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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

istanbul Üyesi Osman Zeki Gümüşoğlu; 
Başkanlık seçimlerinin sonuçlanmaması yü
zünden Parlâmentonun çalışmadığını, hakla
rında Genel Kurulun temayülü tebellür eden
lerin kendilerine düşen görevi yapmaları ge
rektiğini belirtti. 

C. H. Partisi Grup Yönetim Kurulunun 
teşkil edildiğine dair Grup Başkanvekiîliği 
tezkeresi okundu, bilgi edinildi. 

Mardin Üyesi Abdülkerim Saraçoğlu'nun 
Güven Partisine döndüğünü bildiren önergesi 
okundu, bilgi edinildi. 

Güven Partisi Grup Yönetim Kurulunun 
teşkil edildiğine dair Grup Başkanvekiîliği 
tezkeresi okundu, bilgi edinildi. 

Başkan; Güven Partisi üye sayısı grup 
teşkil edecek adede ulaştığından birinci bir
lerimde kabul edilen Danışma Kurulu kara
rının değişeceğini bildirdi. 

Birçok üyelerin oruçlu bulunmaları sebe
biyle, Kasım ayında yapılacak Genel Kurul 
toplantılarının saat 13,30 - 16,30 olarak ka

rarlaştırılmasını istiyen Malatya üyesi Hamdi 
özer'in önergesi okundu, reddedildi. 

Başkanlık için yapılan dört seçim turun
da adaylardan hiçbirisi yeter çoğunluk oyu
nu toplıyamadı. 

Cumhuriyet Senatosu 1971 yılı bütçesinin 
hazırlanmasının, Kadro Kanununa göre inti
bakların yapılabilmesinin Başkanlık Divanının 
teşkiline bağlı olması hasebiyle Genel Kuru
lun, seçimler neticeleninceye kadar, her gün 
sat 14,00 te toplanmasını istiyen önergesi okun
du ve kabul olundu. 

Yapılan yoklama sonucunda çoğunluk kal
madığı anlaşıldığından 4 Kasım 1970 Çarşamba 
günü sat 14,00 te toplanmak üzere Birleşime 
saat 16,45 te son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Eskişehir 

Mehmet Ünal di Ömer Ucuzal 
Kâtip 

Kayseri 
Sami Turan 

»m<i 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı 
KÂTİPLER Ömer Ucuzal (Eskişehir), Sami Turan (Kayseri) 

BAŞKAN — 3 ncü Birleşimi açıyorum. 

2. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Malatya Üyesi Hamdi Özer'in; geçen 
birleşimde Genel Kurulun toplantı gün ve saat
leri ile ilgili önergesinin yanlış anaşıldığına 
dair demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Malatya 
Üyesi Sayın Hamdi Özer, geçmiş tutanak
lara sözünün ve önergesinin yanlış intikal et

miş olduğu gerekçesi ile, zaptı sabık hakkın
da söz istemektedir. 

Buyurun, Sayın Hamdi Özer. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler, Ramazan ayının içinde 
bulunmamız dolayısiyle Kasım ayında ça
lışma saatlerimizi ayarlıyarak programımızı 
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tanzim etmek üzere bir teklifte bulunmuş
tum. Bu teklifim her halde yanlıg anlaşılmış 
olacak M, Sayın Salih Türkmen «dinî âkide
sine ve inancına göre oruç tutması kendi tak
dir ve itikadının icabıdır, fakat Ibu vecibesi
ni yerine getirirken millete karşı yüklendiği 
vazifeyi ihmal etmeye, bunu savsatmaya hakkı 
yoktur» dedikten sonra «çalışma saatlerini 
kısmaya lüzum yoktur, katiyetle reddini istiyo
rum» demektedir. 

Muhterem arkadaşlar, Cumhuriyet Senato
su haftanın ıM günü çalışmaktadır: Birisi Salı, 
biır de Perşembe günü. Ben üç gün çalışılması
nı tale'bediyorum. Ayrıca, haftada bir saat da
ha fazla çalışılmış ve 16,30 dan sonra buranın 
boşalması ile boşlukta çıkan kanunların doğru 
luğunu tesadüflerden kurtarmış olacaktık. 

Benim tefkflüifim, sadece her hangi bir dinî 
duyguya milletin hakkını feda etmek değildir. 
Benim zihniyetim milletin hakkım, mileıte, Al
lah'ın hakkını da Allah'a teslim etmektir. 

Şu halde tekllifim burada kimin hakkını 
iajjinıs bulunuyoruz. Oruıg tutan arkadaşliarımız 
vardır, iftara mutlaka gidiyorlar, bunu hiç 
kimse alıkoyamaz. O zamıan burası boşalıyor. 
Vicdan hürriyeti. Anayasalarımızın (kabul et
tiği şeydir. Fakat ibadete zorlaca olmadığı 
gibi, ibadeti zorlaştırmanın da olmaması lâzım-
geliır. Bu bakımdan bir saat- daha fazlıa çalışa
lım, iki gün yerine üç gün çalışalım diye tek- | 
lifte bulunmuştum. Yoksa milletin hakkını her j 
hangi bir şekilde ketmetmeye kallfkışmamış- i 
tim. Huzurunuza düzeltilmesini ve keyfiyetin i 
bundan ibaret olduğunu arz etmek üzere gelmiş I 
b^ııııuyorum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Teşelklriir ©derim. 

2. — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Tayfur 
Sökmen'in; Başkan seçiminin uzamasının ba
sında alay konusu, rejim düşmanlarına fırsat 

1. — Millî Birlik Grupu Yönetim Kurulu
nun teşkil edildiğine dair Grup Başkanlığı tez
keresi 

BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum. 
Cuırihuriyet 'Senatosu Başkanlığına 

Yapılan seçim sonunda Millî Birlik Grupu 

verdiğine, parti ve grup farkı gözetmezsizin 
Inr üyenin Başkan seçilmesinde birleşilmesi ge
rektiğine dair demeci. 

BAŞKAN — Kontenjan Üyesi Sayın Sök
men, yapılmakta olan Başkanlık Divanı seçim
leri hakkında gündem dışı söz talebinde bu
lunuyorlar. Buyurun Sayın Sökmen. 

TAYFUR SÖKMEN (Cumhın-başkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, 
tatilden evvel günlerce Reis seçimi için uğraş
tık, n&ticelendirmedıen tatile girdik. Dörıt gün
dür çalışmaya başladık yine Reis seçimini so-
nudkndımmıadık, sonuçllandıramıyoruz. 

Bugünkü gazetelerde sizler de okumuşsunuz
dur; gerek Senatomuzun, gerek Büyük Millet 
Meclisinin beher saati millete 24 bin liraya 
maloluyormuş. Beher saati 24 bin liraya mille
te malolan Meclislerin muhterem âzalarının his
siyatına bakim olamayışları irade-i milliyenin 
tecelligahı olan bu mukaddes çatının yıkılması
nı dört gözle bekliyen ve yıkılması için çırpı
nıp, çaba sarf edenlere kuvvet ve malzeme ver
mektedir. Hele «cici demokrasi göstermelik 
Meclisler» diye alay eden yazar ve çizerler şu 
halimizle alay etmekteler. Onların dışardan bi
zim içerden yıkmaya çalıştığımız bu mukaddes 
yuvanın enkazı altından korkarım bizleri çıka
ran bile bulamayız. 

Bâzı gafiller yıktıkları binanın altından dim-
i dik çıkacaklarını zannetmekteler. Hislerine hâ-
1 kim olamıyan bu gafillere acımak mı, gülmek 
i mi lâzım? Bilmiyorum. Hülâsa; etrafımızda çı-
| kan kıvılcımları, dâhilde yaratılan huzursuz

lukları göz önüne alarak ellerinizi vicdanlarını
zın üzerine koyarak; parti, grup, zümre farkı 
gözetmeden 'herhangi bir zatı seçelim. Bu da
ğınık ve perişan halimiz milyonlarca Türk va
tandaşını ve bizleri köşeden seyreden aziz Ata
türk'ün mukaddes ruhunu sızlatmaktadır. 

Saygılarımla. 

Yönetim Kurulu aşağıdaki üyelerden teşekkül 
etmiştir. 

M. B. Grupu Başkanı 
Fahri özdilek 

Başkan : Fahri özdilek 
Başkan Yardımcısı : Mucip Ataklı 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

— 33 — 
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Üye : Haydar Tunçkanat, Refet Aksoyoğlu, 
Kâmil Karavelioğlu. 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

4. — (SEÇİMLER 

BAŞKANLIK DİVANI SEÇİMİ 

A) BAŞKAN SEÇİMİ 

BAŞKAN — Gündemimize geçiyoruz. 
Gündemimiz, Başkanlık Divanı seçimidir. 
9 ncu tur Başkan seçimine geçiyoruz. Oy 

puslalan dağıtılsın. 
Tasnif heyetini seçiyorum : 
Sayın Hazer?.. Yok. 
Sayın Eroğan?.. Burada. 
Sayın Kınaytürk?.. Burada. 
Saym Korutürk?.. Burada. 
Tasnif heyeti; Saym Fahri Korutürk, Sayın 

Azmi Erdoğan ve Sayın Faruk Kınaytürk'ten 
fe-ekkül etmiştir. 

(Ad. okunarak oylar toplandı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye-

!sr lütfen kullansınlar. Oyunu kullanmıyan sa
yın üye var mı efendim?.. Yok. Oylama işlemi 
bitmiştir. 

Tasnif Heyeti raporu gelmiştir, okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Başkan seçimi için ya
pılan oylamaya (107) üye katılmış ve neticede 
a^ğıd*, adlan, yazılı üyeler hizalarında gösteri
len oylan almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Üye Üye 
F. Korutürk A. Erdoğan 

Üye 
F. Kınaytürk 

1. İ Ş . Atasağun 
2. Ertuğ 
3. Bos 
4. M. Zeren 
5. Ero^neli 
6 O. Salihoğlu 
7. L. Tokoğlu 

69 
16 
14 
4 
2 
1 
1 

107 
BAŞKAN — Hiçbir sayın aday gerekli nısa-

> f'.oîduraTn.adjğı için seçim yenilenecektir. 
10 ncu tur Başkan seçimine geçiyoruz, Oy 

pus1 alan dağıtılsın. 

(Ad okunarak oylar toplandı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye 

var mı?.. Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 
Tasnif Heyeti raporu gelmiştir, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkan seçimi için ya

pılan oylamaya (107) üye katılmış ve neticede 
aşağıda adlan yazılı üyeler hizalarında gösteri
len oylan almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Üye Üye 
F. Korutürk A. Erdoğan 

trye 
F. Kınaytürk 

1. i. Ş. Atasağun 69 
2. C. Ertuğ 14 
3. M. Nafiz Ergeneli 2 
4. M. Zeren 2 
5. L. Tokoğlu 1 
6. Bos 19 

107 

BAŞKAN — Hiçbir sayın aday gerekli nisa
bı dolduramamıştır. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 
Mr maruzatım var. 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ, Heyeti Umumi-
yeye bir mâruzâtınız mı var, efendim? 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Evet, 
BAŞKAN — Buyurunuz. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Baş
kan, muhterem senatörler, Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığının seçiminde yalnız Yüce He
yetinizin iradesinin hâkim olduğuna inanan, 
bunun dışında hiçbir tesirin bahis konusu ola
bileceğini asla kabul etmiyen ve öyle bir anla
yışa karşı direnmekte kararlı olan bir zihniye
tin mümessili olarak seçim mücadelesine katıl
mıştım. 

34 — 
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Biz, demokrasiyi, prensiplere hükmeden şa
hısların değil, şahıslara hükmeden prensiplerin 
rejimi olarak anlıyoruz. Kanaatimizce her se
çim; inançların, zihniyetlerin, değer hükümle
rinin, düşünce yapılarının dürüstlük ve sami
miyet çerçevesi içerisinde çarpıştığı bir müca
dele olmalıdır. 

Bendenizin Haziran döneminden hu yana 
adaylıkta İsrarım, bir prensip meselesi ola
rak süre gelmiştir. Şunu da derhal ifade etmek 
isterim ki, bu prensip mücadelesi, Yüce Mec
lisimizin çalışmalarını hiçbir suretle aksatma
mış tır. Nitekim geçen dönemde turlar bir taraf
tan devam ederken Türk toplum hayatına ve 
Türk siyasi hayatına ait en önemli tasarılar 
da kanun olarak çıkarılmıştır. Bu günden son
raki gecikmelerin vebali de artık bize ait olmı-
yacaktır. Şu andan itibaren adaylıkta İsrar 
etmenin şahsan faydasız olduğuna kanaat ge
tirmiş bulunuyorum. Arkadaşlarımdan beni 
bağışlamalarını rica ediyorum. 

Muhterem senatörler, yüce huzurlarınızda 
bütün çabamızın dürüst, demokratik ve en iyi 
hizmet hedefini güden bir seçim arzusundan 
başka bir şey olmadığını tam bir açık yürek
lilikle, samimiyetle ifade etmek isterim. Ama
cım br mevkii değil, bir netice elde etmek. Bu 
neticenin rakamlarla ifadesi büyük olmıyabilir 
Ancak bu mânası olan bir neticedir. Değerlen
dirilmesini de zamana terk ediyorum, 

Demokrasiyi yaşatmanın ilk şartının seçim 
müessesesine, her türlü küçük hesabın ötesin
de, titizlikle sahip çıkmak olduğunu bu vesiley
le bir kere daha işaret etmekte bir vazife yap
tığımıza kaaniim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Millî ira
denin en kuvvetli mercii olduğunu sözlerle de
ğil, tutumlarımızla ispat etmek zorundayız. Va
zife ve mesuliyetlerimiz her zamandan daha 
ciddî ve ağırdır. Türkiye'nin siyasi ortamın
daki kaynaşmalar doğru istikameti verecek 
olan nihai organ Meclislerimizdir. Parlâmento 
hâkimiyetinin hiç bir tereddüde mahal vermiye-
cek şekilde devamında hepimize düşen ödevler 
vardır. Bu 'ödevlerin başında seçim müessesesini 
tam bir ciddiyet içinde yaşatmak gelmektedir. 
Parlamenter fonksiyonun tatminkâr şekilde iş-
lemes de Meclisleri yöneten, temsil eden kad
ronun, her türlü hesabın dışında hiçbir tesir 

I kabul etmiyen ve yalnız Yüce Senatonun kendi 
iradesiyle seçilmeleriyle tahakkuk edebilir. 

Kalkınma çabasında olan, iktisadi, sosyal 
meseleleri her gün büyüyen yurdumuzun sü
kun ve huzura kavuşması ancak çok iyi işliyen 
Parlâmento çalışmalarının sağlanması ile müm
kün olacaktır. 

önümüzdeki teşrii yılın demokrasimizin yer-
lemşesi, kökleşmesi istikametinde hareketli ve 
çetin bir yıl olduğu da aşikârdır. 

Muhterem arkadaşlarım, Başkanlık seçimi 
mücadelesindeki prensiplerimizi, zihniyetimizi 
böylece açıkladıktan sonra ve bu güne kadar 
adaylıkta niçin İsrar ettiğimi ve şimdi de ne
den adaylıktan feragat ettiğimi belirttikten 
sonra sorumluluklarımızın idraki içinde hepi-
2iizi saygiyle selâmlıyorum. Bana oy veren, ver
niyen arkadaşlarıma şükranlarımı takdim edi
yorum. Bundan ötesi için oylarınızın Yüce Mec
lisimize, Memleketimize en müsbet hizmetleri 
getirecek bir sonucu sağlamasını diliyerek yük
sek huzurlarınızdan saygılarla ayrılıyorum. (Al
kışlar) . 

MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Oylar 
tesir altında gibi bir mânada anladım. 

BAŞKAN — öyle bir mânayı ben anlıyama-
dım. Dikkatle dinledim, yalnız feragatini be
yan ettiler. Fakat birtakım.. 

MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Ben, son 
üç güne kadar kendisine vermiştim. Son üç 
gündür Paşa'ya veriyorum. 

BAŞKAN — Sayın Deliveli, şayet en ufak 
bir ima yollu dahi bir sataşma, oy üstünlüğü
ne bir taarruz vâki olsa idi müdahale ederdim, 
olmadı. 

11 nci tur Başkan seçimine geçiyoruz. Sayın 
Ertuğ feragat etmişlerdir. 

(Ad okunarak oylar toplandı). 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye 
var mı efendim? Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

11 nci tur Başkanlık seçimleri sonucu gel
miştir, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Başkan seçimi için ya
pılan oylamaya (113) üye katılmış ve neticede 

I aşağıda adları yazılı üyeler hizalarında gösteri
len oyları almışlardır. 

I Bilgilerinize arz olunur. 

35 — 
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Tasnif Heyeti 
üye 

F. Kınaytürk A. 
üye 

F. Korutürk 

1. — i. Ş. Atasağun 
2. — T. Arıburun 
3. — L. Tokoğlu 
4. — N. Ergendi 
5. — C. Ertuğ 
6. — Boş 
7. — M. Zeren 

üye 
Erdoğan 

79 
3 
3 
1 
1 

24 
2 

113 

BAŞKAN — Seçimde hiçbir sayın aday ge
rekli nisabı sağlıyamamıştır; 12 nci tur «Baş
kan seçimine» geçiyoruz. 

(Ad okunarak oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye 
var mı efendim? Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

12 nci tur seçimlerinin neticesi gelmiştir, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkan seçimi için 

yapılan oylamaya (115) üye katılmış ve netice
de aşağıda adları yazılı üyeler hizalarında gös
terilen oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Üye Üye 
F. Kınaytürk A. Erdoğan 

üye 
K. Korutürk 

1. — î. Ş. Atasağun 
2. — L. Tokoğlu 
3. — M. Zeren 
4. — T. Arıburun 
5. — N. Ergeneli 
6. — Ş. özçetin 
7. — Boş 

77 
5 
2 
2 
1 
1 

27 

115 

BAŞKAN — Hiçbir sayın aday gerekli nisa
bı sağlıyamamıştır. 13 ncü tur seçimlerine geçi
yoruz. 

13 ncü tur seçimi için tasnif heyeti lütfen 
yerini alsın. 

Sayın Seyhan, siz tasnif heyetinden misiniz? 
NEOÎP SEYHAN (Hakkâri) — Azmi Bey 

yoklar, onun yerine... 

BAŞKAN — Sayın Korutürk, Sayın Kınay
türk ve Sayın Seyhan... 

(Ad okunarak oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye 
var mı? Yok. Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

13 ncü tur Başkan seçimi neticesi gelmiştir. 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı seçimi için 
yapılan oylamaya (105) üye katılmış ve netice
de aşağıda adlan yazılı üyeler hizalarında gös
terilen oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Tasnif Heyeti 
üye 

F. Kınaytürk A. 
üye 

F. Korutürk 

1, — î. Ş. Atasağun 
2. — A. Demir Yüce 
3. — M. Zeren 
4. — L. Tokoğlu 
5. — T. Arıburun 
6. — Boş 

üye 
Erdoğan 

73 
1 
2 
5 
2 

22 

105 

BAŞKAN — Hiçbir sayın aday gerekli ni
sabı dolduramamıştır, 14 ncü tur seçimlerine 
geçiyoruz. 

(Ad okunarak oylar toplandı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye 

var mı efendim? Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

ö. FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Sa
yın Başkan, turlar devam ediyor, netice tecelli 
etmiyor. Tensip buyurursanız yarınki celseye, 
ilk önce turdan devanı edilmek üzere, oturuma 
son verin. 

BAŞKAN — 14 ncü tur Başkan seçiminin 
neticesi gelmiştir, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkan seçimi için 

yapılan oylamaya (101) üye katılmış ve netice-
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de aşağıda adları yazılı üyeler hizalarında gös
terilen oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Üye Üye 
F. Kınaytürk N. (Seyhan 

üye 
P. Korutürk 

67 
1 
2 
1 

1. 
2. 
3. 
4. 

—- i. Ş. Atasağun 
— L. Tokoğlu 
— M. Zren 
— C. Ertuğ 

5. — N. Ergeneli 
6. — T. AnJburun 
7. — Boş 

1 
1 

28 

101 

BAŞKAN — Turlar ilerledikçe iştirak nis-
beti düşmektedir. Grupların birbirleri ile temas 
ederek bir neticeye bağlamaları için Birleşimi 
yarın, 5 . 11 . 1970 Perşembe günü saat 14,00 te 
toplanılmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,00 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

3 NCÜ BİRLEŞİM 

4 . 11 . 1970 Çarşamba 

Saat : 14,00 

I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Başkanlık D i rau secimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA SUNULACAK 
ÎŞLHR 

II 
SORULAR YE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
XV 

A - HAKLARINDA 1 YEDİLİK KARARI 
YERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

Y 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İSLER 


