür etmemesi için şu tedbirler en 
kısa zamanda alınmalıdır. 

Evvelâ Bakanlık Merkez Teşkilâtı önplânla-
ma yapacak şekil reorganize edilmelidir. Bu
günden Bakanlık gelecek sene lise mezunlarını1 

nereye ve nasıl yerleştireceğini düşünmeli, buna 
ait tedbirleri almalıdır. Gelecek seneye kadar 
Kasım, ayını beklemeye, çocukların sokakta yü
rüyüş yapmasını beklemeye ihtiyaç, yoktur. Hiç. 
değilse bir eğitim, re'formutra başlangıç olmak 
üzere Bakanlığın Merkez Teşkilâtı muvazi plân
lama metotlariylc çalışacak bir teşkilâta kavuş
turulmalıdır ve bu Bakanlığın Merkez Teşkilâtı 
kendi problemlerini teşhis ve bunlara çare bula
cak bir güce gelinceye kadar ne kadar Bakan 
değişirse değişsin, ne kadar müsteşar değişirse 

değişsin bu memlekette millî eğitim problemle
rini halletmeye imkân ve ihtimal yoktur. Baş
langıç noktası mutlaka Bakanlığın Merkez Teş
kilâtıdır. 

İkincisi; liseler ıslah edilmelidir. Bugün 
memleektte 1870 metotlariylc liseyi yürütmeye 
imkân yoktur. Lisede, mutlaka liseyi bitirip 
yüksek okul veya üniversiteye devam etme im
kânını bulamıyan kimselerin hayata atıl mal a ri
na imkân verece'k pratik bilgilere kavuşturul
malıdır. Üniversite ve yüksek okullarda fazla 
öğretim, kapasitesi vardır-. Her yıl bütçesinden 
bize yardım yapan yabancı -devletlerde dahi lâ-
boratuvar ve üniversite öğretim üyesi bizimki 
kadar hovardaca, kullanılmamaktadır. Birçok 
memleketlerde üniversite ve yüksek okulların 
lâboratuvarîarı asgari 1.0 saat çalıştırıldığı hal
de bizde bu, saatin, çok d alı a dûnunda kullanıl
maktadır. Ayrıca öğretim üyesi de vardır. Özel 
okullar mevzuubahsolduğu zaman yüzlerce pro
fesör bu özel okullara akın etmekte ve orada 
ders alabilmektedir. Bu öğretim kapasitesinden 
kolaylıkla Devletin resmî okullarında fayda
lanmak imkân dahilindedir. Birçok üniversite 
ve yüksek okullarda, bilhassa teknik yüksek 
okul ve üniversitelerde çift öğretim, yani gece 
öğretimi de yapmak mümkündür. Sakat bir zih
niyetle maalesef bu. öğretime Dil ve Tarih - Coğ
rafya Fakültesinde başlanmıştır. Halbuki mem
leketin/ süratle muhtacolduğu teknik sahada bu 
çift öğretim mutlaka yapılmalıdır-. 

Yeni teknik okulların açılması için gayret 
sarf edilmelidir. Bunun için Devlet bütçesinden 
ne kadar büyük fedakârlık yapılırsa boşa git
miş sayılamaz. Bu olmadıkça, liseler ıslah edil
medikçe, üniversite ile Bakanlığın Merkez Teş
kilâtı çok daha önceden muvazi bir plânlamaya 
girişmedikçe bu «ya ilim, ya ölüm1» yürüyüşleri 
devam edecektir. Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakam ; 
yalnız Sayın Hüseyin Atmaca da aynı konuda 
gündem, dışı söz istemişlerdir. Arzu ederlerse 
kendilerine söz vereceğim, sonra size vereceğim. 
Sayın Atmaca, Sayın Özgüneş biraz önce üni
versiteye alımınyan öğrenciler hakkında1 gün
dem dışı konuştular. Bunun dışında konuşmak 
istiyor musunuz? 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Konuş
mak istiyorum. 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. 

2. — Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca'nın, 
5 Kasım 1966 günü İstanbul Üniversitesinde 
vukua gelen üzücü olaylara ve üniversitelere gi-
remiyen öğrencilerin durumlarına dair demeci 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Saym 
Başkan, değerli senatörler, 5 Kasım Cumartesi 
günü İstanbul Üniversitesinde üzücü, üzücü. 
olduğu kadar da üzerinde eğilmeye değer olay
lar olmuştur. 

Bu olayların sebebi; dış görünüş olarak 
gençlerin taşkınlığına, Üniversite Rektörünün 
müsamahasızlığına bağlanmaktadır. Üniversite
ye giremiyen öğrenciler üniversite bahçesinde 
gösteri yapmak istemişlerdir. Rektör bu göste
rilerin kanunsuz okluğunu ileri sürerek göste
ride kullanılan hoparlörün cereyanını kesmiş
tir. Üniversiteye girememenin telâşında, oku
ma imkânını kaybetme korkusunda ve istikbal 
endişesinde olan gençler rektörün müsamaha
sı z davranışı karşısında, asla tasvibetmiyeceği-
miz kanunsuz davranışa tevessül etmişlerdir. 

Meseleyi derinliğine inceliyecek olursak; 
.gençlerin taşkın ve aşırı duygularına bağlıya
rak işin içinden çıkılamaz. Bu esef verici ola
yın sorumluluğunu gençlerde değil, bugün 
görev başında bulunan sorumlularda aramak 
gerekir. 

Yetkililer, üniversite giriş imtihanlarının 
yapıldığı günden beri «Üniversiteye giremiyen 
lise mezunu kalmıyacak» şeklinde radyoda, gaze
telerde beyanlarda bulunmuşlardır. Fakülteler
de öğretime başlanmıştır. Vaitlere rağmen ha
len 14 000 civarında genç üniversite ve yükesk 
okullara girememiştir. Sokakta kalan, fakülte 
kapılarında ek listeler bekliyen, babasından 
aldığı üç, beş kuruş harçlığı bitiren gençlerin 
psikolojik tepkilerini hesaba katarak vaitlerin 
zamanında yerine getirilmesi gerekirdi. Geçen 
yıllarda olduğu gibi, yangın bacayı sardıktan 
sonra tedbir almaya çalışmak Millî Eğitim Ba
kanlığının devamlı hastalığı haline gelmiştir. 

Gençlerin açıkta kalmasının diğer bir nede
ni de; üniversitelerimizin imkânsızlığıdır. Ye
tersizlik dolayısiyle öğrenci kontenjanları dar 
ölçüler içinde tutulmaktadır. Kâfi ödenek ve
rilmemesi yüzünden asgari ölçüde öğrenci alın
masında üniversitelerimiz haklı olabilir. Ancak 
Batı üniversitelerinde bir üniversite hocası haf

tada 12 saat ders okuturken, bizde âzami 6 saat 
ders okutulması milletimizin ekonomik ve sos
yal şartlarına uygun düşmemektedir. Bu yıl 
üniversitelerimize 9 000 öğrenci alınacağı ilân 
edilmiştir. Bu 9 000 kontenjan halen dolma
mış, derslere başlanmış olmasına rağmen işin 
ciddî tutulmaması yüzünden noksanlar doldu
rulmamıştır, ek listeler ilân edilmemiştir. Di
ğer taraftan bâzı profesörlerden edinilen bilgi
ye göre mevcut üniversitelerimiz 1 8 - 2 0 bin öğ
renciyi alabilecek kapasitededir. 

Her yıl lise adedi ve lise mezun sayısı art
tığı halde üniversite ve yüksek okullarımız 
aynı oranda geliştirilmemektedir. İstanbul'da
ki Özel Mimarlık - Mühendislik Yüksek Okulu
nun bir yılda aldığı öğrenci sayısı İstanbul Tek
nik Üniversitesi İnşaat Fakültesinin on yılda 
aldığı öğrenci sayısından fazladır. 

Üniversitelerimize öğrenci alımında aksak
lıklar ve haksızlıklar olagelmektedir. Liseleri
mizde Öğretim ve imtihanlar klâsik sistemde ya
pılmaktadır. Üniversite giriş imtihanları ise 
öğrencilerin alışık olmadığı test usulü ile ya
pıldığından gerçek bir değerlendirme mümkün 
olamamaktadır. Birbirine zıt bu iki sistem bir 
kısım gençlerin aleyhine işlemektedir. Özel 
kolejlerde yetişen gençler, resmî liselerimizde 
öğrenim yapanlardan üniversiteye girişte daha 
fazla avantaja sahiptirler. Liselerimizdeki ezber
ci, klâsik öğretim sistemi aksaklıklarına ilâve
ten pek çok lisemizin öğretmen kadrosundaki 
noksanlık, lâboratuvardan yoksun bulunmaları 
imkân ve fırsat eşitliğini zedelemektedir. 

Anayasamızın öngördüğü sosyal adalet pren
sibinin öğretimde uygulanabilmesi, bütün va
tandaşlara kabiliyet ve çalışkanlığı oranında yük
selme imkân ve -fırsat eşitliğini sağlamakla 
mümkündür. Öğretimde bu imkân ve eşitliğin 
sağlanamamasının büyük zararlarını köy ve fa
kir halk çocukları çekmektedir. Bugün ilk
okul çağındaki çocuklardan % 20 si köy çocu
ğu olarak okul ve öğretmenden mahrumdur. İlk-. 
okullara devam eden çocukların % 59 unu köy 
çocukları teşkil ettiği halde, üniversitede oku
yanların ancak % 17 si köy çocuğudur. Bu, im
kân ve fırsat eşitsizliğinin neticesidir. 

Beş Kasımda gençlerin direnme hakkını kul
lanma teşebbüsü, tahrik neticesi rektörlük oda
sına kadar kolunu uzatmıştır. Saygı ve sevgi
ye dayanması gereken öğrenci - hoca münase-
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betlerini zedeleyici bir mahiyet almıştır. Bu
nunla da kalmamış polis üniversiteye girmiş, 
coplar saklamış, tekme, tokat, küfür birbirine 
karışmıştır. Bu olayı bütün tarafları ile tasvi-
betmeye imkân yoktur. Türk gencinin bütün 
tahriklere rağmen hocasına saygılı, Türk öğ
retmeninin öğrencisine karşı toleranslı olması 
gerekir. 

Liselerden mezun olan öğrenci sayısı belli, 
üniversitelerimizin imkânları malûm olduğu 
halde, Millî Eğitim Bakanlığının uzun bir ta-

' i.il devresinde tedbir almayışı sorumsuzluğu
nun ve güçsüzlüğünün açık delilidir. Bu Önemli 
gençlik sorununa ciddî eğilme zamanı gelmiş
tir. Kuru vaitlerle vakit geçirme devri kapan
malıdır. Millî Eğitim Bakanlığından, bahset
tiğim eşitsizlikleri, aksaklıkları, öğretim ve sı-
navlardaki uyuşmazlıkları ortadan kaldırarak 
gençleri her yıl sokağa dökülmekten kurtarma
sını önemle rica ediyorum. Yüzlerine öğrenim 
kapısı kapatılan gençlerin sorumluluğu vaktin
de tedbir almıyan Millî Eğitim Bakanına aido-
lacaktır. 

Hürmetlerim] e. (Alkışlar) 

S. — Millî Eğitim Bakam Orhan Dengiz'in; 
Tabiî Üye Mehmet özgüncş ve Denizli Üyesi Hü
seyin Atmaca'nın, üniversitelere giremiyen öğren
cilerin durumu konusundaki konuşma1 a rina ce
vaben demeci 

BAŞKAN — Gündem dışı Sayın Millî Eği
tim Bakanı Dengiz, buyurun. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uşak Milletvekili) — Sayın Başkanım, ve 
sayın senatörler; Sayın Mehmet Özgüncş arkada
şımla, Sayın Hüseyin Atmaca arkadaşımın, üni
versiteye giremiyen öğrenciler hakkındaki gün
dem dışı konuşmalar! m dikkatle takibettim. 
Türkiye'de liselerin adedinin çoğalması, halkı
mızın ve çocuklarımızın okumaya karşı arzuları
nın artması neticesinde lise mezunlarının çoğal
ması sebebiyle, üniversiteye girme mevsimi olan 
bu mevsimde son 15 yıldan beri daima öğrenciler 
maalesef üniversiteye girememenin üzüntüsü içe
risinde gösteri yapmakta ve bir telaş içerisinde 
bulunmaktadırlar. Gelmiş geçmiş hükümetler bu 
durumu müşahede etmişler, üniversitelerle muh
tar olmadıkları zamanlarda ve muhtar oldukları 
zamanlarda buna çareler araştırmışlardır. 
Muhtar olunmadığı zamanlarda buna çare 

bulmak gayet kolayda. Günkü üniversite
lerimize şu kadar öğrenci alacaksınız de
mek suretiyle bizim orta dereceli okul
larda, ''iğrenci miktarını çoğalttığımız gibi öğrenci 
miktarını çoğaltmak, mümkündü ve fakat o ta
rihlerde üniversiteler bu kadar öğrencinin girme 
arzusu karşısında bulunmuyordu. Son onbeş se
ne içerisinde bu arzu ve istek, memleketimizin 
gittikçe eğitime karşı verdiği önem ve memleke
timizin gelişmesi muvacehesinde gayet tabiîdir 
Cîi şiddeiloniıi'şlJr. İste bu arzu1 ar karşısındadır 
ki, son yıllarda İstanbul ve Ankara üniversite
lerine ilâveten FSge Üniversitesi, Orta - Doğu Tek
nik Üniversitesi, Erzurum Üniversitesi ve Trab
zon Teknik Üniversiteleri açılmıştır ve bu üniver
siteler peşi sıra açılmak suretiyle, en son 1962 yı
lında bu üniversitelerimizin açılması bitmiş ve 
birer sınıf halinde bâzıları da mezun vermek su
retiyle memleket hizmetine girmişlerdir. En 
son üniversite açma kanun tarihi 1958 dir. 1958 
yılından bugüne kadar yeni üniversite açmak 
hakkında hiçbir Hükümet büyük Meclise bir ka
nun tasarısı getirmemiştir. Bu nokta üzerinde 
bilhassa ısrarla durmak istiyorum. 8 sene gibi 
bir zaman geçtiği halde hükümetler üniversite 
açılması için memleketimizde, bir kanun tasarısı 
getirmemişlerdir. Bunun mânası şudur: Yeni 
üniversiteler açma cihetine gitmek : 1 — Güçtür, 
belki de düşünülmüş olabilir veya lüzum yoktur 
denilebilir, Günkü mevcut üniversiteleri geniş
letmek suretiyle belki öğrencilerin bu arzuları 
karşılanır, memleketin ihtiyacı karşılanır, diye 
düşünülmüş olabilir. Bunun için getirilmemiş 
olabilir. Fakat şu muhakkaktır ki memleketi
miz son yıllarda hem nüfus bakımından artmış, 
hem de bir plân dâhilinde muayyen miktarda, 
muayyen seviyede insanın yetiştirilmesi lâzım-
geldiği fikri bir plânlama ile de kabul edilmiştir. 
Böyle olduğu halde yeni üniversiteler açılmasına 
uzun yıllar içinde gidilmemiş olmasını bir istif
hamla karşılamak ve bunun üzerinde politik mâ
nada değil, biraz da, üzüntülü bir görüşle, bir 
anlayışla durmak zannederim ki yerinde olacak
tır. Hükümetimiz vazifeye başladığı andan iti
baren. üniversite meselesini ele almış ve bunu 
programına, koymuş, Yüksek Senatomuzda da 
bunları ifade etmiştir ve Büyük Meclisin tasvi
bine de mazlıar olmuş';ur. Hükümetin bu progra
mında yeni üniversiteler açılması derpiş edilmiş
tir. Bu arada değerli senatör ve milletvekili ar-
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kadaşlanmız da memleketimizin muhtelif köşe
le r inde üniversite açılması için tekliflerde bulun

muşlardır. Hükümetiniz bu teklifleri de nazarı 
itibara alarak komisyonda son olarak şu beyanda 
bulunmuştur. Beyanatım şu olmuştur : 

«Yeni üniversiteler açmak Hükümetin kararı 
dahilindedir. Biz bunları açacağız. Ancak bu
nun bir araştırmaya tabi tutulması lâzımdır ki, 
bu, bugüne kadar derinlemesine yapılmamıştır.» 

Burada konuşan iki arkadaşım da bütün me
selelerin bu mevsimde Hükümet tarafından ele 
alındığını, uzun yıllar durulduğunu, tatil ay
larında hiç bu işe el konulmadığından bahsetti
ler ve şunu hemen ifade edeyim ki, bu çok ile
ri derecede bizi töhmet altında bırakan bir ifa
de tarzıdır. Bunu hiç bir surette kabul ede
mem. Çünkü bu yılın 16 - 17 Mart günlerinde 
bütün üniversitelerimizden üçer kişi, başta 
rektörleri olmak üzere, teknik okullarımızdan 
üçer kişi, başta müdürleri olmak üzere, Yüksek 
Ticari İlimler Akademilerinden üçer kişi, başta 
reisleri olmak üzere ve Bakanlık merkez teş-
kilâtiyle ilgili 37 mütehassıs ve bu işin ehli 
kimse Ankara'ya çağrılmış ve Kız Teknik Öğ
retmen Okulunda yeni üniversiteler nasıl ol
malıdır, nerede açılmalıdır ' diye bir toplantı 
yapılmış ve bir rapor istihsal edilmiştir. Bu ra
poru takibeden zamanlarda, Mayıs ayında, 9 
Mayıs günü tekrar toplantıya çağrılmış. Bun
ların nerelerde ve niteliklerde olması lâzım-
geldiğini ve bunların nasıl kuvveden fiile çık
ması icabettiğine dair Yüksek Heyet bir rapor 
daha vermiştir. Bunun mânası, bizim bunu Hü
kümet eylemeye başlamamızdan hemen sonra 
bu işi ele almamızdan başka bir şey değildir. 
Bugün hangi noktadayız? Üniversitelerarası, 
Hükümetin işbirliği ile ve tamamen ilmî bir zih
niyetle yapılan bu toplantıların neticesinde Ba
kanlıkta yeniden yine üniversiteler ile Bakan
lık teşkilâtı arasında bir komisyon kurulmuş 
ve kanun tasarısı taslağı hazırlanmıştır. Bu tas
lak bundan bir ay önce tekrar üniversitelere 
gönderilmiş yine ilmin süzgecinden geçirilmek 
istenmiştir. Bunların cevapları, mütalâaları gel
miş, gelmekte, bugünlerde bitmiş olması lâzım-
gelmektedir. Talim Terbiye'den geçtikten sonra 
Yüce Meclise, ümidediyorum ki, çok kısa bir za
man içinde sunulacaktır. Böylece şunu ifade 
etmek istiyorum ki, sekiz senedenberi üzerine 
parmak basılmamış olan yeni üniversiteler aç

ma konusu Hükümetimizce bu altı ay içinde 
ele alınmış ve huzurunuza gelmek üzeredir ve 
bu üniversiteler memleketimizin yalnız saydığım 
biraz önceki mevcut üniversitelerin bulunduğu 
yerlerde değil, memleketimizin sathına yayıla
cak şekilde tertiplenmekte, düzenlenmektedir. 

Bunun yanında yine burada ifade edilen 
teknik okullar konusu da ele alınmıştır. Yeni 
teknik okullar da açılacaktır. Böylece bu se
neye kadar günden güne artan bir şekilde çek
tiğimiz üniversite ve yüksek okullara öğren
ci alamama sıkıntısı şüphesiz bu üniversite
ler teşkil edilinceye kadar da artan bu sıkın
tıyı muhakkak ki iki üç sene sonradan itibaren 
mutlak mânada bertaraf etmek imkânı hâsıl 
olacaktır. Eğer, bizden önceki hükümetler bu 
işi daha önceden ele almış olsalardı bugünkü 
sıkıntı muhakkak ki meydana gelmemiş, biz de 
hiç olmazsa başlangıcın ortasındaki bir yerden 
bunları genişletmek imkânını bulmuş olurduk. 

Üniversiteler ve okullar konusunda burada 
hükümetleri kıyasıya tenkid etmeye kanaatimce 
hakkımız olmamak lâzımadır. Şu mânada hak
kımız oümamak lâzımjjelir ki, bunlar bir zinci
rin halkalarıdır. Bu halkalar elden ele ulaş
maktadır. Bu halkaları ulaştıran bir teşkilât 
vardır. Bu teşkilât Büyük Meclislerin daima 
muaveneti ve müzahareti altında çalışmıştır. 
Büyük Meclisler hiç bir zaman Millî Eğitim 
Bakanlığından gerekli ödeneği esirgememiş
lerdir. Bunu Bakanlığım adına iftiharla ve 
memnuniyetle ifade etmek isterim. O halde 
eksik olan nedir? Eksik olan; arada boşlukla
rın bırakılmasıdır. Hükümetler elden ele bu 
boşlukları doldurarak, yeni okullar açmak, yeni 
üniversiteler ve yüksek okullar açmak yolunda 
devam ettikleri takdirde bu sıkıntılar meydana 
gelmiyecektir ve bunun bir plân dâhilinde 
yapılması lâzımdır. İşte biz bunu bir plân dâ
hilinde ve arz ettiğim şekilde yapmış bulu
nuyoruz. 

Şimdi, ikinci noktaya cevaplarımı arz edi
yorum. O da bu yıl öğrencilerin geçen yıllarda 
olduğu gibi, dışarıda kalmakta olduğu mesele
sidir. Bundan üç ay önce bir beyanatım oldu. 
Bu beyanatımda bir gazetecinin sorduğu so
ruya, bu yıl da geçen yılki gibi üniversitelere 
giremiyen öğrenciler dışarıda kalacak mıdır? 
Şeklinde sorduğu soruya, verdiğim cevapta; üni
versiteye girmek isteyen öğrencinin hiçbirinin 
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dışıarda kalmamasına çalışıyoruz,, bunun gay
reti içindeyiz, diye cevap vermiştim. Bu arada 
bunu takibeden günlerde muhtar üniversitele
rimizle temaslar yaptım. Muhtar •üniversitele
rimizin kontenjanları, alabilecekleri öğrenci 
miktarları ve ihtimal bâzı binaların yapılması 
sonunda alabilecekleri miktarlar. üzerinde, ko
nuşmalar cereyan etmiştir. Bunun neticesinde 
ayrıca özel yüksek okulları ayrıca Bakanlığımı
za bağlı, akademiler ve yüksek okullar konten
janlarını da gözden geçirdim. Üniversiteye 
girmek için müracaat eden ve imtihana giren 
öğrenci miktarıyla gecen yılların hesaplarına 
göre muhakkak surette1 girmesi zaruri bulunan 
veya gireceği ihtimal dahilinde bulunan öğ-, 
r<mei miktarı ile üniversite ve yüksek okulları
mızın kapasitelerini karşılaştırdım. Neticede 
bunların bâzı çalışmalar sonunda hemen tama
mının yerleşebileceğine dair bendenizde bir , 
kanaat hâsıl olmuştur. Çünkü, bu rakam sey- ; 
yaldir. Bunu sarih bir rakama bağlamak müm
kün değildir. Sarih rakamı arz ediyorum: Li
selerimizden bu yıl mezun olan son sınıf öğ
rencileri, geçen yıllardan kalıp da bu yıl me
zun olan son sınıf öğrencilerinin toplam rakamı 
22 000 dir. Bir de bunun dışarısında olan baş
ka yerlerden gelenlerin veya çok eski yıllar
dan kalanların rakamını ilâve edecek olursak 
25 000 civarındadır. Halen üniversite ve yük
sek okullarımızın istiabı bu miktarı karşılıya-' 
eak duruma yakındır. Şimdi bütün bunlar,mu
vacehesinde bir çalışma daha yapmanın zaruri 
olduğu aşikârdır. Bu çalışma muhtar üniversi
telerimizin gece öğretimi, çift öğretim, yahut-
ta yaz öğretimi yapıp yapmıyacakları merke
zindedir. Bunlar üzerinde üniversitelerle ko
nuşmalar yapılmış ve bâzı fakültelerde bu im-
kâııııı mevcudolduğu öğrenilmiştir. Bu hafta 
içinde de bunların neticesi alınacaktır. Bütün 
bunları gecikmiş meseleler, gecikmiş işler ola
rak Bakanlık ehliyetle, liyakatle, dirayetle ele 
almamış bulunduğu için bu hale gelmiş mese
leler olarak takdim edilmektedir. Böyle bir 
mesele mevzuubahis değildir. .. - ! 

Şimdi şunu arz etmek istiyorum ki, üniyerT 

site ve yüksek okullara giren öğrencilerimiz 
müşterek merkezî sistemle bir test imtihanı ge
çirmek suretiyle al ılımaktadır, yo, şıraya kon-
maktadır. Bunları çok yüks,ck..'.:Qİ'an.;,öğrpneiler 
olduğu gibi 470 puvan, çok düşük 65 - 70 pu-

vaıı alan öğrenciler de vardır. Bu öğrenciler 
burada ifade edildiği gibi. küçük şehirlerde, 
Anadolu şehirlerinde okuyan lise mezunu öğ
rencilerimiz değildir. Bunların içinde İstan
bul, Ankara, İzmir liselerinde okuyan öğren
cilerimizin de çok düşük puvan aldıkları vâ-
kuiır. Burada klâsik bir imtihan sistemiyle ye
tişen bir öğrencinin test imtihanını yadırgadı
ğı merkezinde bâzı mütalâalar ileri sürülmüş
tür. Bu. mütalâalar biraz haklı da olsa esasta 
haklı değildir. Lise seviyesindeki bir öğrenci
nin genel mânada bâzı sorulara, basit sorulara 
cevap vermesi mümkündür ve bunun test şek
linde yapılması, bunun hatasız ve aynı ölçüler 
içerisinde yapılmak suretiyle de değerlendiril
mesi kadar tabiî bir şey olamaz. Bugün ço
cuklarımızı bildiğimiz klâsik sistemle üniver
sitelerimize .girme imtihanı yapacak olursak 
bu çocuklara verdiğimiz notlar ölçüsüz olabilir 

. ve ölçüler arasında değişiklikler olabilir. Bir 
kişinin de 46 000 kâğıdı okuması mümkün de
ğildir. O takdirde bunun muayyen bir ölçü ile 
yapılması aşikârdır.' 

Çok muhterem arkadaşlarım, burada Sayın 
Hüseyin Atmaca arkadaşım, köy çocuklarının 
üniversitelerde % 17 civarında bulunduğunu, 
kasaba ve şehir çocuklarının ise buna naz'aran 
daha yüksek, bir rakam yüzdesinde okuduklarım 
ifade ettiler. Bu çok mühim bir konudur. Yalnız 
bunu politik anlamda istismar etmemek icabeder. 
Bu hepimizin derdidir ve meselesidir. Köy çocuk
larının daha yüksek nisbette yüksek okullara gi
debilmesi için. ilk öğretim seferberliği vanmda 
1972 yılma kadar tamamlanacak olan her kö
yün, okulu ve öğretmeni yanında orta okulların 
da aynı derecede bir. nisbet dâhi!inde çoğaltılma
ca lâzımgciir. Halbuki bu. bu yıla kadar ma-

.alesof aynı , nisbette çoğaltılma mistir. Her seııe 
memleketimizde 2 100 ilkokul yapılıp çatısı ka
patılırken ve üçlüne yakın dershane açılırken her 
yıl 500 bin ilkokul öğrencisi çoğahıken, bunun 

" hicolnıazsa. yüzbinini karşılayacak olan ortaokul 
açılmamıştır, yapılmamıştır, burada bir plân
lama hatası olmuştur. Bu hata bu sene düzeltil
miş, düzeltilme yoluna gidilmiştir. Nitekim bu 
sene 36 ilçede daha ortaokul açılmak suretiyle 

: ortaokul la r: tamamen bitecek ilçelerin hepsi orta
okula kavuşacaktır. Bu sene ,136 ortaokul il 
merkezlerinde, ilâve, olarak kasabalarda ve bucak
larda açılmıştır. Böylece mesele ortaokul aç-
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makta değil bunun yanma pansiyonunu yapmak I 
lâzımdır. Köyden gelen çocuğun ortaokulda o'ku- , 
yabilmesi ancak ortaokullarin yanında-pânsij^on \ 
blmasiyle mümkündür. Yine lise açtığımız: yer-.' 
lerde de bunun yanında köy çocuk! arının oku- ; 
yabileceği şekilde pansiyonlar yapmak zarureti • 
vardır. Yine bunun gibi üniversite öğlencilerinin • 
de büyük şehirlerimizde okurken' yeni üniversite- -: 
ler yanında yurtların 'kurulması zarureti vardır. 
Nitekim 42 milyon liralık "Bir yatırımla yeni bü-d 
yük yurtların yapılması yoluna gidil mistir. Bü-; 
tün bunlar fakir köy çocuklarının biran evvel; 
yukarı okullarda okumalarını" tora in etmek • İĞ İn i 
alınmış olan tedbirlerdir ve bu tedbirler bü yıl 
bakanlığımız tarafından gecen yıllara na'zaran iki; 
misli, hattâ bâzı yerlerde 2,5, misli nisbetinçlc. faz
la olarak' yapılmıştır. Bunları yapılmamış; ola-; 

• raık burada göstermek ve ifade etmek kanaatim
ce büyük haksızlık olur./ 

Bugün bir cümle not ettim, «Binlerce öğren
ci dışarıda kalmıştır.» dedi Mehmet. Özgüneş; a:r-

• kadaşım. "•-..•• •.., • • 
Çök muhterem arkadaşlarım,;burada, konuşu

lan sözler hakikaten muayyen bir şeye istinat eden 
sözler olmalıdır. Çok sayın ve kendisine hürmet 
ettiğim Mehmet Özgüneş millî eğitim ile çok alâ
kalı olmaları daima dikkatimi çekmektedir. Bu 
arkadaşınım binlerce öğrenci dışarıda kalmıştır,. 
sözü tamamen hatalı bir ifade tarzıdır. Bugün 
ayın yedisidir. Üniversitelerimiz 'kayıtlara'' dev 
vam etmektedir, daha üniversitelerim izin konten
janları dolmamıştır. - : 

Dün İstanbul Üniversitesi 'Rektörü ile telef on
da konuştum 900' kişilik öğrenci kontenjan boş
tur, kayıtları yapılmamıştır, müracaat etmemiş
lerdir, sıralarını beklemektedirler ve'boştur. An
kara Üni\'ersitesiEüktörüyle-konuştum 500-600 
kişilik bir kontenjanımız vardır, demişi erdir.'Şim
di bunun gibi diğer yüksek o'kullarım.ızda:,ve di
ğer okullarımızda da 'kayıtların, henüz bitmediği. 
bir zamanda, «binlerce öğrenci dışarıda Jvalraış-.' 

-tır»- demek büyük bir haksızlıktır .ve üniversite
lerimize yöneltilmiş bir ifade-, tarzıdır ve katiyen 
doğru değildir. Bu ne :zaman belli olur? Ne ka-; 
dar öğrencinin açıkta kaldığı ne zaman belli oluıi 
Bütün üniversiteler"''kayıtlarım" kapadıkları za
man ancak belli olur. Ümidediyorum ki, böyle 
bir mesele olmıyacaktır. Mehmet Özgüneş arka
daşım tabiî kendi mütalâalarunı kuvvetlendir
mek için bakanlığın teşkilâtı kifayetsizdir, lise- | 

" • ' : " - * * c f Ö 

"; ler basit giriş 'imtihanını başaramiyacak durum-
; d'adirf* öğretim' kadrosu zayıftır, modern öğre-
• tim metotları liselerin kapısından içeri glrmemiş-
: tir. Tnselerin ders kitapları kifayetsizdir, gibi 
' Bakanlığımla ilgili bâzı ifadelerde de bulunmuş-
i tur.' Memleketimizde, yalnız Millî Eğitim Ba'kan-
• lığında,, değil her sahadaki işlerin . daha iyi ol-
: maşını istemek hepimizin hakkımızdır ve hepimiz 
\ muhakkak ki, bunun en iyi olması için çalışıyo-
; ruz ve o gayretin içindeyiz. 

j Bakanlığımızın da bâzı eksikleri olabilir. Fa-
j- kat bu eksikliklerin hiçbiri bu kadar sert ifade-
' lerle değerlendirilecek durumda değildir. Ba-
" kanlık teşkilâtının mutlak mânada, kifayetsiz ol-
I:'masmı ifade etmek, o takdirde kendi kendimizi 
j ; inkâr etmek mânasına gelir. Bugün Türkiye'de 

: her yıl 2 000 okulun yapılması, 8 500 ilkokul 
i öğretmeninin vazife alması; 2 500 orta derece
li i okul Öğretmeninin vazife alması ve bu okulla-
: rm işlemesi, üniversitelerimizin her yıl 2 500 -
;3 0Ö0"talebeyi fazla olarak istiabetmesi ve mem-

M leketiınizi yeiıi okullara kavuşturmak için geceli 
;* gündüzlü' çırpınmalar bir kifayetsizliğin değil; 
"j betice geniş ölçüde, hatası ile, sevabı ile bir ki
fayet in içer'isinde olduğunu ifade eder. Bunun 

j' | başında.'"ben obam da, olmasam da bu böyledir; 
• başka "türlü olmamıştır. Nitekim' muhterem Meh-

[* met Özgüneş arkadaşım bir tarihte Bakanlığın iş-
K teriyle "meşgul olmuş ve bu kifayetsizliğini göre-
• rek artırma gayreti içerisinde bulunmuştur. De-
: rhek'ld, aftiramamıştır. 

..; Burada bir noktaya daha temas etmek istiyo-
; runi:. Öğrenciler kabahatsizdir. Öğrenciler üni-
! verşiteye girmek için müracaat etmişlerdir, açuk-

. •. ta kalmışlardm, rektör tarafından sert karşılan-
.anışlardır, diye Sayın Hüseyin Atmaca arkada-
. sim bir ifadede, bulunmuştur. Polis çağırılmış, 

coplarla dışarı atılmıştır. 
:BİKe-şunu derhal arz edeyim ki, rektörün ba

na'bildirdiğine göre gazetelerde yazılan bu ha-
'ber çok'büyültülerek halka intikal ettirilmiş bir 

haberdir. Çok büyültülerek halka intikal etti
rilmiştir.: Polisin gelmesi izinsiz bir toplantının 

!' yapılmasına:; ait bir durumla alâkalıdır. Doğru
dan doğruya rektörlük veya üniversite içi ile alâ
kalı bir mesele değildir. Bunu da ifade ettikten 
sonra yüksek huzurlarınızdan ayrılmak istiyo
rum. Hükümetiniz üniversite ve yüksek okullar 
konusunda mutlak mânada çok yakından ilgüi-
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dir ve bu hususta henüz konuşmalar erkendir. 
Bunu arz ediyorum. Hepinizi hürmetle selâmla
rım. (Alkışlar) 

i. — Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'm, Ata
türk'ün özel hayatı hakkında bir gazetede çıkan 
yazılar dolayısiyle teessürlerini ve bütün Türk
lüğü alâkadar eden bu yoldaki neşriyatın Basın 
Şeref Divanınca kontrol edilmesi gerektiğini bil
diren demeci. 

BAŞKAN — Atatürk'ün özel hayatına ait 
bir gazetede yapılan neşriyat için Sayın Ucuzal 
gündem dışı söz istemişlerdir. Buyurun Sayın 
Ueuzal. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; son günlerde «Gerçek 
bir araştırma yazısı» başlığı altında bir gazete 
Büyük Atatürk'ün bir kadın ile olan münasebeti
ni reklâm yaptığı gibi, sinemalarda da bu neş
riyatın reklâmını yapmaktadır. Bu münasebet
le kıymetli zamanınızı alıp huzurunuza geldim. 

Değerli arkadaşlarım; mevzuun ehemmiyetini 
hepiniz müdriksiniz. Büyük Atatürk'ün gerek 
asker olarak, gerekse devlet adamı olarak büyük 
vasıflarının, büyük hizmetlerinin daha binlerce 
yıl kaleme alınıp açıklanacağını; açıklanmış 
olanlarının, açıklanmamış olan taraflarından çok, 
çok az olduğuna inananlardanım. Değerli ilim 
adamlarımızın, tarihçilerin, emrinde Büyük Türk 
Milletine hizmet etmiş arkadaşları mn ve bu yol
da yazı yazan ve yazacak değerli kalem sahiple
rinin emek ve gayretlerini O'nun Türk Milletine 
gönül vererek yaptığı hizmet ve açtığı ümit dolu 
yolları ışıklandırmalarına tahsis etmelerini dile* 
rim. Ömrü boyunca hizmetleri, yaratıcı ve yapıcı 
kudreti fâni dünyadan göçüp giderken hepimize 
emanet ettiği ilkeleri sadece Büyük Türk Mil
letine miras olarak kalmamış Türkiye hudutları
nı aşarak bütün insanlık âlemine mal olmuştur. 
Hepimiz topyekûn 32 milyon evlâtları olarak onun 
İzinde daha nice yıllar, açtığı yolda bütün has
sasiyetimizle birlikte ve beraberlik halinde dai
ma hâtırasına hürmet ve minnetle bağlı kalaca
ğız. Biz Türk Milleti olarak yaşadığı müddetçe 
ona nasıl saygılı kaldıksa ölümünden sonra daha 
da saygılı olmaya vazifeliyiz. 

Değerli arkadaşlarım, hâtıralar vardır, açık
lanması âmme vicdanında huzur yaratır. Hâtıra
lar vardır, sahibinin izniyle açıklanır. Hele bu 
hâtıranın sahibi Mustafa Kemal ise; q zaman he
pimizin topyekûn Türk Milletinin iznine bağlı
dır, bu hâtıranın neşri. Mevzuun bu noktasına 
gelince dönüp mevcut mevzuatlarımıza bakama
yız. Aslında Mustafa Kemal'i mevzuatla müda
faaya gönlümüz razı değil. Hepimizin malı olan 
Mustafa Kemal'i örfümüzle, âdet ve ananemizle, 
ona olan güven ve sevgimizle koruyacağız. O 
halde yaşadığı müddetçe gizli kalan hususi haya
tının üzerine kendi eli ile örgüttüğü ipek örtüyü 
açamayız. Mustafa Kemal bu yönü ile bilindiği 
kadar bilinmeli. O yönüne örttüğü örtüyü onun 
izni olmadan açmıyalım. Zaten iznini almaya da 
imkân kalmamıştır. Bu yönünün açıklanmasın
da hiçbir fayda mülâhaza edilemez. Aksine 
fayda yerine genç neslin veya daha sonra gele
cek evlâtlarının O'nun şahsiyetine ve prensip
lerine, Allah korusun, en ufak bir gölge düşür
mesinden korkarız. Elbette buna kimsenin ne 
gönlü razı olur, ne de hakkı vardır. 

Değerli arkadaşlarım, ne gazetenin isminden, 
ne de reklâm edilen cümlelerden bahsetmeyi is
temiyorum. Çünkü, istemediğimiz bir dununa 
kendimiz düşmüş oluruz. Zannetmem ki, Musta
fa Kemal'in hususi hayatı umumi efkâra açıklan
mak suretiyle O'nun temiz hâtırası gölgelensin ve
ya şahsiyeti tahribedilsin. Buna kimsenin gücü 
yetmez. Ama gerek yazarın, gerekse muhterem 
basının bu yoldaki neşriyatını kontrol ile vazifeli 
Şeref Divanı mevzuu Atatürk'ü ve neticeten 
Türk Milletini alâkadar edeceğinden üzerinde 
hassasiyetle durmalıdır. Bizim endişemiz Ata
türk'ün hayatına ait bâzı hâtıraların açıklanması 
değil, bu neşriyatın tasvibedemiyeceğimiz bir 
tarzda yapılmış olmasıdır. Bizim hepimize Türk
lüğü ve Türk olmanın faziletini öğreten Mustafa 
Kemal'in huzurunda bir kere daha eğilirken bu 
yolda bir neşriyatın hepimizi yürekten yaralayıp 
üzeceğini, bu sebeple teessürlerimi arz ile Yüce 
Senatoyu hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

~~u — 
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4 — BAŞKANLIK DİVANININ GUNEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Arslan 
Bora ve Sadi Koçaş'a izin verilmesi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
(2/521) * 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adlan yazılı Cımmuriyet Senatosu 

üyelerinin hkalairmda gösterilen (müddetlerle 
izinleri, Başkanlık Düvanmın 3 .11.1966 tarihli 
toplantısında (kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 

Cumhuriyet Senatosu Balkanı 
İbrahim Şevkli Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Arslan 

5. — SE 

1. — Anayasa Mahkemesine bir asıl üye se
çimi. 

2. — Yüksek Hâkimler Kuruluna iki asil üye 
seçimi. 

BAŞKAN — Bu husuta bir önerge var, oku
tuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Yüksek Senatonun ibııgünflrii gündeminde 

Anayasa Mahkemesi ile Yüksek Hâkimler Kura
lıma üye seçimini ilgilendiren bir madde mev-
cudolduğu gibi aynı mevzuda İçtüzüğün 114 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında da ayrı bir 
madde bulunmaktadır. 

İçtüzükte yapılması düşünülen bu değişiklik, 
sadece Anayasa Mahkemesi Üyesi ile Yüksek Hâ
kimler Kurulu Üyesi seçjimini ügilendirmeikte bu
lunmak itibariyle şüphesiz önceden halli lâzımge-
len bir mesele olduğundan Yüksek Senato He
yetinin ittifak edeceği bir mevzu bulunduğu ka
naatindeyim. 

Bu itibarla evvelemirde İçtüzük tadilâtının 
intacına kadar adı geçen üye seçjmlerinjn geri 
bırakılmasını saygıyla arz ederim. 

Hüseyin Avni Göktürk 
Niğde 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — önerge 
aleyhinde konuşmak istiyorum. 

Bora, mazeretine binaen 15 gün, 1.11.1966 ta
rihinden itibaren. 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Sadi 
Koçaş, hastalığına binaen, 54 gün, 1.11.1966 
tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Sayın Bora'ya 1.11.1966 ta
rihinden itibaren 15 gün izin verilmesi hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Sadfl Koçaş, sıhhi durumum Senato top
lantılarına katılmama engel olmadığından hasta
ne tarafından verilen istirahati kullanmıyacağı-
mı arz ederim şeklinde daha önceki izin talebini 
ortadan kaldırmış bulunmaktadır. Bu sebeple 
gündemden çıkarılmıştır, bilgilerimize sunulur. 

BAŞKAN — Bir daikika. 

Yüksek Hâkimler Seçim Kurulu Başkanı da 
bir tezkere göndererek Yüksek Hâkimler Kuru
lunun Anayasa gereğince iki yılda bir yapılması 
gerekli bulunan seçimlerinin birincisinin müdde
tinin bittiğiniı, -ikincisi de 22.12.1966 tarihinde 
'biteceğini bu sebeple iki seçimin bir arada ya
pılmasını, yani iki yıldan beriı bizim yapamadı
ğımız ilk açılma ile ikinci açılma için gerekli se
çimin bir arada yapılmasını istiyen bir yazısı 
vardır. Bu yazıyı biraz sonra okutacağım, yazı 
'biraz önce Başkanlık Divanında görüşülmüş, üki 
seçimin bir arada j^apılıp, yapılamıyacâğı yahut 
evvelâ ilk açılan ve iki yıldan beri yapılaanıyaıı 
seçimiin yapılması, bilâhara Başsavcılığın Yük
sek Hâkimler Kurulu Secini Kurulu Başkanı ola
rak gönderdiği yazıya uyarak iki seçimi bir ara
da yapılması hususu sayın iki Divan üyesine 
tetlkük için verilnniş bulunmaktadır. Bu durum 
karşısında Başkanlık Divanı henüz kesin bir ka
nıya varmamıştır. Yani iki seçJm bir arada mı 
yapılsın, tek seçim mi. Başsavcılık iki seçimin bir 
arada yapılmasının zaruretini ifade etmekte ve 
Senatodan bunu talebe'bmefctedir. Bu bakımdan 
da bu seçimin geriye bırakılması hususunda Baş
kanlık Divanının temayülü vardır. 

Sayın Alpaslan bu hususta söz isttiyorsunıız. 
buyurun. 

JİMLER 
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C. Senatosu B : 3 . 8 .. 11 . 1966 O : 1 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlarım; Anayasa Mahkemesi 
üyeliği için bir zatın, Yüksük Hâkimler Kurulu 
üyeliği için d'c iki zatın seçilmesi ile alâkalı nıev-

. zuda gündemi dışı mütaaddit defalar söz atmış 
arkadaşlarınızdan bir taneliyim. Hakikaten 
Cumihurlyet Senatosu olarak doğrudan doğruya 
Anayasanın bize tevdi ettiği bir vazifeyi ihmal 
etmiş olmanın ağırlığım Cumihurlyet Senatosu
nun muhterem üyeleri] ayrı, ayrı elbette ki vic
danlarımda hişsetımoktedirler. Ama, bütün bu 
hissiyata rağmen, maalesef bir araya gelip bu 
işi intacetmek imkânını da şimdiye kadar bula
madık. Bir defa, Anayasa Mahkemöslino üye se
çimi mevzuunda muayyen şahıs üzerinde ısrarlar 
vâki oldu. B,iz C. II. P. liler olarak grup halinde 
buraya seçilecek zatın tarafsız ve bu mevzularda 
kifayatli bir kimse olması kaydilyle şahıs üzerin
de durmadığımızı ısrarla beyan ettik. 

Uzun zaman pek muhteremi Adalet Partisi 
Grupıı 'bir zatın üzerimde; durdu... Netice itiba
riyle o zat buraya aday olmaktan uzak kaldı, 
kendi isteğiyle artık aday dlamaz hale geldi. İs
imim arz etmiyorum ve o itibarla da. bu mevzuda. 
çok bekledik ki, Adalet Partisi arkadaşlarımız 
'bir şahsın üzerinde biri eşsinler ve bu şahıs da 
adı politikaya, karışmamış, adı kötüye çıkmamış 
bir kimse olan. Ama kim olursa olsun ve bu işi 
kapatalım, diye. Bu itteki e hakikaten bekledik 
ve halâ da beklemekte devamı ediyoruz. 

Yüksek Hâkimler Kuruluna, gelince; muhte
rem arkadaşlarım, bundan Anayasa, bizatihi, ru
hu itibariyle müteessirdir, bu seçimin yapılma-
'in asından, yargı organları 'müteessirdir ve mese
lelerini yargı organında bektiyen Türk milleti
nin ilgili şahısları müteessirdir. Bu işi hâlâ geri
ye atmak gibi bir noktai nazarın Yüksek Heyeti
nizde iltifat görmesi cidden üzücüdür. 

Şimdi bunu İçtüzükte yapılması öngörülen 
değişikliğe bağlama yolundaki Önerge cidden bu 
değişiklilk talebimin daha umumilik prensibi için
de hareket edildiği kanaatinden bizi uzaklaştır
dığı için bu da ayrıca üzerinde durulmaya değer 
mahiyet arz etmektedir. İçtüzük değişikliği tek
lifi vardır. Eğer İçtüzük değişikliği teklifi ile 
bir değişiklik yapıp ondan sonra da belki illâ itki, 
belki de politika bayatına kai'işımş olan tarafsız 
olduğu hakkında, milletçe, memleketçe şüphe 
gösterilecek vasıfta bulunan kimseleri buraya ge
tirip empoze etmeyi düşünüyorlarsa, bununla.dâ

vaya ve zati meseleye muhakkak surette ki ihanet 
etme gibi bir duruma düşmüş olabiliriz. Bunu 
ayi'i .yola götürelim. Göreceksiniz arkadaşlarım... 

CAHİT ORTAÇ (Bursa) — İhanetle ne alâ
kası var? 

BAŞKAN — Düşmüş olabiliriz, diyor efen
dim. 

CAHİT ORTAÇ (Bursa) — İhtimalle va
reste oiunaimaz. 

FEHMİ. ALPASLAN (Devamla) — Arka
daşlarımın çoğunu tenzili ederim. Kimse için söy
lemiyorum. Ama, adalüt mevzuunda arkadaşlarım 
üzerime fazla varırlarsa, o zaman ben de konu
şurum. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan karşılıklı konuş-
mıaymız. 

FEHMİ. ALPASLAN (Devamla) — Konuş
mamı bilhassa hiç. kimseden öğrenecek adam de
ğilim. Gayet düşünerek konuşurum. Meselelerin 
hassasiyetine uygun tarzda, konuşuyorum. Ken
tlimi de ortaya koyarak konuşuyorum. Adalet 
Partisinden, tarafsız, objektif esaslarla bu Ana
yasayı ayakta tutmak istiyen çok muhterem ar-
kadaslanıma. da saygı duymak suretiyle konuşu
yorum. Bunu bir kere fetih it etmiş olayım. Yani, 
bu mevzuda, benim gösterdiğim hassasiyet yalnız 
bugünkü önergeden meydana gelmiş değildir. İki 
soneden beri, bir Senato ki, kendisine mevdu bir 
vazifeyi ifa ölmez, bir Senato ki, çıktığı mahke
menin huzurunda, hâkümlerim karşısında ve mah
keme ih1 alâkalı şahısların karşısında vazifesini 
ilıım ali etmiyenlerin topluluğu halinde gösteril
mek gibi bir vaziyet -meydana getirilir, o halde 
bundan senatör olarak, şu veya. bu siyasi teşek
küle mensuplar olarak değil, senatör olarak mü
teessir olmak benim en tabiî hakkımdır ve bu te
essürü paylaşmak da sizlilerin vazifesidir, aıkadaş-

.larıım.. 
İçtüzükte değişOkllik; üzerinde münakaşa, ya

pılacaktır, olacak veya olmıyacaktır. Ama, iki se
ne devam ettirilen bir meseleyi bu İçtüzükteki 

.değişikliğe getirip bağlarsak işte o zanııan iyi 
hareket etmemiş olduğumuzu lütfen kabul çene
niz i istirham ederim. O zaman İçtüzük değişik
liğini, hiçbir suretle kimseye atfetmek isteme
diğim, bir maksat içerisinde gotumiş olduğumuz 
zan ve zehabı daha yaygın hal alır ve bu tarzda 
'değişecek bir İçtüzüğün de bundan sonraki işleme 
tarzı, Senatomuzun ağır başlılığı ile bağdaşır 
olmaktan uzaklaşır, Bunlara mani olalım di ve 
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'bilhassa istirham ediyoruz. Biz bu seçimleri ar
kadaşlar, eğer bugün hazır değilsck - ki, mevcu
dumuzun bunu çıkarabileceğime kaani değilim, 
Perşelmibe günü denlendlim, toparlanalım, grup
larda görüşmek yok, gruplarda karar almak yok 
f1ilvakd ama, karşılıklı filîdir teatisi içinde bu işi 
bitirelim ve bu bitsin, kapansın bu iki senenin 
yarası, ıstırabı. Ondan sonra da bu İçtüzük de-
ğiışikliiği de gelir, onun üzerinde de yıine objektif 
esaslar, objektif görüş içerisinde kalmak şartiyle 
görüşürüz, konuşuruz meseleyi de bir noktaya 
getiririz, bir karara varırız ve bundan sonra ya
pılacak seçimler de o esaslar içeriklinde yürütül
müş olur. Bize yaraşan zannediyorum ki, budur. 
Arkadaşlarımın bilhassa A. P. Grupundaki bir
kaç arkadaşrmın beni yanlış anlamamalarını bil
hassa rioa ediyorum. 

Saygılarımı sunarım. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Ancak iki lehte, iki aleyhte söz 

verebilirim. Sayın Alpaslan aleyhinde Sayın Öz
den... Aleyhinde. Sayım Tuna... Lehinde Sayın 
Göktürk... Lehinde. Bu duruma göre şimdi sıra
ya koyacağım. Sayın Alpaslan aleyhle konuştu
ğuna göre, ikinci söz lehte Sayın Tuna'nm, üçün
cü söz aleyhte Sayın Özden'in, dördüncü söz leh
te Sayın Göktürk'ündür. Sayın Bctil size söz 
vermeme imkân yok. Konu ikidir •muhterem ar
kadaşlarım biri; Sayın Göktürk'ün önergesinde, 
İçtüzüğün 114 ncü maddesinde değişiklik yapıl
masına değin bu seçJmlerin. geri bırakılması.... 

Başkanlık Divanının getirdiği husus ise; 
Cumhuriyet Başsavcılığının Yüksele Hâkimler 
Kurulu Seçim Kurulu Başkanı olarak iki seçimi 
bir arada yapılmasını istemesine aittir. Biraz ön
ce yazı burada mevcut değildi. Şimdi yazı geldi. 
Yazıyı da okutacağım. Bu yazının ışığı altında 
bilâhara 'konuşacak arkadaşlarımın fikirlerini de 
beyan etoelerini istirham edeceğimi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1. — Cumhuriyet Senatosu tarafından Yük

sek Hâkimler Kurulu asal üyeliğime seçilmiş bu
lunan Mükremin Poyraz ve Ahmet Dağlı'nm 45 
sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun ge
çici ikinci maddesi uyarınca iki yıl sonunda ya
pılan ad çekme ile değişecekleri teshil edilmiş ve 
yerlerine yenilerinin seçilmesi lüzumu 25.9.1964 
talihinde Yüksek Başkanlığınıza intikal ettiril
mişti. Aradan iki yıla yakın bir süre geçtiği hal

de seçimler yapılamamış ve bu sebeple de 'diğer 
'kuruluşlardan seçilen üyeler görevlerine başlat
tırıl aımamıştır. 

2. Yüksek Senato tarafından seçilmiş ve ad 
çekme ile iki yıl sonunda, değişecekler dışında 
kalmış bulunan asil üye Rahmi Ergil ile yedek 
üye 'Ahmet Ham'di Karababa'nın dört yıllık gö
rev süreleri 22.12.1966 tarihinde sona erecek
tir. 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu
nun 6 ve sonraki maddeleri hükümleri uyarınca 
da bu tarihten önce bir asil ve bir yedek üyenin 
seçilmeleri gerekmektedir. 

3. İki yıllık görevleri süreleri sonunda ad 
çekme ile değişecekleri belli edilmiş olup da he
nüz göreve 'başlatılmamış olanlarla bu kere se
çileceklerin seçimlerinin 22 . 12 . 1966 tarihine 
kadar ikmal edilmeleri ve birlikte işe başla'tıla-
bilmeleri halimde ancak bugünkü güç ve karışık 
durum giderilerek kurul üyelerinin görev süre
lerini ve mütaakıp devrelerin değişme ve işleyi
şini tanzim etmek mümkün olabilecektir. 

4. Bugünkü güç durum ela göz önünde tutu
larak yapılacak seçimlere ait ve 45 sayılı Kanu
nun 20 nci maddesinde yazılı bilgileri havi dü
zenlenecek tutanakların gönderilmesi gereği tas
viplerinize arz olunur. 

Hikmet Gündüz 
Yüksek Hâkimler Seçim Kurulu 

Başkanı 
Cu'mhuriyeit Başsavcısı 

BAŞKAN — Yetkili zat iki seçimin bir ara
da yapılmasının zaruretini ifade etmektedir. 
Sayın Göktürk ise; bunun geri bırakılmasını 
istemektedir. Zaten İçtüzük değişikliği -teklifi 
gündemdedir. Değiştirilir veya değiştirilmez, 
reylerinizle bugün burada halledilebilir. Ama 
Başkanlık Divanının Umumi Heyetten ricası, 
yetkili makamın iki seçimin bir arada yapılma
sını talebeden yeni hukukî durumda, bize bir 
çözüm noktası bulmasıdır. Başkanlık Divanı 
bunu tetkik etmiş, halledememiş ve kendi arala
rında Sayın Bahadırlı ve Sayın Erdoğan'ı va
zifeli kılmış. Yetkililerle görüşecekler ve en geç 
yarma kadar bize bilgi getirecekler. Biz de 
Perşembe günü Umumi Heyete getireceğiz. Bu 
açıklamadan sonra buyurunuz Sayın Tuna, 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlarım, okunan takrirde şu hu
sus belirtilmektedir. Deniyor ki; bugün gün-
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demde Anayasa Mahkemesine üye seçimi ile, 
Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçimi hakkın
da birer madde var. Buna göre bugün seçim 
yapacağız. 

Gündemin, Tüzük gereğince, bir kere görüşü
lecek işler arasında da ayrıca bir Tüzük tadili 
var. Bu Tüzük tadilinin gayesi de; aradan 
uzun zaman geçmiştir. Adaylardan bir kısmı 
belki başka biriyle değişmiştir, bir kısmı üye 
seçilebilme niteliğini kaybetmiştir, belki yeni
den bâzı kimseler üye olma hakkını kazanmış
tır. Binaenaleyh, yeni baştan ilân yapılsın, 
adaylar tesbit olunsun, mealinde bir tekliftir. 
Yani hem seçim yapalım diyoruz, hem de di
yoruz ki, seçimi yapmak için tekrar bir ilân 
daha yapalım. 

Sayın arkadaşımız isabetli olarak takririnde 
diyor ki; bu iki mevzu iç içedir, birisi diğeri
nin meselei müstehiresidir. İlk defa şu tüzük 
tadili lehte mi olacak, aleyhte mi olacak? Bugün 
aynı gündemdedir, onu halledelim, reddederse
niz derhal seçime geçelim. Eğer o tüzük tadili
ni kabul ederseniz, buna iltifat buyurursanız, 
ki arkadaşlarımızın pek çoğunun bu fikri be
nimsediğine kaaniim, bu takdirde yeni esaslara 
göre ilân yapılır, yeni namzetler tesbit olunur, 
yeni seçim yapılır. Şimdi arkadaşımızın takri
rinin mahiyeti bu. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, hakikaten üç 
seneye yakın bir zaman maalesef bu seçimi ya
pamadık. Yüksek Senato, en liyakatli, en ta
rafsız kimseyi seçme bakımından elden gelen 
çabayı gösterdi. Aşağı - yukarı yıllardan beri 
bir iki celsede bir bu seçimi yapmaya uğraş
tık. Yani ben şunu demek istiyorum; Senato 
vazifesini ihmal ediyor. Hayır arkadaşlar. Ça
lıştık, fakat tarzı teşokkülümüzün bünyesinden 
doğan bir halet dolayısiyle maalesef seçimleri 
intacedemedik. 

Şimdi, bu kere Yüksek Hâkimler Kurulun
daki iki yıllık müddetin de bitmiş olması do
layısiyle Başsavcının yazısı, bizim bugünkü 
Eievzuatımıza gayet uygundur, iki yıllık müddet 
bitmiştir. Ondan sonra gelenlerin müddeti bi
tecektir. Halbuki biz iki yıldır seçim yapama
dığımız için dört yıllık üyelerin hepsinin müd
deti 22 Aralıkta bitmektedir. Biz bugün seçim 
yapsak 22 Aralıkta diğer dört yıllıkların seçi
mini yapmaya mecburuz. İkisi arasında bir ay
lık müddet vardır, Gerek Anayasanın ve gerek-

| se 45 sayılı Kanunun, üyelerin yarısı iki yılda 
bir değişir, şeklindeki bir hükmünün yürümesi
ne, tatbik edilmesine imkân kalmıvacağı gayet 
açıktır. Ne yapacağız? Zaruretler dolayısiyle 
çarnaçar bu üyelerin hepsini bir arada seçmeye 
mecburuz. İki yılda bir değişme kayfiyeti bu 
zaruretler dolayısiyle önümüzdeki iki yıla inti
kal etmeye mecburdur. 

Bu itibarla bendeniz takririn lehinde söz al
dım. Takrir, elimizde olmıyan sebepler dola
yısiyle iki yıldan fazla bir zamandan beri seçi-
lemiyen üyeler hakkında iki defa Senato de
ğişmesi oldu, 1964 te seçilen arkadaşlarımız 

I Senatoya iltihak ettikleri zaman halihazırda 
j elimizde mevcudolan adaylar tesbit olunmuştu. 

1964 te gelen arkadaşlarımız itiraz ettiler, de
diler ki; biz de aday gösterme hakkını haiziz, 
seçim yapılmamıştır, bize imkân verin biz de 
aday gösterelim. O zaman yani 1964 te bunun
la ilgili bir İçtüzük tadili verilmiştir. Maalesef 
bugüne kadar intacedilemedi. 1964 te seçilen 
arkadaşlarımızdan gayri bu kere 50 arkadaşı
mız daha değişti. 1966 seçiminden gelen arka
daşlarımız da aday gösterme hakkını istimal 
edemiyor. Bu zaruretlerle deniyor ki, ben bir 
parti farkı görmedim, temas ettiğim arkadaş
larımın hemen pek çoğu hakikaten üç yıl ev
vel tesbit edilen namzetle seçim olmaz, buna 
bir kolaylık bulalım, yeni baştan müracaat et
ine imkânını sağlıyalım, hattâ tüzük tadiline 
dahi lüzum yoktur, üç yıl evvelki müracaat 
üzerine seçim yapılamaz, bu imkânı bağışlıyacak 
tüzük tadilini yapalım, diye arkadaşlar kuliste 
konuşmaktadırlar. Bugün arkadaşımızın derme-
yan ettiği takrir; şu Yüksek Senato eğer eski 
namzetlerin içinden seçelim kararma varıyorsa 
ona göre seçim yaparız. Fakat aksi bir fikir de 
vardır, yeniden namzet tesbitine imkân veril
sin, diyenler de vardır. Şu iş hallolduktan son
ra seçime gidilsin deniyor ki, ben şahsan bu 
önergenin lehinde olduğumu saygılarımla arz 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Özden. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) - Sayın Baş

kan, değerli senatörler, sözlerime başlarken ev
velâ bir girizgâh yapmak isterim. Bu Yüksek 
Hâkimler Kurulu ile Anayasa Mahkemesine üye 
seçme meselesiyle Senato ve Millet Meclisine 
yüklenmiş olan Anayasanın bu hülanü bana 

| biraz aykırı geliyor, hukuk kaidelerine aykırı 
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geliyor. Niçin? Sebebi §u : Yüksek Hâkimler 
Kurulu, hâkimlerin nakli, terfileri gibi mese
lelerle ilgili bir merci, aşağı - yukarı kaza işle
rine taallûk eden, bitaraf olması lâzımgelen 
bir organ. Anayasa Mahkemesi de kendisine 
hususi kanunu ile tevdi edilen kazai işlere ba
kacak ve Meclislerden çıkan kanunların Anaya
saya muhalif olup olmadığını tetkik edecek bir 
organdır. Böyle bitaraf olması lâzımgelen iki 
anamüessesenin üyelerinin Parlâmento gibi si
yasi teşekküllerden mürekkep bir heyete üye 
seçtirme vazifesinin verilmesinde isabet görmü
yorum. Bu, bir Anayasa meselesidir ve bu mese
lenin üzerinde Yüksek Senato üyelerinin herbi-
rinin ayrı ayrı eğilmesini rica ederim. Esasen 
ben bu fikrimi bir bütçe zamanında da ayrıca 
izah ettim. Buna girmek istemiyorum. 

Şimdi, Yüksek: Hâkimler Kuruluna seçece
ğimiz iki ve Anayasa Mahkemesine seçilecek bir 
üyenin seçiminin İçtüzüğün 114 ncü maddesinin 
tadili zamanından sonraya bırakılması teklifi' 
vardır. Arkadaşlar, bu teklifi yerinde bulmu
yorum. Sebepleri şu : Bir kere İçtüzük kendine 
hâs bir vaziyet getirmiştir ve bir kaide koy
muştur. Nevama bir usul kanunudur. Usul ka
nunları makable şâmil değildir. Bugün tadil 
edeceksiniz, eski statüye sâri olacak, ona şâ
mil olacak. Bu, hukuk kaidelerine münafi bir 
esas olur. Bugün tadil edeceğiniz muaddel mad
de, bundan sonra cereyan edecek hâdiseler hak
kında cari olmak lâzımgelir. Bundan evvelki hâ
diseleri, hakkı müktesepleri ihlâl etmemek ica-
beder. Bu itibarla tüzüğün, hususi vaziyetleri 
nazarı dikkate olarak değiştirilmesi ve yeniden 
bir ilâna tabi tutulma istemi yerinde olmadığı 
gibi bâzı haklı şüpheleri de üstüne çekmekte
dir ve nitekim bir arakdaşımız da burada böyle 
şüphelerin doğabileceğini izah ettiler. 

Muhterem arkadaşlar, biz bu yıl buraya gel
diğimiz vakit, muhterem A. P. kanadının grup 
başkanı çok güzel sözlerle bizi tatyibettiler. 
Bundan sonraki siyasi görüşmelerimizde ve ka
nunların müzakeresinde birbirimize daha yakın 
olmamız halinde Senatomuza gelen kanunları 
daha esaslı şekilde inceleyip çıkaracağımızı ifa
de buyurdular ve bundan pek memnun olduk. 
Hakikaten Senatoda kanunların esaslı bir şe
kilde incelemeye tabi tutulmasında işbirliği ya
pılması çok yerinde olacaktır. Bundan dolayı da 
sevinç duymamak kabil değildir. Şimdi de bu 

sözlerin aksi tezahür etmemek iktiza eder. Bu 
İçtüzüğün tadili daha çok evvel verilmişti. O za
manki verme düşüncesiyle bugünkü verme dü
şüncesi arasında bir fark olmak lâzımgelir. Ar
tık onu muhterem arkadaşlarımdan amile et
melerini rica ederim. O tüzük tadili başka 
maksat ve gayelerle getirilmiş idi ve o gayeler 
muhterem arkadaşlarımızın bu kürsüden ifade 
ettiği beyanlarla mürtefi olmuştur. Şimdi biz 
ne yapacaktık? İfade buyurdular; grup idare
cileri bir araya gelecekler, meseleler üzerine 
eğilecekler ve bir seçimde bu meseleyi hallede
cekler. 

Arkadaşlar bunu yapalım. Bir araya gele
lim, isimler üzerinde duralım, budur, şudur 
diye bitarafane tetkik edelim. Vardır bizde bu 
kabiliyet. Niçin birbirimizi çekemiyoruz? Bir 
arkadaş Anayasa Mahkemesine gidecektir, iki 
arkadaş Yüksek Hâkimler Kuruluna gidecektir. 
Üç adam üzerinde anlaşamıyorsak, başka hiç
bir kanunun hiçbir maddesi üzerinde anlama
mayız. Yani rica ederim, bu teklifi lütfen geri 
alsınlar, grup başkanları birleşsinler, bu me
seleyi halledici bir formül bulsunlar, kabul 
edelim. O arkadaş buradan, bu arkadaş ora
dan, demiyelim. Başka arkadaşlar da girecek
miş, girsinler. İki sene sonra, zaman gelecek 
o arkadaşlar da oraya girebilirler. Niçin biz 
daha evvelki ilâna göre girmiş bulunan kim
selerin, müktesep haklarını ve girmemiş ola
nın da hakkını suiistimal edelim? Olmaz bu. 

Şimdi arkadaşlar, bir noktaya daha değine
ceğim; kıymetli Başsavcının tezkeresi yerinde 
olabilir, bizi ikaz ediyor. İkaz etmeye hakkı 
var mı, yok mu, onu bir tarafa bırakıyorum, 
ama bir teklif yapıyor, ikisini beraber yapın, 
diyor. Bence bu mümkün değildir. Evvelâ bi
rincisini yapalım, halledelim, ikincisini sonra 
yaparız. Böyle, ikisini beraber yapın, biz hiç
bir suretle böyle bir ikazın veya böyle bir di
rektifin altında kalmamalıyız. Biz esas itiba
riyle birinci vazifemiz Sayın Tuna sinirleniyor, 
üzülüyorum, ama müsaade buyursunlar, güzel 
güzel, tatlı tatlı bu meselelerin hal yollarını 
bulalım. Çünkü sertleşmek gayet kolay, tatlı 
olmak güçtür. Onun için ben rica ediyorum ar
kadaşlardan, bu meseleleri ele almak için grup
lar lütfen birleşsinler ve üç kişi üzerinde lüt
fen, inayeten bir karar verelim, canım. İkibu-
çuk senedir buradayım, bunları daima gündem-
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de görüyorum, ve sıkılıyorum. Hattâ :ben biraz 
daha ileri gideyim, Yüksek Hâkimler Kurulu
nun Kanunu, Anayasanın bu hükümleri ve Se
natonun bu kurullara seçilmesi . lâzımgelen 
üyeyi zamanında seçmemesi dolayısiyle bu 
Yüksek Hâkimler Kurulunun vermiş olduğu 
kararların, tasarrufların yerinde olup olma
dığı dahi cayi tetkik ve eayi sualdir. .Bâzı 
arkadaşlar ve hukukçular bu tasarrufların sa
kat olduğunu iddia etmektedirler. Niçin böyle 
tertemiz, yeni kurulmuş bir Anayasa. müesse
sesini bizim böyle ufak anlaşmazlıklarımızla 
halledemiyoruz doğrusu çok acı geliyor . bana, 
Onun için, fazla görüştüm galiba, şunu demek 
istiyorum; evvelâ Anayasa meselesi olan bu me
seleyi hukukçular esaslı tetkik etsinler.ve bir 
an evvel Millet Meclisi ve Senatoyu bu gibi ka-
zai meselelerin haricinde tutmak, onları da si
yasetin haricinde tutmak için gereken tedbirleri 
almalı. Bu önerge yerinde değildir. Önergenin 
geri alınması lâzımdır. Partiler arasında öteden 
beri âdet olmuş, • ben de söyliyeyim; bahar ha
vası esmektedir. Bu bahar havasından istifade 
ederek bu telâşlı halimizden pekâlâ kurtulabi
lir ve salim bir sahaya, güneşli bir sahaya çı
kabiliriz. , Onun için arkadaşlar ısrar buyurına- : 
smlar, ısrar ettikleri takdirde iş çıkmaza gire- ; 

çektir, onu da söyliyeyim, yani dilimin, altında 
bir şey vardı, bunu söyliyeyim, kurtulayım. 
Onun için ısrar ederlerse yersiz. olacak, bunu 
da geri alsınlar, bizim arkadaşlarımız,., idareci
lerimiz, büyüklerimiz bir araya gelsinler bu -i 
meseleyi halletsinler. Şimdi yeni yeni arkadaş-
lar seçtik. Onlar evvelce kanunların müzakere-' 
si sırasında birbirlerine sağ, sol, bir şeyler söy
lediler. Onlar şimdi ortada yoktur. O arka-:: 
daşlar değişmişlerdir. Yeni arkadaşlarımız ter
temiz gelmişlerdir. Birleşirler, bu meseleyi hal
lederler. 

BAŞKAN — Sayın Özden, müddetiniz dol-: 
du. Usul hakkındaki görüşmeler 10 dakikayı 
geçmez. 

EKREM ÖZDEN (Devamla). — Müsaade 
ederseniz Başsavcının bize göndermiş olduğu 
tezkereyi Sayın Başkan şimdi tetkik ettiriyorum 
buyurdu, bu tetkik ettirilsin : ama benim fik
rime göre mesele ayrı ayrı mütalâa edilmeli
dir. Ayrı ayrı seçim yapılmalıdır. Bu yerin-;: 
de olur. Aksi mütalâa edilemez. Hürmetlerimle.: 

BAŞKAN — Sayın Göktürk. :- ". ;j 
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,,HÜSEYİN AYNİ (lüKTÜKK (Niğde).-- . 
Sayın Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; 
bendeniz bir takrir verdim; bu takririn mânası, 
gündemde mevcut iki maddenin yerlerini değiş
tirmekten ibarettir. Yani Anayasa Mahkemesi
ne ve Yüksek Ilâkimler Kuruluna üye seçme me
selesi ile İçtüzüğün 114 ncü maddesindeki tadi
lâtın gündemdeki yerlerini değiştirmek arzu
sundan ibarettir. Bu hususu bendenize lalebet-
meyi sevk eden sebep ne?.. Bunu kısaca arz et
mek isterim. ..Bu sebep; Yüksek Senato gibi 
her. birisi yüksek .formasyon sahihi olmuş, Yüce 
bir Heyetin birçok zor meseleleri hallettiği, mem
leket nef'ine hakikaten çdk biiyi.uk güçlü dâvaları 
bnşardığı halde, iki hâkim seçimi, üç. hâkim se
çimi gibi basit bir meselede büyük bir müşkülle 
karşılaşmış olmasını görmemdir. ..Hakikaten bir 
seçim bir kere yapılır, iki kere. yapılır, üç kere 
yapılır, ama nihayet bu kadar akıl bir araya ge
lirse bunun attık son defa yapılmasını, kati 
olarak yapılmasını elbette kararlaştırabilir, ka
rarlaştırması da lâzımdır. Halbuki iki veya 
üç yıl gibi bir insanın hayatında bir yüksek 
tahsil süresine tekabül eden zaman zarfında bir 
mesele halledilmezse o hepimize de ister istemez 
i s t iap verir, elem verir. ..Bu niçin böyle oluyor? 
Yüce Senatonun abesle iştigal etmiş olması gibi 
bir ney hiçbir zaman akla gelmez. Yüksek He
yetinizi: bundan tenzih etmek lâzım. O halde 
nedir sebep? Sebep, her halde belki bir araya 
gelip, demin Özden arkadaşımızın pek haklı ola
rak söylediği gibi bâzı kafaların yari m saatçık 
bir zamanı sarf etmemesinden mütevellit bir 
haldir. O halde bu .mesele hallolunabilir.' Çün
kü .her mesele hallolunabilir. Affedersiniz, bir 
acemce kelâmı kibar söyliyceeğim ama'mıeclJur 
oldum söylemeye; «müşküllî nist ki asan neşeveti» 
hiçbİT müşkülün., lıalledilmemesi diye bir soy 
•yoktur- Her müşkül hallolunabilir. Ve her 
halde 1)U da hallolunabilir, hallolunacak bir me
seledir. Şimdiye kadar hallolunamaması demek, 
her halde bâzı form el eksikliklerin mevcudol-
nıası demektir. O halde, yine Yüksek Heyetiniz, 

.sizin salim aklınız mutlaka bu yola gidecek ve 
bunu bulacaktır. İşte İçtüzüğün mahut mad-

. desi, 114 .ncü maddesinin tâdili her halde bize 
bu yolu gösterecektir ve benim iyi niyetle ta-
ıııanıeıı iyi niyetle dolu olarak yapmış olduğum 
teklif bu maksadı istihdaf ediyor. Arkadaşla

r ımız ın bâzıları bunun arkasında gizli maksat 
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mı vardır, yahut bu gidiş her halde Anayasaya 
uygun değildir, gibi bâzı endişeler izhar buyur
dular. Arkadaşlar emin olalım ki, böyle şeyi 
Yüce Senatonun hiçbir âzası düşünmez. Eğer 
seçim işinde anlasamıyorsak, anlaşmamıza mâni 
sebebi izale edelim. Hiçbir zaman Sayın Özden 
arkadaşımızın ileri sürdüğü hal tarziadan ka
çınalım diye bir düşünce varidolamaz. Biz şim
di İçtüzüğün bize kolaylık getirebilecek olan bu 
maddesinin tadili cihetini kabul edersek gene 
elbette seçimler sırasında anlaşmalar, temaslar 
olacak. Bu bir oy meselesidir. Binaenaleyh 
partiler ve gruplararası temaslar ve anlaşmalar 
yapıldıktan sonra mutlaka bunun neticesi alnı
na çaktır. 

Şimdi bâzı arkadaşlar buyuruyorlar ki. biz 
İçtüzük tadiline gitmezden evvel bunu yapalım.. 
Eevvelâ bu seçimi yapalım. Seçimin bu haliyle 
yapılmasına imkân olmadığı bir kere daha be
lirdi ve efkârda da Senato da 50 - 60 tur saat-
larca, saatlarea mesai %buna, tekabül eden bir 
o kadar büyük fedagârlık, maddi, mânevi fe
dakârlık dışarıda görüldü. Binaenaleyh buna 
daha fazlasını katmaya lüzum yok. Bu bakım
dan, yeni bir anlayışla, İçtüzükte yapacağımız 
bir tadilâtla tekrar seçime gittiğimiz vakit sa
nırını ki, her halde maksada vâsıl olacağız. Ay
rıca, zaten ilgili yüksek kazai makamlar da 
yaklaşmakta olan diğer seçimler için bize bir tel
kinde bulunuyorlar. Bu hiçbir' zaman Yüksek 
Senatoya ne emir vermektir, ne de onun reyine 
tesir yapmaktır. 

Bir noktaya daha işaret etmek isterim ; Sayın-
Özden arkadaşımız bilhassa bir hukukî mesele
ye de temas etti, meselâ 15 gün za rafın da ya
pılan müracaatler İçtüzük hükmüne göre lis
teye bağlandı, bunların evsafı tesbit edildi ve 
bu üç sene devam elti, yahut iki sene devam 
etti. Peki üç sene zarfında yeni fakültelerimiz
den yeni mahkemelerimize yeni hâkimler geldi, 
yeni insanlar doğdu, bu üç sene, iki sene daha. 
devanı ederse, yahut beş sene daha devam eder
si1 bu minval üzere bu hiçbir zaman hakkı mük
tesep gibi bir iddiayı ortaya atmaya vesile ver
mez. Hakkı müktesep doğmamıştı!'. Hiçbir 
hakkı müktesep yoktur. Doğrudan doğruya Yüce 
Senatonun daha başlangıç safhasında olan idari 
bâzı tedbirlerinden ibarettir mesele. Binaeua-
leyh, bendeniz tekrar rica ediyorum. Yüksek He
yetin kararıdır, karar. Bu tüzük tâdilini evvelâ 

yapalım ve sonra da seçimlere geçelim. Daha 
iyi netice alabileceğimizi ünıidctsekteyim. He
pinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Bir önerge verilmiştir, (lün-
demde bulunan İçtüzük değişikliğine değin se
çimlerin geri bırakılmasını istemektedir. Sayın 
Hüseyin Avni Göktürk tarafından verilmiştir. 
Sayın Zihni Beti! ise, diğer bir önerge ile bu 
önergenin reddini istemektedir. 

Başkanlık biraz önce Yüksek Heyetinize iki 
açıdan durumu arz etmişti. Birisi .114 neiı mad
dedeki değişikliğe değin seçimlerin geri bırakıl
ması hususu, diğeri de, Yüksek Hâkimler Ku
rulu Seçim Kurulu Başkanı olarak Başsavcının 
iki seçimin bir arada yapılması isteğini kapsıyan 
husus idi. 

,Şimdi Sayın Göktürk'ün verdiği ve ne zaman 
değişip değişmeyeceği ve zamanı belli olmıyan 
ve seçimi de tam mânası ile pürüzleriyle hallet-
miyeeek olan İçtüzük değişikliği, Anayasanın 
emredici, seçimlerin biran evvel yapılmasını is-
tiyen görüşü karşısında Başkanlık Divanınca 
oylanmaya konmıyacaktır. Ancak, Başsavcılı
ğın iki seçimin bir arada yapılmasını istiyen ve 
Anayasaya uygunluğu temini kapsıyan görüşü 
hususunda ise Başkanlık Divanı tetkikntını bi-
tirememis bulunduğu cihetle bu hususun tetki
kine kadar konunun bu bakımdan Perşembe gü
nüne bırakılması gerekecektir. 

Sayın Betil; diğer önergeniz bundan sonra 
oylanacaktır. 

ZİHNİ BBTİL (Tokat) — Bendeniz öner
gemi izah ettiğim zaman bu teklifin oya konul
maması gerektiği anlaşılacaktır efendim. 

BAŞKAN — Sayın Betil; size ayrıca öner
geniz için. bir söz veremem. Önergeniz Sayın 
Göktürk'ün önergesinin reddi hakkındadır. Ay
rıca size bir söz hakkı getiren, İçtüzükte böyle 
bir hakkı size veren bir önerge değildir. Bu se
beple Sayın Göktürk'ün önergesini oylamıyacak 
Başkanlık, ancak başsavcılığın talebi üzerinde... 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Bir önergem da
ha, var. 

BAŞKAN — Diğer önergeniz sırası gelince. 
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Bir usu! hatası 

işlenmektedir. Başkanlık Divanını tenvir etmek 
istiyorum. Uzun konuşmamaya dikkat eden bir 
arkadaşınızım. 

BAŞKAN - - Hayır Sayın Betii, size söz 
hakkı verecek hiçbir husus yoktur. Bu scbenle. 
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ZİHNÎ B E T İ L (Tokat ) — Sayın Hüseyin 
Avııi Göktürk 'ün önergesinin oylanmaması hak
k ındaki görüşünüz doğrudur . Benim önergem 
de bunu istihdaf ediyor. Gerekçesini siz açıkla
dınız. Benim bir ikinci önergem daha var. İkin
ci önergem İç tüzüğün 114 neü... 

BAŞKAN" — Sayın Betik ikinci önergeniz 
gündemle ilişiktir. 114 ncü maddede değişik
lik istiyen, İç tüzüğün tadil inin (ince görüşül
mesine ait t ir . Sırası geldiği zaman size söz ve
receğim. Sayın Beti i. 

ZİHNİ B E T İ L (Tokat) — Maddeyi oyladı
ğınız t akd i rde bu önergenin oylanmasına imkân 
ka lunyacakt ı r . 

BAŞKAN — Sayın Betil merak etmeyin, oy
lanacakt ı r . 

Başsavcılığın iki seçimin bir a rada yapılması 
hususunu te tk ik ve Yüksek Heyetinize get irmek 
üzere bu seçimlerin Perşembe günkü birleşime 
bırakılması hususunu oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

( lündeme geçiyoruz. 
Gündeme ilişkin Sayın Betil ' in önergesi var

dır. Puma ai t dosya gelinceye kadar , bir yazı 
va rd ı r okutuyorum. 

2. — C. II. P., T. B. M. M. Grupu Başkan
lığının Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu 
Karma Parlâmento Komisyonunda Muğla eski 
Senatörü Muallâ Akarca'1 dan boşalan üyeliğe, ya
pılan seçim neticesinde, Cumhuriyet Senatosu 
Adana Üyesi Mukadder Öztekin aday olarak 
gösterildiğine dair tezkeresi 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
İlgi : T. B. M. M. Genel Sekreter l iği Mil

letlerarası Münasebet ler ve Tercüme Bürosu 
28 Temmuz 1966 tar ih ve 420/14006 sayılı ya
zılarına cevap. 

Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu Kar
ma Par lamento Komisyonunda Muğla eski Se
na törü Muallâ Akarca 'dan boşalan üyeliğe, ya
pılan seçim neticesinde, Cumhuriyet Senatosu 
Adana Üyesi M u k a d d e r Öztekin aday olarak gös
terilmiştir . 

Keyfiyet saygı ile arz olunur. 
C. II. P., T. B. M. M. Grupu Başkan vekili 

(Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi) 
Fer id Melen 

BAŞKAN — İsmi geçen sayın arkadaşımızın 
bu önerge okunmak suret iyle seçilmiş olduğunu 
Yüksek Heyetinizin bilgilerine arz ederim. 

0, _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
(Jenap Aksu ve 5 arkadaşının, İçtüzüğün 
İli ncü maddesi sonuna iki yeni fıkra eklen
mesine dair İçtüzük teklifi ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/135) (S. Sayısı : 559 a ek) (1) 

B A Ş K A N — Bir önerge vardır, okutuyorum: 

Sajan Başkanlığa, 

Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Hâkimler Ku
rulu birer Anayasa müessesesidirler. Devamlı 
olarak çalışırlar. Bu sebeple, adı geçen mahkeme 
ve kurula üye seçiminin, geciktirilmesi caiz ola
maz. 

İçtüzüğün 114 ncü maddesinde değişiklik ya
pılmasına ait teklifin kabul edilmesi ne kadar 
muhtemel ise, kabul edilmemesi de o kadar muh
temeldir. 

(1) 559 a ek S. Saydı basmayazı 17 . 3 . 1966 
tarihli 61 nci Birleşim tutanağı sonundad.tr. 

Bu değişikliğin sözü edilen secimle ilgisi de 
aşikârdı!'. 

Seçimin tüzük değişikliğine değil, tüzük de
ğişikliğinin seçime takdimi, daha makbul ve man
tıkîdir. 

Bu itibarla, gündemin (S. Sayısı 559 a ek) 
sırasında kayıtlı İçtüzük değişikliğine ait tekli
fin, gündemin diğer maddelerine takdimen görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Toakt 
Zihni Betil 

B A Ş K A N — Sayın Betil, gündemde bulunan 
İçtüzük değişikliği teklifinin, gündemde bulunan 
diğer işlerden evvel görüşülmesini istemektedir. 
Bu hususu oylarınıza sunuyorum, kabul edenler... 
Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

Şimdi İç tüzüğün 114 neü maddesinde 
değişiklik istiyen kıymetli beş arkadaşımı
zın teklifleri üzerinde yapüan görüşmeler sonun
da Anavasa ve Adalet Komisyonumuz teklifleri-
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nin reddine dair bir rapor hazırlamış Heyeti 
Umumiyeye gelmişti. Heyeti Umıımiyede yapılan 
görüşmeler sonunda 16 Mart 1966 tarihinde üze
rinde altı üye konuşmuş, altı üye konuşmuş oldu
ğundan Sayın Ergün yeterlik önergesi vermişti. 
Bu arada da konuşmak istiyen arkadaşlarımız ol
duğu gibi şimdi de Sayın Faruk Kmaytüık söz 
istemiş bulunuyor. Ayrıca iki önerge de veril
miş bulunuyordu. Fakat aradan uzun zaman, 
aşağı - yukarı sekiz aylık bir zaman geçmiş bu
lunmaktadır. Sayın üyelere konu üzerinde bilgi 
vermek üzere komisyon raporunu tekrar okuta
cağım. Kifayeti kabul ettiğiniz takdirde lehte 
sayın bir üyeye söz vereceğim, konu iyice anlaşıl
sın tek taraflı olmasın diye. Komisyon raporun
da teklifin reddi hususunda gerekçeleri göster
mektedir. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Efendim bende
niz komisyon sözcüsüyüm. Görüşmelerin yeter
liği kabul edildikten sonra bir üyeye söz verece
ğim buyurdunuz, Komisyon konuşmıyacak mı? 

BAŞKAN — Komisyon söz isterse komisyona 
da vereceğim. Sadece şu bakımdan vereceğim, 
aradan çok zaman geçtiği için. Aksi takdirde ye
terlik önergesi kabul edilirse hiç kimseye söz ve
rilmez. Yeter ki orada son sözü komisyon yahut 
Hükümet konuşmuş olsa idi. Halbuki burada 
aradan sekiz ay geçtiği için komisyon raporunun 
okunması tek taraflı olacaktır. Teklifin lehinde 
bir sayın üyeye söz vereceğim. Eğer komisyon 
ondan önce söz isterse ona da daha önce söz ve
ririm. Sadece bu Özel işlem aradan zaman geç
tiği içindir. Evvelâ komisyonun raporunu oku
tuyorum . 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 21 . 1 . 1966 

Esas No. 2/135 
Karar No. 17 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 114 ııcü 

maddesine iki fıkra eklenmesi hakkında Cumhu
riyet Senatosu Maraş Üyesi Cenap Aksu ve beş 
arkadaşı tarafından yapılan teklif Komisyonu
muzca incelenerek reddolumnuş ve bu konuda Ko
misyonumuz tarafından tanzim edilen 26.2.1965 
tarih ve esas 2/135, karar 121 sayılı rapor, Cum
huriyet Senatosu Genel Kurulunun tasviplerine 
arz olunmuş idi. 
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Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu tarafın
dan konunun görüşülmesi sırasında, Komisyon 
Sözcüsü; Komisyonca gerekli incelemeler yapıl
mak üzere, raporu geri almıış idi. 

Komisyonumuz, 12 . 1 . 1966 tarihli toplantı
sında. bu konu için sözcülüğe, komisyon üyele
rinden Zihni Betil'i seçtikten sonra, konuyu ye
niden incelemiştir : 

İçtüzüğün 114 ncü maddesi, Anayasa Mahke
mesi ile Yüksek Hâkimler Kuruluna Cumhuriyet 
Senatosu tarafından seçilecek üye adaylarının 
tesbit usulünü tanzim etmekte ve adayları, so
yadları ve bütün nitelikleri aday tablosuna geçi
rilmiş bulunan adaylar arasından yapılmasını em-
reylem ektedir. 

Cenap Aksu ve arkadaşlarının teklifi, gerekli 
oyun sağlanmaması suretiyle seçim işleminin 
uzaması halinde, aday tablosundaki belli adaylara 
ilâveten yeniden aday gösterilmesi imkânını sağ
lamak ve Cumhuriyet Senatosu üyelerine, aday 
tablosundaki adaylar veya bunlara ilâveten son
radan gösterilen adaylar dışında olan ve seçilme 
niteliğine sahip bulunan kimseleri de seçebilme 
hakkını tanımak amacını gütmektedir. 

Komisynumuz; bu teklifi, 
«Adayların seçiminden evvel üyelerce ta

nınmalarını imkân dâhiline sokam, adaylık 
müessesesıini bir esasa bağlıyan, seçimin bir 
sistem dâhilinde ve sıhhatli cereyanını temin 
eden İçtüzüğüm 114 ncü maddesinin mev
cut hali ile muhafazasının daha isabetli olacağı» 
gerekçesi ile reddetmiştir. 

Raporumuzun Genel Kurul tarafından 
görüşlümesi sırasında Cumhuriyet Senatosu 
Burdur Üyesi Faruk Kmaytürk ve Samsun 
Üyetü Enver Işıklar tarafından müştereken yapı
lan teklif ile konunun Komisyonumuzca yeniden 
incelenmesi esnasında Cumhuriyet Senatosu Sam
sun Üyesi Refet Rendeci tarafından yapılan 
teklif ise, seçim işleminin 6 aylık devreler zar
fında sonuçlandırılmaması halinde aday tablo
sunun 6 ayda bir yeniden tanzim edilmesi şek
lindedir. 

Konunun Komisyonumuzca yeniden incelen
mesi sırasında, Cumhuriyet Senatosu Kastamo
nu üyesi Ahmet Nusret Tuna da, seçimin somuç-
lanldırılmasının uzaması halini göz önüne ala
rak, Başkanlık Divanı kararı ile adaylığına mü
racaat için aynı şekilde yeniden ilân yapılabil-
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meşinin bir fıkra halinde maddeye eklenmesini 
teklif etmiştir. 

Bütün bu tekliflerin vazıh ve sözlü gerekçe
si, Cumhuriyet Senatosunun Yüksek Hakimler 
Kurulundaki münhal üyeliğe 14 . 10 . 19rS4 tari
hinden beri ve Anayasa Mahkcmesindeki .mün
hal üyeliği de 16 . 1 . .1.964 tarihinden beri üye 
sceemenıişolnıasından ve o tarihlilerden bu yana 
seçilme niteliğini kazanmış bulunan, kimselere 
de aday olma veya gösterilme imkânı verilme
sinin maksada ve adalete uygun düşeceğinden 
ibarettir. 

Bu gerekçe, ilk bakışta teklifleri isabetli 
gibi göstermekte ise de, mesele bütün cepheleri 
ile mütalâa olunduğu zaman görülür ki, tekli
fin kabulü, Anayasamızın dayandığı espri ve 
prensibe aykırı düşen son derece önemli mah
zurlar doğuracaktı i-. 

1. Gerek Anayasa Mahkemesi, gerekse Yük
sek Hâkimler Kurulu, kurulmaları Anayasa ta
rafından emredilen bire;' Anayasa, müessesesi-
dirler. 

Bu müesseselerin Anayasa tarafından tâyin 
ediln görevleri de, kuvvetler ayrılığı prensibine 
dayanan demokratik düzenimizin yaşaması, ba
kımından, son derece önemlidirler. 

Sonra bu müesseseler devamlı olarak çalışır
lar. 

Bu durum, güz önüne alındığı zaman hemen 
kabul edilir ki, bu müesseselere üye seçimi işle
minin gecikmeye asla tahammülü yoktur. Zira, 
gecikme, müesseselerin devamlı olarak cereyan 
etmesi gerekn önemli çalışmalarını aksatır. Bi
naenaleyh, İçtüzüğe seçim işleminin 6 aylık dev
reler zarfında sonuçlandırılanla ması ihtimalini 
nazara alarak, aday tablosunun 6 ayda bir yeni
den tanzim edilmesine imkân vermı bir hüküm 
eklenmesi, Cumhuriyet Senatosuna, mümkün ol
duğu kadar süratle yapılması gereken seçim iş
lemini 6 aylar ölçüsünde gecilktirebilme yetkisi 
verme mânasına gelir ki, böyle bir yetkiyi, Ana 
yasamızın dayanağı espri ve prensipler ve sözü 
etli! en müesseselerin kuruluşları maksadiyle 
bağdaştırmaya asla imkân yoktur. 

2. Bu çok yerinde mülâhazaya rağmen, de-
ııilebiliır ki, 

(Gecikme bir vakıa olarak ortadadır. Bu ka
dar uzun sürmüş olan gecikme zarfında sözü 
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edileli müesseselere üye seçilebilme niteliğini 
kazanmış, gerçekten, değerli kimse';erden aday 
olma veya gösterilme imkânın esirgemek, ada
let icaplarına aykırı düşmez mi?.) 

İçtüzüğe adları geçen müesseseler için yapı
lacak her secimde gecikmeyi mazur gösterecek 
ve devamlı olarak işliyecek bir hüküm konul
ması, bu takdirde dahi, kabul olunamaz. Olsa 
olsa, bir fiilî sonuç olarak göz önüne alıp, fiilen 
husule gelmiş bulunan gecikmenin mahzurla
rını gidermek için İçtüzüğe bir defaya mahsus 
ve münhasır olmak üzere uygulanacak geçici 
bir hükmün konulması düşünebilir ki, bu dü
şüncenin de, mevzuatta ve tatbikatta bir istik
rar sağlama prensibi ile bağdaştırılması kabil. 
d eğil di i'. 

'•>. Ayrıca belirtmek yerinde olur ki, seçim 
gecikmesi, İçtüzüğün 114 neü maddesin*1 göve 
tesbit edilen aday tablosundaki adayların, 
Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Hâkimler Ku
mlu üyeliklerine ehil ve lâyık görülmemiş ol
malarından doğmamıştır. 

4. Ahmet Nusret Tuna'nın teklifinin reddi 
için, bu üç sebebe ilâveten, şu sebep de mevcut
tur : 

Anayasanın emrine uygun olarak İçtüzük 
hükümleriyle tanzim edilmesi gereken secim iş
lemi hakkında, İçtüzükte iki çeşit hüküm bulu
nacak .Bu iki çeşit hükümden birisi, Başkanlık 
Divanı tarafından hilâfına karar alınmadıkça 
yürüyecek, diğeri ise, Başkanlık Divanı tarafın
dan alnımı karar olacak. İçtüzük hükümleri, 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun ve Cum
huriyet Senatosunun, bütün organlarının riayet 
edeceği hükümler olarak: vaz'edilcbilir ve an
cak Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu tara
fından değiştirilebilir. İçtüzük, bu organlardan 
birisinin, meselâ Başkanlık Divanının kadarı ile 
uygulanacak hükümler ihtiva edemez. Aksine 
kabul, ancak Cumhuriyet Senatosu Genel Kuru
lu.tarafından kabul edilerek yürürlüğe girebi
len ve tadil olunabilen İçtüzük hükümlerinden 
bir kısmının Başkanlık Divanı kararı ile uygu
lanmaması gibi bir sonuç doğurur ki, böyle bir 
sonuç, belli bir konuda Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kuruluna ait yetkiyi Başkanlık Divanına 
terk etmek elemek olur, da asla tecviz edilemez. 

5. Cenap Aksu ve arkadaşları tarafından 
ileri sürülen, teklifin. Cumhuriyet Senatsuna', 
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aday tablosundaki adaylar dışında olan ve se
çilme niteliğine sabip bulunan kimseleri de se
çebilme hakkı tanıma amacını güden kısmına 
pelince, bunun da kabulüne imkânı yoktur. Zi
ra, belli bir usul ile aday tesbiti ve seçimin bu 
adaylar arasında yapılması, hem Cumhuriyet 
Senatosu üyelerine adayları vakitlice tanıma ve 
isabetle oy kullanma imkânını verme, hem de 
seçilmek için sağlanması gereken oy sayısının 
isabet ve süratle gerçekleşmesini temin etme 
bakımından daha uygundur. 

Bu sebeplerle sözü edilen teklifk'r Komis
yonumuzca kabul edilmemiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tas
viplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa. 
saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü 
Aydın Kastamonu 

Çekimserim Muhalifini, 
O. S. Sarıgöllü Söz hakkım saklıdır. 

A. X. Tuna 
Bu Raporda Sözcü Kâtip 

Tokat Yozgrt 
Z. Betil S. Artukm-ı-
Tabiî Üye Tabiî Üye 
S. O'Kan M. Atak'. 

Afyon Karahisar İstanbul 
Muhalifim E. Özden 

M. Y. İnceoğlu 
Samsun 

Muhalifim. 
Söz hakkım saklıdır. 

R. Rendeci 

Muhalefet Şerhi 

Anayasa Mahkemesine üye seçiminde, aday
lardan biri üzerinde salt çoğunluk temin edile
memesinin çeşitli sebepleri vardır. Teklif bu se
beplerden birini izaleye matuf olduğundan ve 
bir seneden fazla bir zamandan beri nctieelen-
miyen secimin mutlaka neticelenmesi için bir 
usul bulunması hususunda tarafımdan teklif 
edilen mehil de kabul edilmediğinden ret kara
rına muhalif kaldım. Söz hakkım mahfuzdur. 

Afyon 
M. Y. İnceoğlu 

BAŞjKAXT — Müspet oy kullanan Başkan 
Osman Saıim Sarııgöllü, muhalif Sayın Nusret 

Tuna, Sayın Betil, Sayın Artukmaç, Sayın Se
zai O'Kan, Sayın Mucip Ataklı, Sayın İnceoğ
lu, Sayın Ekrem Özden, Sayın Refet Rendeci. 

Daha önce arz ettiğim gibi yeterlik önerıge-
si 16 Marit 1966 tarilhiucleki bLrleisim.de veril
miş bulunuyordu. Usule uygun hareket edece
ğiz. Yalnız bir defaya mahsus ve bu hususa 
mahsus olmak üzere komisyon sözcüsüne ve tek
lif sahiplerinden Sayın Kmaytürk'e söz vere
ceğim. 

Yeterlik önergesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... (A. P. sıralarından anla
tılmadı, sesleri) 

Efendim, yeterlik önergesi gelmiş, ancak 
salonda yeterli çoğunluk bulunmadığı için oy-
lanamamıştı. Oyunuza bu bakımdan sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
in .işitir. 

Buyurunuz sayın sözcü. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ZİHNİ BETİL (Tokat) — Muhte
rem arkadaşlarım; bu konu Cumhuriyet Sena
tosu Anayaısa ve Adalet Komisyonunda görü-< 
şüıldüğü zaman komisyon 9 kişiden teşkil edil
mişti. Üç kişi komisyonun çoğunluğu tarafın
dan varılan görüşe ınulhalif kalmış, bir kişi çe-
kinser olmuş ve beş kişi ele biraz önce Sayın 
Başkanımızın oıkutmıış olduğu raporda be'lirîti-
len görüşle görüş birliğine varmıştır. 

Yüksek Hâkimler Kurulundaki münlhal üye
liğe 14 . 10 . 1964 tarihinden beri ve Anayasa 
Mahkemesindeki münhal üyeliğe de 16 . 1 . 1964 
tarihinden beri üye seçilememiiştir. Görülüyor 
ki, seçimlerden biri iki yıldan biraz fazıla, diğe
ri de iki yıl on aya yaıkm bir zamandan beri 
yapılamamış bulunmaktadır. 

Tekliflere gelince; Cenap Aksu ve arkadaş
ları, İçtüzüğün 114 ncü maddesinin tesbit edi
len adaylara yeni adayların eklenmesini müm
kün kılacak şekilde tadil edilmesini istiyor. Ay
rıca aday tablosunda yer almamış kiım'selerden 
de seçilebilme imikânının bu değişiklik sırasın
da gerçekleştirilmesi gömüşünü ifade ediyordu. 

Faruk Kmaybürk ve Enver Işıklar tarafın
dan müştereiken veriden ve komisyon müzakere-
leri sırasında Refet Rendeci tarafından destek
lenen teklife göre eğer bu seçimler 6 ay zar
fında yapılamaz ise 6 ayda bir İçtüzüğün 
114 ncü maddesindeki umde göre tesbiıt edilen 
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aday tablosunun yeniden tanzim okunması hu-
susunu ileni sürülüyor. 

Bayın Ahmet Nusret Tuna ise; 114 ncü 
maddeye bir fılkra eklenmesini istiyor. Başkan-
lık Diivanı eğer lüzum görürse, karar alırsa ye
niden ilân yapmak suretiyle aday tablosu teslbi-
ti mümkün olsun, diyior. 

Muhterem arkadaşlar komisyon çoğunluğu 
bu tekliflerin hiçbirisinin kalbulüne iimlkân gö
remedi. Rapor okunduğu için izahatı tafsil e,t-
miyeeeğim, tekrar da etmiyeÇeğim. Yalnıız bâ
zı njolktaları belirtmekte fayda görüyorum. 

Gerefk Anayaısa Mahkemesi gerekse Yük
sek Hâkimler Kurulu kurulmasa Anayasa ta
rafından emredilmiş bulunan birer Anayasa 
•müessesesidir. Anayasamızı tetkik ettiğimiz za-
ıman gerek Anayasa Mahkemesine gerekse Yük
sek Hâkimler Kuruluna verilen görevin son de
rece önemli olduğunu görürüz. Gerek Anayasa 
Mahkemesi gerekse Yüksek Hâkimler Kurulu 
devamlı olarak da çalışırlar. O halde Anayaısa 
Mahkemesi ve Yükselk Hâkimler Kurulu üye
liği seçiminin hiç geeiktirilmıeksizin yapılması 
lâzımıgelen seçimlerden o-lduğu kendiliğinden 
ortaya çıkar. Eğer İçtüzüğün 114 ncü maddesi
ne yeniden adaylık için müracaat etme ve aday 
tablosu teslhit eyleme bakımından bir hüküm 
koyacak olursak ve altı ay zarfında seçim ya
pılamadığı takdirde adaylığa müracaat yeni
den müracaat mümkündür, adaylar için yeni
den talblo tesbit edilir, diyecek olursak, biz bi
rer Anayasa müessesesi olan ve görevleri sıon 
derece önemli bulunan ve devamlı alarak ça
lışma durumumda olan ıbu müesseselerin görevi
ni altı aylar ölçüsünde aksatabilme bakımından 
kendimize bir yetlki tanımış oluruz. 

Binaenaleyh seçimi 6 ay yapmamak, yapa
mamak, ikinci altı ay zarfınida yapmamak, ya-
pamamaik halinde bir üçüncü 6 ay zarfınida yap
mak gibi bir görüşü ve kabulü benimsemiş olu
ruz. Bu görüş ve kabulü Anayasanın espirisiy-
ie ve prensipleriyle bağdaştırmamıza imkân 
yoktur. Bu lâzümülifa bir muameledir. Ancak 
zaruretler ölçüsünde tehiri kabil olan bir muame
ledir. Konuya pek benzememekle beraber adliye
den bir iklâsiik misal vermek isterim. Mahfeeme 
bir tutuklunun tahliyesine karar verdiği za
man bu kararını Cumlhuriyet Savcısına valkit 
kaybetmeksizin ulaştırmak mecburiyetindedir. 
Cumhuriyet Savcısı da vakit kaybetmeksizin o 

kararı yerine getirmek mecburiyetindedir. 
Günkü bir şahsın hürriyetine kavuşturulması 
bahis konusudur. Şahsın hürriyetini tahdit 
eden karar şalhsın tahliyesine dair olan karanla 
ortadan kalkmış olur. 

Simidi Anayasa Mahkemesi o kadar önemli 
bir Anayasa müessesidir ki, Yüksek Hâkimler 
Kurulu o kadar önemli bir Anayasa müessesesi
dir ki, ve Anayasaya göre devamlı olarak çalış
mak mecburiyetindedirler ki, biz altı ay zarfında 
seçimi yapmamayı mazur gösteren bir kabul ile 
altı ay zarfında seçim yapılamadığı talkdirde, 
yeniden aday tesbiti yoluna başvurulur, diye
meyiz. Ama, 14 . 10 . 19ı64 tarihinden beri Yük
sek Hâkimler Kurulunun, 16 . 1 . 1964 tarihin
den beni de Anayasa Mahkemesine üye seçeme
miş olduğumuz da bir vakıadır. Birinin üze
rinden iki yıl, bir ay kadar, diğerinin üzerin
den iki yıl, on ay kadar zaman geçtiğine göre 
ve hiç şüphe yok, bu zaman zarfında da gerek 
Yükselk Hâkimler Kuruluna, gerekse Anaya
sa Mahkemesine seçilebilme niteliğine kavuş
muş değerli kimseler yetişmiş olduğuna göne 
bu kimseleri de içine alan bir aday tablosu şa
hıs adı ve adedi balkıimından daha zengin olan 
bir aday tablosu üzerinden seçim yapılması 
daha uygun düşmez mi, daha uygun olmaz mı? 
Daha uygun düşebilir cevabı verilebilir. Ama 
demin izaih ettiğim gerekçe ile beliren mahzu
ru izaleye imlkân kalmadığı da müşalıade olu
nur. Olsa olsa İçtüzüğe bir defaya mahsus ol
mak üzere yeniden aday tesbiti için büküm 
(konulması düşünülebilir. Bu talkdirde de daha 
.konurken bir defaya maihsus olmak üzere uy
gulanacak bir hüküm mevzuat arasında yer al
mış olacaktır ki, mevzuatın tedvininde göız 
önünde önemle bulundurulması lâzımgelen pren
siplerden birisi de istikrar ve devamlılıktır. İstik
rar ve devamlılık prensibini ihlâl eden bir görüşle 
>bu hükmü koymuş oluruz. 

Muhteşem arkadaşlar, şu hususu da burada 
açıkça belirtmek hem bir kaldirlbirlik okır, hem 
de bir gerçeği ifade olur ki, vaktiyle teslhit 
edilmiş bulunan aday tablosunda adları ve soy 
adları ve nitelikleri yazılı kimselerin Anayasa 
Mabkeınesindeki, Yüksek Hâkimler Kurulun
daki nıünhal üyeliğe seçilememiş almaları seçil
me işinin gecikmiş alması bu adayların şeklen 
seçilme niteliğine sahip almalarına rağmen 
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gerçekte Cumhuriyet Senatosunca seçilme nite
liğine sahip görülmemiş olmalarından doğmuş 
değildir. Cumhuriyet Senatosu daiha önceki 
aday tablosunda adları, soyadları ve nitelikleri 
yazılı kimselerin Anayasa Mahkemesine Yük^ 
sek Hâkimler Kuruluna üye olmak vasfına ham 
şeklen hem de esasen sabJiböldukları kanısın
da olanlar; yalnız Anayasamız mevkuf bir ço
ğunluk istediği ve birtakım mülâhazalarla 
Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri tercih 
ve takdirlerini kullandıkları için o mevsuf ço
ğunluk: gerçekleştirilemediği içindir ki, bir se
çim yapılamamıştır. 

Binaenaleyh, aday tablosunda kâfi miktarda 
aday adı ve soyadı vardır. Çoğal tabiideydik da
ha iyi olurdu, mademki seçim kalmıştT. Ama 
çoğaltmamızda da ciddî mahzurlar vardır. Arz 
etmiş bulunuyorum. O adaylar gerçekten bu 
önemli Anayasa görevini ehliyetle görebilecek 
kimselerdir. Seçilememiş olmaları, bu Anayasa 
görevini ehliyetle görememeleri düşüne esi aden de
ğil, seçimde mevsuf, çoğunluğu takdir ve tercih
lerde, Cumhuriyet Senatosu üyelerinin ihtilâf ve 
görüş ajanlığına düşmüş 'bulunmasından seçim 
yapılamamıştır. 

Sayın Ahmet Nusret Tuna arkadaşımızın tek
lifine gelince: Sayın Ahmet Nusret Tuna di
yor ki, içinde bulunduğumuz bu güçlüğü yen
mek için 114 ncü maddeye hiç ilişmiyelim, oldu
ğu gibi kalsın. Yalnız sonuna bir fıkra ekliye-
llm, diyelim ki «Başkanlık Divanı lüzum ve fay
da gördüğü takdirde yeniden aday tesbitiıni ka
rara bağlıyabilsin.» O takdirde ne oluyor muh
terem arkadaşlar? Daha çok aday arasından seç
me gibi faydalı bir neticeyi elde etmek pahacına 
büyük bir mahzur ile karşılaşmaş oluyoruz, eğer 
bu teklifi kabul edecek olursak. Nedir o büyük 
ma'hzur? İçtüzüğü Cumhuriyet Senutosu tedvin 
eder, İçtüzüğü Cumhuriyet Senatosu tadil eder. 
114 ncü madde bu hali ile kaldı mı ve Sayın Tu
na ?nm teklifi veçhile, ona Başkanlık Divanının 
bu hükmü uygulıyamaması şeklinde Başkanlık 
Divanına yetki veren bir fıkra eldendi mi? O 
halde Cumhuriyet Senatosuna aidolan bir yet
kinin bâzı ahvalde Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlık Divanı tarafından kullanılması gibi garip 
bir netice ile karşılaşmış oluyoruz. Birinci mah
zur bu. 

İkinci mahzuru şu; bir müesseseyi kurmak 
veya bir müesseseyi işletmek için m^vzu.ıtta hü

küm tedvin edilirken iki çeşit hüküm tedvinine 
ırastlanılımaz. Bu olmaz. îfci çeşit hüküm koyacağız. 
Biri 114 ncü maddenin şimdiki şekli, adaylar 
'buna göre tesbit edilir. Bu şekli kim tesbit etti! 
Cumhuriyet Senatosu. O kalacak. Fakat Cum
huriyet Senatosu Genel Kurul tarafından seçil
miş 13 kişiden ibaret Başkanlık Divanına bir 
yetki vereceğiz, öyle bir yetki ki; Cumhuriyet 
Senatosu Genel Kurulunun koyduğu bu kaideyi 
ben 184 kişilik Cumhuriyet Senatosu Genel Ku
rulunun koymuş okluğu bu kaideyi benim ta
rafımdan seçilen, sen, onüç kişilik Başkanlık 
Divanı lüzum ve fayda görürsen uygu!anlaya
bilirsin. Yeniden aday tesbit i işine geçebilirsin". 
Yeniden aday listesi tesbit edebilirsiniz. Bu ol
maz muhterem arkadaşlarım. Yasama organla
rı, Cumhuriyet Senatosu, Millet Meclisi, Ana
yasamız kuvvetler ayrılığı prensibine dayan-
ımaktadır. Yasama yetkisine sahiptirler. Bunda 
hiç şüphe yok. Ama Anayasamızın 8 nci mad
desi bu 'organların yetkilerini Anayasanın koy
duğu kurallar ve hukuk kuralları dâhilinde an
cak kullanabileceği kaidesini de koymuştur. 
Binaenaleyh ben yaptım oklu. Buna imkân yok
tur. Eğer Cumhuriyet Senatosunun, eğer Mil
let Meclisinin kanun yapma, İçtüzük yapma yet
kisi Anayasanın koyduğu kurallara, hukukun 
temel kurallarına uygun düşmüyorsa IHI yetki 
yerinde kullanılmış bir yetki -sayılmaz. Hepi
nizin bildiği veçhile Anayasamızın 8 nci mad
desinin 2 nci fıkrası aynen şöyle diyor: «Ana
yasa hükümleri, yasama, yürütme ve yangı or
ganlarına, idare makamlarını ve kişileri bağ-
lıyan temel hukuk kurallarıdır» Binaenaleyh; 
bir gecikme vâkıdır. Bu gecikme çok uzun sü
reli .olmuştur. Bir mahzur şeklinde belirmiştir. 
Doğrudur. Birinde iki yıl bir ay kadar, diğerin
de iki yıl on ay kadar uzun süren bu gecikme 
esnasında aday tablosun tesbit edilirken Ana
yasa Mahkemesine, Yüksek Hâkimler Kurulu
na üye seçilme niteliğine sahibolmıyatı kimse
ler arasında bu niteliği i'ktisabedenler vardır. 
Aday tablosunda aday ne kadar çok -olursa se
çimden daha isabetli netice almak imkânı 
düşünebilir kabule şayan olan bir ihtimâldir. 
Ancak bu gerekçeleri nazara almak suretiyle 
•vâki tekliflerden birisini tercih suretiyle işlem 
yapmak komisyonumuzun çoğunluğunca, Ana
yasaya değil ama, Anayasanın esprisine ve Ana
yasa prensiplerine uygun, espri ve prensiplerle 
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<bağdaştırılaıbilir mahiyet te görülememiştir , Tes-
'bit edilmiş bu lunan aday listesinde gerçekten 
İm görevleri yapma ehliyetine sahip kimseler 
vard ı r . Adedi eri de az değildir. Komisyonu-
mıuz çoğunlukla bu değişiklik taleplerinin, arz 
etmiş bu lunduğum gerekçelere dayanı larak, 
reddi görüşüne varmışt ır . Bendeniz de bu gö
rüşte olan komisyon üyesi şifahiyle bu konunun 
sözcülüğüne seçilmiş bir arkadaşınız sıfatiyle 
komisyon çoğunluğunun ıgörüişünü sizlere sa
dıkane arz etmeye çalıştım. Hürmetler imle. 

BAŞKAN - - Son sözü !Sayııı Kın: ;ytürk 'e 
vereceğim. Ve oylama, ile meseleyi halledecek
siniz. 

^Sayılı K m a y t ü r k . 
ÖMER F A R U K K1NAYTÜRK (Burdur ) — 

Sayın Başkan, değerli senatörler, Tüzüğümü
zün .114 ncü mıaddesinin tadil i teklifini Yüksek 
Heyetiıızin malûmu olduğu üzere 1964 de seçi
lip aranıza kat ı lan a rkadaş la r olarak biz beş 
kişi yapmış bulunduk. Bu teklife, Betil arka
daşımızın buyurduklar ı gibi, bizi bir zarure t 
zorladı. Geldiğimiz zaman hat ı r ımda yanlış kal
madı ise, 35 nci tu ru dönüyorduk. Ondan sen-
na da bu a rada İmgün üçüncü soneyi idrak e l i 
yoruz. İkinci grupta, .senatör seçilen arkadaş-
larıımızda anımıza gelmiş bulunda. Binaena
leyh; .'15 nci tur ve devam edem tu r la rda da ne
tice a lamıyorduk ve yine Anayasa Mahkemesi 
ve Yüks.eik Hâkimler Kurulu gibi bir müesse-
seseye üyeleri yüksek kurulumuza Anayasalını 
seçmeyi bahşet t iği âmir hüküm karşısında da 
yine dönüyor, Yüksek Senato ve .seçim yapıla
mıyor. Bu bizi üzmüştü. Bunun neticesi ola
rak da arz ettiğim gibi bir teklif vermiştik. 
Esasen Anayasanın ve Anayasa M alıkonveüıvbı 
kuru luş kanununda Senatoya seçmek için ge
niş ye tk i verdiği bir vakıadır . Bu geni ; yetkiyi 
tüzüğün bu maddesi kanaatimizce daral t ıyor 
ve seçim yapı lamıyordu. Yine kıymetli Betil 
arkadaşımızın ifade etliği gibi aday olan ar
kadaşlarımız mu ti âk ki kıymetli a rkadaş la rd ı r . 
F a k a t bir türlü seçim olmuyor ve ırdico alm-
mıyordu. Bugün dahi yüzüncü turu geçtiğini 
zannett iğim üçüncü sene içinde de bir netice 
alamadık. Sayın Başkanlığın ifade ettiği gibi 
Yüksek Hâkimler Seçim Kuru lu Başkanlığın
dan gelen bir tezkerede de, ikinci seçimler de 
2'-) gün sonra yapılması gerektiği belirtildiğine 
p;l')vc o müesseselerin nasıl çalışacağı hepimizi 

düşündürecek bir olaydır. Binaenaleyh bunun 
karşısında, biz Tüzüğün dara l t t ığ ı bu seçim 
yetkisinin tadil ini istedik, .ve tadil teklifimiz 
üzerinde Komisyon tetkikler ini yapt ı , huzuru
nuza geldi, Komisyon kabul etmeıii, Komisyon 
reddett i . Faka t .'biz bu defa yeni bir teklif ver
dik, altı ay içinde secim yapılamazsa diye, 
ikinci bir tadil teklifi verdik, bu suretle aday 
tespi t edilsin dedik. Bunu da. Komisyon tet
kik etti, araya tatil girdi. Simdi huzurumuzda 
bunu da kalın! etmiyerek esbabı hukukiye ve 
mucip sebepleriyle Sayın Betil arkadaşımız izah 
buyurdu . Ama hukukî sebepler ve esbabı ıım-
c'iboler birer vakıa olmakla beraber seçilme
ni okt e birer vakıa. Hat tâ beni mazur görün, 
belki bu aday arkadaşlar ın hepsi hayat tad ı r , 
ölebilirlerdi bile. Binaenaleyh üç. sene gibi 
bir zamanda seçim yapılamazsa ve tüzüğün bu 
daralt ıcı maddesinin illâ böyle kalmaisı düşün
cesinde ısrar edilirse, bu görüş kanaatimizce 
doğru değildir. Esasen yine zaptın tetkikin
den öğrenmiş bulunduğuma göre, aday tes
hil leri sırasında tüzüğün bu maddesi kaleme 
alınırken bugün Başkanlık' yapan Sayın Atalay 
arkadaşımız o zaman, başka, aday olamıyarağı, 
hükmünü ileri sürmüş. Başkanlık Divanı ad.ay 
tesbit ederken, bu hükmün de kabul edilme
miş olduğunu yapt ığım te tk ikde okumuş bulun
maktayım. Bu da gösteriyor ki, tüzüğün daral
tıcı maddesi mut lak mânada değiştirilmelidir. 
Yüksek Senatomuzun çalışma düzenini, yine 
sizlerin kıymetli oyları ile yapmış olduğumuz 
tüzük ve bu tüzüğün bir maddesi eğer işlemi
yorsa bunu lütfedin tâdil edelim. 

Sayın Tuna arkadaşımızın Başkanlık Diva
nına bırakılsın, yemi aday teklifine Sayın Be
til dokundular , yanılmıyorsam benim do katıl
dığım ve şimdi Başkanlık Divanına sunacağı
mız Sayın Tuna arkadaşımız!;!, ayrı bir tadil 
teklifi olmuştur. Başkanlık Divanına verme
mek doğrudur , hukukîdi r . Dünkü, Betil arka
daşıma işti; âk ederim, bütün Senatonun yap
tığı, oyladığı şeyi t e k r a r Başkanl ık ayarlasın, 
şeklindeki tâdil teklifini Tuna arkadaşım da 
ikinci bii' tâdil ile zannediyorum kaldırmış 
bulunuyor. O tadil teklifi de 1.14 ncü madde
nin sonuna, genel kurul karar ı ile yukar ıdaki 
'İşlemler tokrarlanalb'ilir. diye bir tadil teklifi 
konması şeklindedir. Binaenaleyh bu teklife 
ben de katıl ıyorum. Yüksek il (--yedin iz tasvip 
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buyurursa bu tadil teklifini Başkanlığa ben de 
sunacağım. Bu yolda lütfedin, tüzüğün bu mad
desi işlemiyor, bir vakıadır, ve hiçbir zaman 
işlemiyeoektir. Binaenaleyh tâdil edilsin eski 
arkadaşlar, adaylar kıymetli birer arkadaştır. 
Yeniler de yetişmiştir, bütün konuşan arka
daşların ifade ettikleri gibi onlar da aday ola
bilir ve eskilerin de olabilmemeleri için bir se
bep olmadığına göre, bu iş tadil teklifiyle hu
zurlarınıza gelecek diğer adaylarla birlikte 
seçimler yapılsın, bitsin. Senatonun şerefiyle 
mütenasip bir iş de, ortadan, kalkmış olsun, 
Binaenaleyh biz bu yoldan dolayı tadilini 
beş arkadaş istedik ve diişüııdük. İltifatınıza 
nıazhar olacağı kanaatindeyim. Lütfederseniz 
bu madde ortadan tadil edilerek kalkar ve biz 
de Senatonun senelerden beri diyeceğim, ay
lardan beri diyemiyorum artık, seçemedi ği bir 
şeıyi seçmiş bulunur ve bu müzmin şey de orta
dan kalkar. Hür.m ati erimle. 

BAŞKAN — İçtüzüğün 11.4 neü maddesin
de değişiklik isıtiyen teklifin reddine ait ko
misyon raporu üzerinde müzakere bitmiştir. 
Önergeler var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yeniden müracaata imkân verecek bir met

nin hazırlanması için raporun reddini ve Ko
misyona havalesini arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
Ahmet Nusret Tuna 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
(3eri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tuna geri alıyor-. 

Yüksek Başkanlığa 
Konu ile ilgili daha evvelki birleşinnde ka-

rargir olduğu veçhile, 

1) Komisyon raporunun reddi ile İçtüzü
ğün 114 neü maddesinin sonuna aşağıdaki 
bend'in ilâvesini tadilen arz ve teklif ederiz. 

Maraş İstanbul 
Cenap Aksu Osman Gümüşoğhı 

«6 ay içinde üye seçimi işlemi yapılaıma-
•dığı takdirde yukarıdaki esaslar içinde yeni
den müracaatlara imkân verilmek suretiyle 
yapılır.» 
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I Başkanlığa 
I Tüzüğümüzün 11.4. neü maddesinin sonuna : 

«Genel Kurul kararı ile yukarıdaki işlem
ler tekrarlanabilir.» fıkrasının eklenmesini 
arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
Ahmet Nusret Tuna 

BAŞKAN —• Sayın Kmaytürk'ün de önerge
si aynı mahiyettedir, onu da okutuyorum. 

Başkanlığa 
114 neü maddenin sonuna : 
«Genel Kurul Kararı ile yukarıdaki işlem

ler tekrarlanabilir.» fıkrasının eklenmesini 
atız ve teklif ederim. 

Burdur 
Faruk Kınaytürk 

BAŞKAN -— Sayın Kınaytürk ve Sayın Ah
met Nusret Tuna'nm aynı mahiyette olan... 

CENAP AKSU (Maraş) — Ben geri alıyo
rum... 

BAŞKAN — Geri alıyorsanız. Sayın Tuna 
ve Sayın Kmaytürk'ün önergeleri muallakta 
kalır, şu bakımdan: Evvelemirde Komisyon ra-

I porunun reddi lâzımki, Siz böyle bir teklifte 
Sbulunaib il esiniz. 114 neü maddeye ele istiyor
sunuz o zaman siz ikinci kısmı geri alın. Yani 
Komisyon raporunun reddini istiyen kısım kal
sın da ikinci kısmı geri almış olun. 

CENAP AKSU (Maraş) — Peki efendim. 
BAŞKAN — Şimdi Sayın Cenap Aksu ve 

Osman Gümüşoğlu'nun Komisyon raporunun 
reddi tekliflerini, 

Şimdi biraz evvel okunan ve Komisyon ra-
I porunun reddini talebeden Sayın Cenap Aksu 

ve Osman Gümüşoğlu'nun bu kısma aidıolan 
tekliflerini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

I edenler... Etmiyenler... Komisyon raporunun 
reddi kabul edilmiştir, komisyon raporu red
dedilmiş bulunmaktadır. Bunun yerine iki öner
ge ile ayrı ayrı fakat aynı mahiyette teklifler 
vardır bu teklifleri okutuyorum. 114 neü mad
deye birer fıkra eklenmesine dair. 

(Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nm 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ZİHNİ BETİL (Tokat) — Katıl-
I mıyoruz. 
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BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Bu de
ğişikliğin yapılması hususunu evvelâ dikkaıt-
lerinize sunacağım. Komisyon filhal katılırsa. 
Komisyon redaksiyon için geri alır mı, yoksa 
cümle tamam mıdır, kafoni edilirse eğer. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ZİHNİ BETİL (Tok&t) — Kabul 
edilirse, cümle tamamdır. 

BAŞKAN — Bu ilâveye Komisyon katılmı

yor. İlâveyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kalbul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
İçtüzüğün 114 ncü maddesine «Genel Kurul ka-
rariyle yukarıdaki işlemler tekrarlanabilir.» 
fıkrası eklenecektir. 

Vakit bir hayli geçtiği için 10 Kasını 1966 
Perşomıbe günü saat 15,00 te toplanmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,30 

. . . . • • >m< . . - < . . . . 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

3 NOÜ BİRLEŞİM 

8 . 11 . 1966 Salı 

Saat : 15.00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

L — Cumhuriyet Senaitosu üyeleri Arslan 
Bora ve Sadi Koçaş'a izin verilmesi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
(3/521) 

2. — Anayasa Ma'hkemesine bir asıl üye se
çimi. 

3. •— Yüksek Hâkimler Kuruluna iki asıl 
\\ye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

.1. —- Cumhuriyet Senatosu Üyesi Osman 
Köksal'm, hasında neşrolunan yolsuzluk iddia
larına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/280) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, İstanbul, Ankara ve Ege 
Üniversitesi Tıp Fakültesi kliniklerine dair Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/300) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, elçiliklerimize gön'derilen 
günlük gazeteye dair Dışişleri Balkanından 
sözlü sorusu (6/307) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Resmî İlân Kurumuna 
dair Turizm ve Tanıtma ve Maliye bakanların
dan sözlü sorusu (6/308) 

5. -— Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi 
Mehmet Pınltı 'nm, 1966 programına dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/340) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Osman 
Köksal'm. Asgari geçim indirimi Kanununa 
dair Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/349) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman Alihoeagil'in, Merkez Valiliğine tâyin 
olunan eski Maraş Valisine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/365) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman Alihoeagil'in, Erzurum Kayakevine dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/366) 

9. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onat'in, İzmir'e getirilen uranyum madeni
ne dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/369) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'm, Bulgaristan'a gönderilmesi düşü
nülen sanatçıya dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/371) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfik Inei'nin İstanbul Boğazmdaki ka
zalarla ilgili tedbirlere dair Ulaştırma Baka • 
nıııdan sözlü sorusu (6/372) 

12. — Cumhuriyet Senaitosu İstanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı'nm, Büyükada'da Tarım Bakan
lığı için dinlenme evlerinin yapılıp yapılmadı
ğına dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/373) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Ali Rıza Ulusman'm, bir öğretmene karşı yapı
lan ithamlara dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/376) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İs
kender Cenap Ege'nin, İpar Transport Ltd. 
Şirketine ait dört ticaret gemisine dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/378) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Haydar Tunçkanat'm, Doğu ve Güney - Doğu 
illerine tâyin edilen 8 memura dair İmar ve İs
kân Bakanından sözlü sorusu (6/379) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer UcuzaPın, 29 Mayıs 1966 Pazar günü Es
kişehir'de oynanan Eskişehir - Bursaspor futbol 
maçına dair, Turizm ve Tanıtma Bakanından 
sözlü sorusu (6/380) 

17. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, İstanbul'da Sirkeci ile Üskü
dar arasında bir teleferik yapılacağı haherine 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/381) 
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18. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Ekrem Özden'in, İstanbul şehrinin beledî ihti
yaçlarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/382) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Batı - Almanya'da çalışan 
işçilerimize dair, Çalışma. Bakanından sözlü 
sorusu (6/383) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, oyun yerlerine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/384) 

21. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürikdine'nin, posta telgraf ve telefon 
ah önel erinden alınan mükerrer paralara dair 
Ulaştırma ve .Adalet Bakanlarından sözlü soru
su (6/387) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ce
lâl Ertuğ'un, Kehan Barajı inşaatı sdbebiyle su 
altında kalan köylere dair İmar ve İskân, Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar ve Köy İşleri balkanla
rından sözlü sorusu (6/388) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Rah-
<mi Arıkan'm, Özel Öğretim Kurumları Kanunu
nun uygulanmasına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/389) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcah'nın, yemeklik zeytinyağı stan-
dardizasyonu nizamnamesinin tadiline dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/390) 

25. — Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır Üye
si Selâhattin Oizrelioğlu'nun, Diyarbakır'da 
kurulacak ulan üniversiteye dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/391) 

26. — Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır Üye
si Selâhattin Cizrelioğlu'muı, Dicle nehrinde 
baraj yapılıp yapılmıyacağına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/392) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

rv 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREQİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. - Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 

Cenap Aksu ve 5 arkadaşının, içtüzüğün 
1.14 ncü maddesi sonuna iki yeni fıkra eklen
mesine dair İçtüzük teklifi ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/135) (S. Sayısı : 559 a ek) ("Dağıtma tari
hi :1 . 2 . 1966] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


