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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZET! 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda: 
Başkan, Başkanlık Divanının bu Birleşimdeki te

şekkül tarzına dair bir demeçte bulundu. 
Görev ile yurt dışma gidecek olan Millî Savun

ma Bakanı Ferid Melen'e, Devlet Bakanı - Baş
bakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu'nun vekillik et
mesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Başkanlık Divanı seçimlerine esas tutulacak da
ğıtım cetvelini hazırlamak üzere yeni bir Özel Da
ğıtım Komisyonu kurulması ve bu komisyonda grup
ların kaçar üye ile temsil edileceğinin tespiti için 

grup başkanları veya temsilcilerinden müteşekkil bir 
komisyonun teşkili kabul olundu. 

13 . 11 . 1975 Perşembe günü saat 15,00'te top
lanmak üzere Birleşime saat 18,03'te son verildi. 

Başkan 
Fahri Özdilek 

Kâtip 
Bursa Üyesi 

Barlas Küntay 

Kâtip 
Urfa Üyesi 

Abdülgani Demirkol 

Kâtip 
Niğde Üyesi 

Abdullah Emre İleri 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saat] : 15,00 

BAŞKAN — Fahri Özdilek 

KÂTİPLER : Abdülgani DemirkoJ (Urfa), Barlas Küntay (Bursa) 

BAŞKAN — Senatonun sayın üyeleri 5 nci Birleşmi açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Senatonun sayın üyeleri, gerekli ço
ğunluğumuz vardır. Görüşmelere başlıyoruz. 

IIL — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Başkanlık Divanı seçimlerine esas tutulacak 
dağıtan cetveli. 

BAŞKAN — Geçen toplantımızda son defa ten
sip buyurduğunuz grup temsilcileri arkadaşlarımız 
dünkü toplantılarında vasıl oldukları bir kararı öner
ge halinde bize sunmuşlardır, bu öneriyi okutuyo
rum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı üyelekleri da
ğıtım cetvelini hazırlayacak komisyonun teşkil tarzı

na dair siyasî grup temsilcileri karar tutanağı 
Sayı : 1 
Karar : 1 12 . 11 . 1975 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosunun 11 Kasım 1975 tarihli 

4 ncü Birleşiminde alınan karar gereğince 12 Kasım 

1975 günü saat 15,00'te toplanan Cumhuriyet Sena

tosu siyasî grupları temsilcileri aşağıdaki önerinin 

Yüksek Genel Kurula arz edilmesini oy çokluğu ile 

uygun görmüşlerdir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı üyelikle
ri dağıtım cetvelini tanzim edecek komisyonun Ada
let Partisi Grupundan (6), Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupundan (4), Millî Birlik Grupundan (1), Konten
jan Grupundan (1) ve Cumhuriyet Senatosunun Grup 
kuramayan üyeleri topluluğundan (1) üye olmak üze
re (13) üye ile Adalet Partisi Grupundan (1), Cum
huriyet Halk Partisi Grupundan (1), Millî Birlik 
Grupundan (1) ve Kontenjan Grupundan da (1) tem
silcinin katılması ile (17) üyeden teşekkül edebilmesi 
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Yüce Cumhuriyet Senatosunun tasviplerine arz olu
nur. 

Adalet Partisi Grup 
Başkanvekili 

Ömer Ucuzal 

Millî Birlik Grupu 
Temsilcisi 

Selâhattin Özgür 

Cumhuriyet Halk Partisi 
Grup Başkanvekili 

Muhalifim 
Fikret Gündoğan 

Kontenjan Grupu 
Başkanı 

Nihat Erim 

BAŞKAN — Muhalefet şerhi vardır, onu da oku
tuyorum. 

Karşı oy yazısı 

1. Kurulması salık verilen kurulun, bir çeşit Da
nışma Kurulu niteliğinde olması düşünülmüş bulun
duğuna göre, bu espriye en uygun düşecek kuruluş, 
halen görev yapmakta olan Başkanlık Divanına grup
ların göndereceği birer temsilci ile oluşturulacak bir 
kuruluş olması gerekir. 

İçtüzüğün 13 ncü maddesinde yer alan Danışma 
Kurulu, bu düşüncemizi doğrular niteliktedir. 

2. 13 kişiden oluştuıulmak istenen ve bir çeşit 
Başkanlık Divanı icadına yönelen karar, İçtüzükte 
yazılı bulunan Başkanlık Divanı kuruluşu usulüne ve 
hukukuna uygun değildir. 

Kararda yer alan yeni tür Başkanlık Divanının 
oluşturulmasında, İçtüzüğün 8 nci maddesinde ön
görülen hesaplama tekniği bir tarafa bırakılmış, ya
pay bir hesaplama sistemi kullanılmıştır. Bu yüz
den, bu konuda Başkanlık Divanı görevi yapacak bu 
yeni kuruluş, bazı grupları kimi yerde güçleri oranın
dan daha çok üye ile temsil olanağına kavuşturmuş, 
kimi yerde bazı grupları güçleri oranından eksik üye 
ile temsil olunma durumuna düşürmüştür. Bu hatalı 
ve usul dışı hesaplama tekniğinde A. P. ye bu kuru
luşta 6. üyelik verilmiş, buna karşı C. H. P. ye 4 
üyelik verilmiştir. Oysa, İçtüzüğün 8 nci maddesin
de öngörülen ve görev ve yetki ağırlıkları gözönünde 
tutularak yapılan hesaplama sistemiyle kurulması ön
görülen Başkanlık Divanında A. P. si ancak, 5 üye 
ile, temsil olunmak gerekirken, görüldüğü gibi A. P. 
yeni kuruluşta 6 üyeye sahip kılınmıştır. Hele Divan 
üyelerinin görev ve yetki ağırlıkları gözönünde tu
tularak yapılacak temsil hesabında A. P. nin sadece 
4 üyeliğe gücü yetmektedir. Aynı sistemle yapılan 
hesaplamada C. H. P. 5 üye ile temsil gücüne sa
hip olacaktır. 

Bu nedenler ve sözlü olarak sunacak olduğum ay
rıntılı izahatım uyarınca söz konusu karara muhali
fim. 

C. Senatosu İstanbul Üyesi 
Fikret Gündoğan 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın Fikret 
Gündoğan, buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADİNA FİKRET GÜNDO 
GAN (İstanbul) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun 
çok değerli üyeleri; 

Biraz önce sayın Başkanın Yüce Senatoya arz 
ettikleri ve Divan üyesi arkadaşımın okuyarak bilgi 
verdikleri konuda görüşlerimizi, düşüncelerimizi 
sizlere iblâğ etmek için huzurunuzu işgal ediyorum. 

Sözlerime başlamadan önce, eski bir deyimle (Hum-
mâ-yi râcıa) gibi her iki yılda bir, Meclisleri jiletlen
diren bir duruma ve Cumhuriyet Senatosu Başkan
lık seçimi konusunda ateşli, inatçı ve oldukça çıkarcı 
bir tutum ve davranışa sokulduğu için Grupumun 
en içtenlikti teessürlerini dile getirmek isterim. 

Şuna inanmanızı içtenlikle istirham ederim ki, 
biz, Türkiye Cumhuriyetinde en büyük kurum olan 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde; Millet Meclisinde 
ve Cumhuriyet Senatosun'da Anayasa ve Meclisle
rin çalışmalarını düzenleyen ve Anayasanın 85 inci 
maddesinden kaynak alan İçtüzük hükümlerine ta
mamı tamamına uyma kararı ve anlayışı içinde bir 
Grupuz. Bizim bu karar ve anlayışımıza rağmen 
Adalet Partisi Grupu, sözlerimin başında da ifade 
ettiğim gibi, her iki yılda bir gündem konusu olan 
Başkanlık Divanı seçimlerinde Anayasaya ve İçtüzük 
hükümlerine aykırı bir tutum ve davranışın içine 
girmekte hiç bir sakınca görmeyen ve bunu tarih 
içinde kerrat ile tekrar eden bir Grup görünümün
dedir. İşte anlaşmazlık buradan çıkıyor. Bir yanda 
Anayasa, İçtüzüğü ve yerleşmiş hukuk kurallarına ta
mamen sadakatle bağlı bir Grup, bir yanda da her 
sefer Anayasa, İçtüzük ve yerleşmiş hukuk kuralları
nın dışına çıkmaya ve sonuç olarak kendilerine da
ha çok yarar sağlamaya yönelik bir zihniyeti temsil 
eder başka bir Grup... Böyle iki anlayış, iki zihniyet 
farkı olmasa, bugüne kadar biz, Türkiye Cumhuri
yetinin en büyük kurumlarında böylesine bir tartış
maya, böylesine bir çekişmeye girmiş olmazdık. 

Söylediğim sözler sadece benim iç düşüncelerim 
değildir. Beni bu şekilde ifade-i merama sevk edea 
olaylar vardır, somut örnekler vardır; tarih içinde 
vardır, yaşadığımız bu dönemde vardır, bu dakika-
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da vardır. Tarih içinde vardır: 1973 yılında Baş
kanlık Divanı seçimleri işlevlerini yapmaya kalkış
tığımız da sayın Adalet' Partisinin karşımıza çıkar
dığı, Anayasa, İçtüzük ve yerleşmiş hukuk kuralları 
dışı tutum ve davranış, ancak Meclisler dışındaki bir 
kurum; yani Anayasa Mahkemesi marifetiyle çözüm-
lenebilmiştir. Bu, tarih içindeki örnektir. Yaşadığı
mız dönemde, yaşadığımız anda bunun tıpatıp aynısı, 
her iki Mecliste yine Adalet Partisi Grupu tarafın
dan sürdürülmektedir; somut olay olarak önümüz
dedir. 

1975 yılının 1 Kasımında açılan Meclislerde ilk 
görev olarak ele alınan Başkanlık Divanı seçimlerin-
da Anayasaya, İçtüzüğe ve yerleşmiş hukuk kural
larına uygun hareket tarzını benimseyen Cumhuriyet 
Halk Partisi bu düşüncesinin istikametinde hareket 
etmiştir. Meselâ, Millet Meclisinde Anayasanın, İç
tüzüğün ve yerleşmiş hukuk kurallarının icabına uy
muştur ve en çok üyesi bulunan grup sıfatıyle Cum
huriyet Halk Partisinin gösterdiği adayın Meclis Baş
kanı olmasını önermiştir, o uğurda gayret sarf etmiş
tir. Cumhuriyet Halk Partisinin bu işlevi, bu hare
ket tarzı, Anayasanın da, İçtüzüğün de, 14 yıldan 
beri uygulanagelen hukuk kurallarının da tabiî so
nucudur. Demek ki, biz tarih içinde; ister bundan 
önceki zamanlarda, ister şimdi olsun hep bu Ana
yasa, İçtüzük ve yerleşmiş hukuk kurallarına uz 
düşen bir tutum ve davranışı benimsemiş ve yürüt
müş bir partiyiz. 

Ne görüyoruz?... Tarih içindekini biraz evvel arz 
ettim; taa Anayasa Mahkemesinin çözümlemesine 
kadar götürdük. Bugün ne görüyoruz?. Millet Mec
lisinde en çok üyesi bulunan Cumhuriyet Halk Par
tisinin adayına oy vererek Millet Meclisi Başkanını 
belirlemek varken, konu... (A. P. sıralarından «Ne 
alâkası var, Millet Meclisinde konuşsun, gündem dı
şı mı konuşuyor!...» sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar... 
C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-

ĞAN (Devamla) — Bu noktaya nereden gelindiğini 
ve neden gelindiğini bilmeye hepimiz mecburuz. Özel
likle, üçte bir yenileme seçimlerini yapmış Senato
muzda 54 arkadaşımızın, tarih içinde olanlarla bu
gün olanları kıyaslayarak değerlendirmelerini sağla
mak için izinlerine, müsamahalarına sığınarak böyle
sine bir açıklamaya kendimi mecbur tutuyorum; on
lara saygımdandır bu. 

Siz meseleyi, «Nereden geliyor, nereye dayalıdır» 
şeklinde ortaya koymadan, düpedüz soyut bir olay 

gibi ele alırsanız ve böylece bizi de sanki bu yola 
sevk edebileceğiniz ümidine kapılırsanız, o zaman biz, 
bu Parlamento kanadında ne yaptığımızın yeteri ka
dar bilgisine sahip olmamak gibi bir hataya düşür
müş oluruz, Yüce Senatoyu. 

Hemen söyleyeyim; Millet Meclisinde Cumhuriyet 
Halk Partisi en fazla üyeye sahip grup sıfatiyle öner
diği Başkanını seçtirme inancındadır, seçtirme kara
rındadır. Neden?... Çünkü, Anayasa, İçtüzük ve yer
leşmiş hukuk kuralları bunu emrediyor. Çünkü, Ana
yasanın, İçtüzüğün ve yerleşmiş hukuk kurallarının 
hayatiyeti buna bağlıdır. Çünkü, Türkiye Cumhuriye
tinde Yasama Organlarının sağlıklı biçimde çalışması 
buna bağlıdır. Çünkü, Türkiye'de hiçbir kimsenin 
kudreti dahilinde olmayan, mecali dahilinde bulun
mayan bu kuralları ihlâl etme girişimlerine karşı dur
ma tarihî göreviyle yükümlü olduğu içindir ki, Cum
huriyet Halk Partisi bu İsrardadır, bu karardadır. 

Biz, bir yanlışlığa değil, bir Anayasal hatayı, bel
ki demokrasinin belki Cumhuriyetin temellerine ger
çekten büyük zararlar verecek, rahneler açacak gi
rişimleri önlemek gibi büyük bir vatan sevgisi, mem-
leekt sevgisi ve yasa bağlılığı içinde olduğumuz için 
bunu yapıyoruz. 

Neden dolayı, Millet Meclisinde Başkanlık seçi
mi yapılması oylamalarına katılıp da, 160'dan fazla 
üyesi olan muhterem Adalet Partisi Grupu bu Ana
yasanın, yerleşmiş hukuk kurallarının, demokrasinin 
ve Cumhuriyetin doğru ve sağlıklı işlemesine yardım 
etmiyor? Bunu sormak istiyorum, sormak hakkım
dır. 

Neden dolayı, oylamaya dahi katılmamak sure
tiyle Başkan seçimine mani olucu tutum ve davra
nış içindedir? Neden dolayı, bir tek Hükümet üye
si dahi gelip, (Ki hepsi milletvekilidir, senatördür) 
özellikle milletvekilleri orada bulunup oylamalara ka
tılmıyorlar? Neden dolayı, iki haftadır sadece Cum
huriyet Halk Partisi ve birkaç tane de bizim gibi 
düşünen üyenin oylanyle belli bir düzeyde kalıyor 
bu Başkanlık seçimleri? 

Siz, o Mecliste Başkanlık seçimlerine Anayasa
nın gereği, İçtüzüğün gereği, yerleşmiş hukuk kural
larının gereği yardım etmeyeceksiniz, bir Başkan se
çilmesini sağlamayacaskmız, kolaylaştırmayacaksmız, 
hkkımızı teslim etmeyeceksiniz, demokrasinin hak
kını teslim etmeyeceksiniz, Anayasanın hakkını tes
lim etmeyeceksiniz; sonra geleceksiniz bu Mecliste, 
bu kanaatta bizden, sizin inancınız istikametinde ha
reket etmemizi isteyeceksiniz... Siyasette böyle bir 
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denkleme ben inananlardan değilim. Siyaset kül, bü
tün; bu Meclisler de kül ve bütün. Bu Meclislerin 
ikisinde de aynı şeyin olması gerekir. Bu Meclislerin 
birinde başka bir hukuk, birinde başka bir hukuk... 
Böyle bir anlayışa biz yandaş değiliz. Hepimiz Ana
yasayla, İçtüzüklerle ve yerleşmiş hukuk kurallariyle 
bağlıyız. 

Öyleyse, şimdi söylüyorum, açıkça ifade ediyo
rum ve yetkiyle ifade ediyorum; derhal meseleyi ken
di tabiatı içinde ele alalım, Millet Meclisinde ve Sena
toda Başkanlık Divanlarını bugünden tezi yok seçe
lim. Neye göre? Anayasaya, İçtüzüğe, yerleşmiş hu
kuk kurallarına göre. 

Bu teklifim, bir alış - veriş teklifi değil, bir çı
kar teklifi değil, bir hukuk dışı tutum ve davranışı 
meşrulaştırma amacına yönelik bir teklif değil. Doğal, 
yasal, hukuksal teklifime lütfen buradan bir partili 
arkadaşım, bir Adalet Partili arkadaşım, bir yetkili 
arkadaşım cevap vermek lütf unda, cevap vermek ihtiya
cında değil midir? Buraya gelip, şayet cevap vermek 
lütf unda bulunursa, sayın arkadaşlarımın muhtemel 
ifadelerine şimdilik düşünebildiğim kadarıyle cevap 
arz edeyim. Çok basite indirmeyerek söylüyorum; 
«Senato başkadır, Millet Meclisi başkadır.» derse
niz; açık söylüyorum, seçik söylüyorum, yetkiyle 
söylüyorum; bizce başka değildir, bizce ayrı değil
dir. Bizce bunlar birer bütündür, beraberce çalışır
lar. Öyle ki, yetkileri, görevleri birbirine iyice gir
miştir, birbirinden ayrılamaz. «Senato soyut bir top
lum, Millet Meclisi soyut bir toplum, daha doğrusu 
birbirinden ayrı, birbiriyle münasebeti olmayan or
ganik bağları bulunmayan yasal, hukuksal, yetki ve 
görev tedahülleri olmayan kurumdur...» Buna biz 
prim vermiyoruz. 

Lütfediniz, derhal geliniz Meclislerin her ikisinde 
de Başkanları ve Başkanlık Divanlarını Anayasaya, 
İçtüzüğe ve yerleşmiş hukuk kurallarına göre seçe
lim. 

Açık söylüyorum, yetkiyle söylüyorum, ısrarla bu
gün bu kelimeyi kullanıyorum; bunu yapmadığımız 
müddetçe biz kaybediyoruz veya siz şunu yapacak
sınız da, bundan dolayı direniyoruz anlamına gelen 
bir tutum ve davranış içinde olduğumuzu sakın ha, 
sakın düşünmeyesiniz. Biz bunu sağlamak zorunlu
luğunu duyuyoruz. Hukuk anlayışımız bizi, hukuka 
saygımız bizi, Anayasaya bağlılığımız bizi bu anla
yışa getiriyor. Bu bir karşılıklı çıkar, alış - veriş he
sabına dayalı bir görüş değildir. Keşke kabul buyur-
sanız da; (Ki, «Kabul buyursanız da» derken bile 
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neye kabul etmezler acaba diye içimden ister istemez 
bir sual varit oluyor, hemen meseleyi burada bırak
sak, Millet Meclisiyle beraber, an be an beraber, 
adım adım beraber hareket etsek, yarın Türkiye 
Cumhuriyeti hudutları içinde yaşayan 40 milyon kü
sur vatandaş da görevlerini yapmış, hukuk içinde ve 
huzur içinde Meclisler görünümünü kazansak. 

Neden, neden bunu yapmıyoruz?... Nedir bizim 
burada takıldığımız, bizi müşküle sokan şey?... 

Millet Meclisinde Cumhuriyet Halk Partisinin en 
fazla üyeye sahip grup olduğu gerçeğini neden kabul 
etmiyoruz?.. Neden şimdiye kadar en fazla üyesi olan 
grupa Millet Meclisinde Başkanlık teveccüh etmiş ol
duğu gerçeğini kabul etmiyoruz?... (A. P. sıraların
dan gürültüler.) 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahraman Maraş) — 
Millet Meclisinin işine ben ne karışırım... 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (Devamla) — «Millet Meclisinin işine ben ne 
karşırım.» diyor. 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Onlara 
söyleyin beyefendi. Temsilciniz var orada, temsilci
niz söylesin. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
GAN (Devamla) — Millet Meclisinin işine sizin adı
nıza karışanlar var, sevgili dostum. Senin temsilcile
rin karışıyor. Onlara söylemek iktidarında olsam, on
lara da söylerim. 

Millet Meclisinde tutum ve davranışları belli bu
lunuyor, gruplarımızın. Bizimki bir hakka, bir Ana
yasal hakka dayanarak bir aday gösterdi, oyluyoruz 
ve oy veriyoruz, Millet Meclisindeki diğer gruplar, 
özellikle Adalet Partisi iştirak dahi etmiyor, diyo
rum. 

Şimdi, siz Millet Meclisinde ayrı politika, Sena
toda ayrı politika güden, velhasıl politikaları birbi
rinden kopuk, velhasıl politik yönden parça parça 
düşünen, belli istikameti bulunmayan parti değilsiniz, 
ben sizi tenzih ederim. Siz, Millet Meclisinde belli 
bir politika güdeceksiniz, burada başka politika gü
deceksiniz, o zaman parti olarak siz genel politika
ya sahip değilsiniz, dedikleri zaman, ben evvelâ mü
teessir olurum. 

O itibarla derim ki, değerli arkadaşlarım, bu işin 
çıkış yolu Anayasadan, İçtüzükten, geleneksel, fakat 
hukuk kuralından daha da güçlü hale gelmiş anlaş
malardan uzaklaşmayalım. Orada Meclis Başkanını, bu
rada Senato Başkamnı birlikte belli kurallara göre 
seçelim, diyorum. 
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Bir şey daha söyleyeyim: 
Değerli arkadaşlarım kaygı, insanın yaşamının en 

büyük, en emin uyarıcısıdır, hele böyle siyasetle meş
gul olan, cemiyet idare eden, toplum idare eden, 
devlet idare eden kişilerde kaygı; akıl, zekâ, iyi ni
yet, hüsnüniyet ve tedbir yanında, hemen onlar gü
cünde bir ruh haleti olarak yaşamalıdır. 

Türkiye'de, Türkiye'nin Cumhuriyet olarak, de
mokrasi olarak, hukuk devleti olarak işlemesini önle
yecek tutum ve davranışlardan uzaklaşanların bir 
meşru noktaya gelmelerini sağlamak lâzımdır. Bu iti
barla; ne kadarını koparırsak, ne kadarını kurtarır
sak kârdır, şeklinde bir kaygıya saygı duyarım; ama 
o kaygının yeterli olduğuna inanmam. Meselâ, Cum
huriyet Senatosunda biz, Millet Meclisiyle hiç ilgi
miz yokmuş gibi davranıp, burada Başkanlık Divanı
nı seçmek suretiyle memleketin yıpranması, kurum
ların yıpranması, demokrasinin zaafa düşmesi kaygı
sına düşer de; burada meselemizi halledelim, hiç ol
mazsa bir kısmını kurtarırız, kaygısına saygı duya
rım; ama bunun yeterli olmadığını da söylemekten 
kendimi geri alamam ve ben metot olarak şahsen böy
lesine bir düşünce tarzına yatkın olamam. Kül ha
linde düşünülmeyen meseleyi bir ucundan hallediyo
rum farz etmek; çok affedersiniz, olsa olsa bir 
benzetmedir ve benzetmede de hata olmaz derler; 
orman içinde ağaçları görmemek olur. Oysa, orma
nın bir varlık olarak bir başka yerden görünümünü 
ve o varlıkta ne yapılmak gerektiğini öylece bir pers
pektif içinde, öylece bir görünüm içinde halletmek 
gerekir kanısındayım. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, esasa temas bu
yurmanızı rica edeceğim. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Olur efendim. 

Böyle yapılmadığı, yani kül halinde mesele ele 
alınmadığı, Meclisler Başkanlık Divanlarının birlikte 
halledilmesine yanaşılmadığı zaman; (Sayın Başka
nın ikazına da uyarak meseleleri bir tarafa bıraka
rak esasa giriyorum) Grupum hiçbir şekilde, hiçbir 
suretle, hiçbir tertibin, hiçbir önerinin tam manasıyle 
takipçisi, içine sindirmiş olarak yandaşı olamaz. Ga
yet açık; isterseniz anket yapınız, 252 kişiden ibaret 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde birer birer sorguya çekilse, birer birer 
ankete tabi tutulsa; hepsinin fikri bu noktada itiraz
sız, ivazsız ve kararsız toplanmış olur. 

Şimdi siz; bizi bu Mecliste bu anafikrimizden, bu 
temel fikrimizden uzaklaştırmak üzere var gayreti

nizle, belli birtakım yapıtlar içinde, belli birtakım 
tertipler içinde âdeta zorluyorsunuz ve biz büyük me
selemizi, toplu inancımızı bir tarafa itme durumuna 
sokuluyoruz... Bundan müteessiriz arkadaşlarım, bun
dan şikâyetçiyiz, böyle bir muamele görmeye lâyık 
görmüyoruz kendimizi. Bizi böyle; şu komisyonu 
böyle kuralım, bu komisyon bu kadar kişi olsun, 
oranları böyle olsun, şu çizelge düzenlensin, bu bil
mem ne yapılsınla oyalamayınız lütfen. Çünkü, bizim 
temel fikrimiz; her iki Mecliste Başkanların birlikte 
seçilmesidir. Zorluyorsunuz bizi. Reva gördüğünüz 
muamele, lâyık olmadığımız muameledir. 

Şimdi, bu fikrimizi biz kamuoyuna anlatamaz mı
yız sanıyorsunuz? Anlatırız. Katiyen tehdit olsun 
diye söylemiyorum. Bakınız Meclislere, 15 günden 
beri en ziyade üye ile geliyoruz, oraya da, buraya 
da; ama bir yerde bizi temel inançlarımızdan, Cum
huriyetin korunmasına, Devletin bütünlüğüne, Ana
yasaya, hukuka saygılı olmaya yemin etmiş adamlar 
olarak bu düşüncemizden ayırmaya çalıştığınız za
man, teessürümüz büyük oluyor arkadaşlarım. Onun 
içindir ki, meselemizin böylece halledilmesine biz 
esas itibariyle taraftar değiliz. 

Nasıl kabul ederim bendeniz şimdi, burada ku
rulacak bir kurul vasıtasıyle dağıtım cetveli düzen
lenmesini ve o dağıtım cetvelinin şöyle veya böyle 
elmasını, o dağıtım cetveline göre şu veya bu şekil
de bir işlem yapmak durumuyle karşı karşıya oldu
ğumuzu?... Kabul edemiyorum arkadaşlarım. Daha 
yeni grup toplantısından çıktım, Grupumdan aldığım 
yetkiyle konuşuyorum. Herkes müteessir. «Sayın Baş
kan, farkındasınız herhalde.» dediler bana. «Bunlar, 
genel fikrimizin aksine, aleyhine, onu cerh eden, onu 
itibarsız hale getiren davranışlar değil mi?... Bizi bu
raya getiriyor, oturtuyorsunuz; yahut da irademizle 
oturuyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz; ama 
bizim genel fikrimiz ne olacaktır?» diye soruyorlar. 
252 kişi bir Mecliste çok büyük bir ağırlık... 

O itibarla, bana sorarsanız ve lütfen kabul eder
seniz; Meclisler Başkanlarını ve Başkanlık Divanları
nı seçmek üzere her iki Meclisin birlikte hareket et
mesini sağlayacak bir anlaşmaya muhtacız. Biz de
ğil, Türkiye muhtaç. Bu şekilde hareket etmediğimiz 
takdirde varacağımız sonuçları bilemiyorum. Ondan 
sonra sorumluluk paylaşması gibi birtakım çırpınma
lara düşmeye gerek görmüyorum. Lütfediniz geliniz; 
biz defalarca meseleleri halletmek için zaman vermi
şizdir kendimize ve zaman içinde meseleleri hallet
menin yollarım bulmuşuzdur. 



C. Senatosu B : 5 13 . 11 . 1975 O : 1 

Bugün şöyle yapalım diye teklif ediyorum; her 
iki Mecliste Başkanlık Divmnın. seçilmesini sağlaya
cak bütün girişimlerin yapılmasını mümkün kılacak 
bir zaman içinde çalışmalar yapalım. İşte buyurun; 
doğru yolda olanın söyleyeceği sözün doğraluğunu 
kanıtlamaya ihtiyacı yoktur. Istırap çeken bir Meclis 
Grupu olarak Millet Meclisinde haftalardır süren 
oylamalardan... 

MEHMET FEYYAT (istanbul) — Demirel da
ha emir buyurmadı da ondan. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (Devamla) — Usanmak.... Hayır. Kendisine 
reva görülen muameleyi reddetmek için, ben bu mua
meleye lâyık bir grup değilim demek için, kamuoyu
na bunu anlatmak için, Cumhuriyet Halk Partisi 
Mecliste adayını çekmek suretiyle soruna çözüm bu
lunmasını sağlayacak bir girişimde bulunmuştur. 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahraman Maraş) — 
Orası Meclis. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (Devamla) — Buyurun; biraz evel arz ettim, 
bundan haberim yoktu, kabul edersiniz; ama buyu
run, haftalardır Cumhuriyet Halk Partisi, Grupuna 
reva görülen muamelenin altında teessürle ezilen bir 
grup olmaktan, haysiyetini korumak zorunda bulu
nan bir grup olmaktan uzaklaşmamak için, Mecliste 
bu işin hallini sağlamak maksadıyle adayını çekmiş 
ve Meclis, toplantılarını ertelemiştir. 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Senato 
için konuşalım, kendi meselemizi konuşalım. Biz Mec
lis üyesi değiliz. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (Devamla) — Şimdi, Meclis toplantılarını 
ertelemiştir. 

Biraz daha fikrimizi geliştirerek temelde ve esas
ta arz ettiklerimi doğrulayıcı bir yola girelim. 

Arkadaşlarım, biz de böyle yapmalıyız, biz de 
muhterem Meclisimizde, bu konuları iki tarafta bir
den, iki tarafta beraberce halletmenin yollarını ara
mak için erteleme kararı almalıyız. 

Şunu söyleyeyim arkadaşlarım; akla geliyor ve 
meşrudur, Mecliste biz Başkanlık seçimini sağlamak 
için yaptığımız bu girişimle taraflara vakit kazandır
mayı ve anlaşmayı sağlamayı amaçlamışız. Biz Mec
liste, (Ki, Adalet Partisi Grupunun gelip Mecliste 
oy kullanmadığım, çoğunluğunu bizim Grupun üye
lerinin teşkil ettiğini anlatmıştım) bugünkü çoğunlu
ğa dayanarak bir tatil kararı da alabilirdik ve tatil 
kararı aldığımız takdirde, bu Meclisin de Anayasa 

gereği tatile girmesi zorunlu idi. Buna dahi teves
sül etmemiş bulunuyoruz; ama meselenin önemine 
iyice inanmış bir parti olarak Meclisten adayımızı 
çekmek ve Meclisin oturumunu ertelemek suretiyle 
meseleye bir çözüm getirici zamanı kazandırmaya 
çalışmış bulunuyoruz. 

Lütfeder misiniz arkadaşlarım; bu Parlamento ka
nadını da, muhterem Senatoyu da erteleyelim. İster
seniz, bir önerge hemen getirsin arkadaşlarım, bunu 
erteleyelim ve meseleyi hakikaten çözelim. Ürküt
mekle, korkutmakla, tehditle hiçbir şeyin başarıla-
mayacağma kani olduğum için, ömrüm boyunca mü
racaat etmediğim tek taktiktir. Lütfediniz, iyi niyeti
mizi, hakkımızı kabul ediniz. Bir önerge vermek zo
runlu hale geliyor Meclisin bu kararından sonra ar
kadaşlarım. Lütfen, bir önerge takdim edelim; yahut 
benim bu şifahî teklifimi önerge olarak kabul edin 
ve bunu böylece yapalım arkadaşlarım. 

Önerge, inşallah hazırlanır, gelir ve oylarız. 
Değerli arkadaşlarım;... 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Bekle bek
le... 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (Devamla) — Bekleyeceğim gayet tabiî, hak
kım... 

İ. CENAP EGE (Aydın) — Verirsiniz önergenizi, 
devam ediniz. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (Devamla) — Şimdi efendim, önerge vermeyi 
ben, meselenin esasına girişmek suretiyle vakit ziya
ma ve sizi yormaya mahal bırakmamak için teklif 
ediyorum. Ben bu mesele üzerinde muhalefet şerhi
mi yazmışım, hepiniz okudunuz ve bu muhalefet şer
himin neye dayandığını size de arz edeceğim. Şükür, 
daha gücüm var buna. (A. P. sıralarından «Dakika
larca mı?» sesleri.) 

Dakikalar, dakikalar, benim... 
BAŞKAN — Sayın Gündoğan, esasa gelmenizi 

rica ettim; müddeti de bir hayli doldurduk... 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Müddetle mukayyet değil, Grup 
adına konuşuyorum. 

BAŞKAN — Grup adına konuşuyorsunuz; ama 
yarım saatten fazladır konuşma devam ediyor. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Peki efendim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi gelelim, Sayın Başkanın sizlere arz ettiği 

konuya ve konunun zatına. Bu konuyu biraz evvel 
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söylediklerimden soyut olarak düşünemeyiz de onun 
için yeni geliyorum arkadaşım. 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (îsparta) — Daha ye
ni geliyor, Başkan; yeni. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (Devamla) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım; 

Geçen oturumu, biz zabıtlarda yazılı olduğu üze
re şu maksatla ve şu karar üzere erteledik. Dedik ki, 
Meclis Başkanlık Divanı seçimlerini ve Senato Baş
kanlık Divanı seçimlerini yapabilmeyi sağlayacak bir 
organa ihtiyacımız var. Bu organı kuralım: ama 
nasıl kuralım?Bu, münakaşalı ve gruplar arasında bir 
mutabakata bağlanmamış bir konu. Onun için, grup 
temsilcileri bir araya gelsinler, otursunlar, bu soru
nun çözümüne medar olacak kurumu, kurulu kur
sunlar ve grup temvsilcileri bir mutabakat ile bura
ya gelsinler diyerek erteledik geçen oturumu. Bu ka
rarı vererek de bugüne keldik. 

Gerçekten, dünkü gün bu karar gereğince Anaya
sa ve Adalet Komisyonu odasında dört grup temsil
cisi; Sayın Nihat Erim, Sayın Ömer Ucuzal Sayın 
Selâhattin özgür ve bendeniz buluştuk. Birkaç saat 
görüştük; ama temelde bir uzlaşmaya varamadık. 
Çünkü, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Grupu ile 
Adalet Partisi Grupu arasında görüş ayrılıkları te
melli olduğu için, muhterem heyetinizin geçen oturu
mu ertelemeye dayanak teşkil eden kararına uygun 
bir karar alamadık. Başka bir deyim ile, dört grup 
temsilcisinin toplanıp bir mutabakat sağlaması için 
ertelenen birleşimden sonra yaptığımız toplantıda o 
karara uygun olarak ve ittifakla bir karar alma ola
nağını bulamadık. 

Mantıksal olarak bana öyle geliyor ki, sizin geçen 
oturumu erteleme krarınıza uygun bir sonuca varmış 
olsaydık, şimdi bu meseleyi; yani Sayın Başkanın siz
lere arz ettiği meseleyi; yani dağıtım cetvelini dü
zenleyecek bir kurulun kuruluşunun usulünü ve hu
kukunu bulma olanağını size getirmiş olacaktık. Bu
na imkân bulamadık. Çok muhterem üç grup üye
si bir formül getirdiler; ama bendeniz formülün te
melinde mevcut Anayasa veya tüzük aykırılıkları yü
zünden bunun yanlısı olmadım ve muhalefet ettim. 

Öyle ise, şu ortaya çıkıyor: Geçen oturumda verilen 
karar gereğince dört grup temsilcisi ittifak ile bir an
laşmaya varamadıklarına göre, demek ki, şimdi Sayın 
Başkanın size arz ettiği o temsilciler heyetinin aldı
ğı karar geçerli olamaz. Hatta, erteleme kararı, dört 
grup temsilcisinin anlaşma temeline dayalı olduğu; 

fakat toplanan dört grup temsilcisinin dördü birden 
ittifak edemediği için, demek ki o mesaî, karara uy
gun bir mesaî olarak sonuçlandırılmış bir mesaî de
ğildir. Bana öyle geliyor ki, bu dört grup temsilcisi
nin toplanıp konuşarak vardıkları değil, ittifakla va
ramadıkları sonucun oylanması da usule uygun ol
maz. 

Aslında, karşı yazımda da belirttiğim gibi, bizim 
düşüncemiz başından beri pek aşikâr, pek belli bir 
düşüncedir. Biz başından beri her konuyu, doğal 
şartlar içinde hukuk metinlerini nasıl ele almışlarsa, 
bu biraz olağan dışı durumlarda da o metinlerin ele 
alış tarzlarına uygun ele almak zorunda bulundu
ğumuz kanısındayız. Yani, eğer Başkanlık Divanı 
teşkili için bir dağıtım çizelgesi yapılması görevi ve 
zorunluğu ile karşı karşıya isek,, o takdirde doğal 
ahvalde, ve koşullarda bu görevi yapan bir kuruma 
çok yaklaşan bir kurum yahut kurul kurmak zorun
dayız. 

O nedir? Doğal koşullarda dağıtım cetveli yap
maya yetkili olan, görevli olan kurul, Başkanlık Di
vanı ile birlikte toplanan ve gruplar temsilcilerinden 
oluşan Danışma Kuruludur. Biz şimdi Danışma Ku
rulunun yaptığı bir görevi yapmak için bir kurul arı
yoruz. 

Doğal koşullarda Danıgma Kurulu nedir? Baş
kanlık Divanı + grup temsilcileridir. Bu itibarla Baş
kanlık Divanı + grup temsilcilerinden kurulu Danışma 
Kuruluna bu olağandışı şartlarda en benzer kurul, 
ilk önerdiğimiz gibi, halen Başkanlık mevkiinde yer 
almış bulunan Başkan ve iki Divan üyesi ile onla
rın yanına göndereceğimiz (dört tane de grup oldu
ğu için) dört grup temsilcisinden teşekkül edecek bir 
kuruldur. Bu bir İçtüzük ve Anayasa gereğidir. Çün
kü, İçtüzük ruhuyle ve metniyle aynen Anayasanın 
bir benzeridir. O halde Başkanlık Divanı vardır. 
Gördüğünüz gibi Yüce Heyetinizi yönetiyor. Yalnız, 
Yüce Heyetinizi yönetmekle kalmıyor; burada işi
miz bittikten sonra, makamına giderek oturuyor, İç
tüzükte Başkana verilen görev ve yetkileri ifa edi
yor. Örneğin; memur tayini veya derecelerin tespiti 
yahut memurların maaşı ve hatta biz üyelerin maaş
larının ita amiri sıfatiyle hareket ediyor. Hiç şek ve 
şüphe etmeyiniz ve etmiyorum,, Anayasanın belli 
maddesindeki durum hâsıl olursa, Cumhurbaşkanı 
vekâletini de sürdürecektir. 

Bu itibarla bizde bugün, bu olağandan biraz 
farklı durumda her türlü hukuka, yetkiye sahip bir 
Başkanlık Divanı mevcuttur. 
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Binaenaleyh, İçtüzük içinde hareket etmek zorun
da isek benim kanaatimce Başkanlık Divanına göndere
ceğimiz dört grup temsilcisiyle teşekkül edecek Da
nışma Kurulunun, dağıtım çizelgesini düzenleyip Yü
ce Meclise sunması gerekir. Bunun dışında kurula
cak her türlü kurul veya kurum, büyük ölçüde doğal 
koşullardaki Danışma Kurulundan giderek uzaklaş
mış ve hukukun dışına çıkarılarak kurulmuş bir ku
rul olur. Onun için, daha ilk celsede söylediğim gibi, 
biz Başkanlık Divanı dağıtım çizelgesini düzenlemek 
üzere Başkanlık Divanının yanma grup temsilcileri
mizi göndermeyi doğru buluyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi bizim doğru bulduğumuz bu tertibi, bu hu

kukî düzeni Adalet Partili arkadaşlarım da doğru 
buldular. Bu görüşümüz onların da kabulüne şayan 
oldu. Evet, gayet açık ve basit bir gerçek. Sayın Baş
kanım Yüce Heyetinize arz ettiği, bir sureti de be
nim önümde bulunan ve dün toplanarak üç üyeyle 
alınan (karar diyeyim) kararda ne var?... Dikkat eder
seniz, bir Başkanlık Divenı teşkili iradesi ve 13 ki
şiden ibaret bir komisyon, «Komisyon» kelimesinden 
başka bir deyim bulamıyorum; «Başkanlık Divanı + 
4 grup temsilcisi» var. Okuduğumuz, muttali oldu
ğunuz şu benim muhalefetimle alınmış üç grup tem
silcisi kararında bu var. Demek ki siz, bizim başın
dan beri sürdüregeldiğimiz iddiayı, imzanız altında 
apaçık kabul etmiş bulunuyorsunuz. Tekrar etmeme 
lüzum var mı?... 17 kişiden ibaret olan bu Dağıtım 
Çizelgesi Düzenleme Özel Geçici Komisyonunun 
bünyesinde dört tane grupun temsilcisi var. Öyleyse, 
bizim başından beri dediğimiz gibiğ Başkanlık Diva
nım dört grup temsilcisini ekleyerek kuracağınız bir 
kuruldan başka her kurul, doğal koşullardaki Danış
ma Kurulundan hep uzaklaşma anlamına gelir. Savı
mız doğrudur, bu böyle. 

Siz şurasına dokunuyorsunuz; «Başkanlık Divanı 
yoktur.» Bu, düpedüz var olan bir şeyi yoktur de
meye gelen tutum ve davranıştır. Bunun hukukî mes
nedi yoktur, Başkanlık Divanı vardır. 

Şimdi bendenizin doğal olarak en güçlü Anaya
sal hakkımın, Yasama Meclisi üyesi olarak sorumlu
su olmadığım söz hakkımın kullanılması esnasında 
vâki müdahalesi, (Ki, çok yerindedir) onun idaresin
den sadır olmuş bir karar ile bana tesir ediyor. Şim
di, benim söz söyleme hakkımın belli usuller ve belli 
sadet içinde kalmasını bana bir çeşit emreden Baş
kan yok mu?... (A. P. sıralarından «bekle» sesleri.) 
Bu birinci, en somut, en güzel, en canlı örneği. 
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Hakikaten şimdi sayın Başkan farzımuhal (Hu* 
kuk inanışları çok güçlüdür bilirim, yapmazlar ya) 
bana, «Sizi artık konuşurrnuyorum» deseler, o tak
dirde ben ne yapabileceğimi düşünemiyorum. Sade
ce enirine uymak zorunda kalabilirim. Benim bu 
kadar büyük bir Anayasal hakkımı, Millet tarafın
dan bana verilmiş hakkı etkileyecek bir insan ve 
onun yanında iki kişi varken, «yoktur» denebilir mi?. 
Bu kurulu yek saymak mümkün mü?.. Değil. 

Ben sanıyorum ki, sayın Başkan birkaç günden 
beri Başkanlık ettiğinden dolayı, İçtüzükte Senato 
Başkanlarına verilmiş yetkileri ve görevleri haliyle.. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Sayın Baş
kan, konuşmanın bir sınırı yok mu Allahaşkına, ri
ca ediyorum?.. Tüzük yürürlükte ise, bunun bir sının 
vardır. 

BAŞKAN — Şimdi baktım; İçtüzüğün muhalefet 
şerhini izaha ait olan bahsinde sınırlanmaya ait bir 
kayıt yoktur. Ben esasa gelmesi için kendilerini ikaz 
ettim, tekrar rica ediyorum. 

BELİĞ BELER (İzmir) — Sabaha kadar konuşa
bilecek mi?.. 

İMADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Konuşabi
lir tabiî. 

BELİĞ BELER (İzmir) — Ayıp, ayıp denen bir 
şey vardır. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Binaena
leyh, Başkanlık Divanı vardır. Bizim iddia ettiğimiz 
gibi, yanma dört tane grup temsilnisi koymak sure
tiyle Danışma Kurulu teşkil edilebilir. «Sizin iddia 
ettiğiniz yanlıştır» diyemezsiniz. Çünkü dört grup 
temsilcisini, dünkü toplantınızda kuracağınız 17 kişi
lik kurulda kabul etmiş ve imzalamış bulunuyorsu
nuz. Demek ki, düşüncemiz temelde doğrudur. 

Gelelim, Başkanlık Divanı gibi hareket edecek 
13 kişinin kuruluş tarzına. 

Bu temelden yanlıştır. Adalet Partisinin kendine 
yarar sağiasm diye bulduğu bir hesaplama tekniğine 
dayalıdır ve maksadı, niyeti, niyet-i âliyesi, gerçek 
Başkanlık Divanı teşkil olunurken bu payı almaktır. 
Bunu böyle bir hesaplama tekniği ile Meclise sokma
ya çalışmaktır. Çünkü, eğer 13 kişi üzerinden 6 tane 
Adalet Partisine, 4 tane Cumhuriyet Halk Partisine 
verilirse yarın «Niye itiraz ediyorsunuz, bundan ev
vel kurduğunuz kurul da böyle kuruîrnadı rnı?» de
meye gelecek bir hukukî gerekçe aramak istiyorlar. 
Bu olmaz. 

Bakınız onların yaptığı hesaba, o tekniğe daya
narak yaptığımız başka hesaplarla (dün sayın Hoca-
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mıh da müşâhade ^ettiği gibi) 17 kişilik bir heyet 
kurduğumuz zaman, bizim üyemiz derhal Adalet Par
tisinden 2 değil, 1 farklılık arz ediyor, 15'de de öyle 
oluyor, 19'da da öyle oluyor. Demek ki, o hesap 
belli amaca erişmek için, özel olarak, yapay olarak 
ve İçtüzüğün 8 nci maddesinde yer almış hesaplama 
tekniğinin dışında bir hesaplama tekniği olduğu için 
bizim kabulümüze şayan değildir. 

Bu itibarla biz bu anlaşmayı değil, anlaşma ol
mamış metni kabul etmiyoruz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Lehte söz isteyen Sayın Ömer Ucuzal, buyurun. 
Sayın arkadaşlar; Sayın Ucuzal konuşuncaya ka

dar, «Müddeti yok mu?» diye soran arkadaşlara ce
vap arz edeceğim: İçtüzüğün 61 nci maddesinin, Hü
kümet, komisyon ve gruplar adına yapılan konuşma
larla alâkalı müddet uygulanamaması hükmüne isti
naden bu arkadaşımızın zamanını tahdit edemedik. 

Bu sebeple size uzun geldi; fakat ben İçtüzük 
ahkâmını tatbikle mükellef bir arkadaşınız sıfatıyle 
bu konuşmaya müdahale edemezdim ve etmedim. 

Sayın Ucuzal, müddeti biliyorsunuz efendim. 
buyurunuz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

11 Kasım 1975 günü Yüce Heyetiniz müzakere
lerin hitamında bir karar aldı. Bu karar, grupları
mızın ittifakıyle önce açıklandı ve sonra resmiyet ka
zandı. Dört birleşim halline imkân bulunamayan 
dağıtım cetvelinin tanzimi için, grup temsilcilerinden 
oluşacak bir komisyonun kurulması hususunda bir 
anlaşma temin edilsin diye bu karar alınmış bulun
maktadır. Dün, muhterem grupların temsilcileriyle 
bir araya geldik; üç saati mütecaviz bir müzakere
nin hitamında, dağıtım cetvelini tanzim edecek özel 
bir komisyonun kurulması şeklini ekseriyetle karara 
vararak huzurunuza getirdi. 

Sevgili arkadaşlarım; 
Biz Adalet Partisi olarak Yüce Senatonun biran 

evvel çalışmasının yüzde yüz taraflısıyız. Ne yazık 
ki, 5 celsedir, daha dağıtım cetvelini tanzim edecek 
komisyonu seçme imkânını bulamadık. Dünkü top
lantımızda almış olduğumuz karar Başkanlıkça su
nuldu; 17 kişiden teşekkül edecek bir özel komisyo
nun kurulmasını grup temsilcileri ekseriyetle karar
laştırdılar. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu karara mesnet olan önergeyi, Millî Birlik 

Grupuna mensup saym arkadaşımız Selâhattin Öz

gür teklif etti. Saym Özgür'ün bu teklifi, müzakere
ler sonunda en isabetli teklif olduğu için kabul edi
lerek huzurunuza getirildi. Gördüğünüz gibi karar, 
Sayın Millî Birlik Grupu Temsilcisinin, Saym Kon
tenjan Grupu Temsilcisinin ve bendenizin oylarıyle 
kabul edilmiştir. Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Tem
silcisi karara muhalif kalmıştır. Sayın Cumhuriyet 
Halk Partisi Temsilcisi arkadaşımız karara niçin mu
halif kaldığını, meselemizle alâkalı olmayan birta
kım esbabı mucibelere bağlamaya çalıştılar ve Yüce 
Senatonun çalışması veya çalıştırılmaması sebebini; 
götürüp, bizden müstakil olan Yüce Millet Meclisi
nin seçim mevzuuna bağladılar. 

Aziz arkadaşlarım; 

O Meclisin bugün bulunduğu durumla bizim 
Meclisimizin bugün içinde bulunduğu durumu tes
pitte fayda vardır. Millet Meclisimiz dağıtım cet
velini tanzim etmiş ve o dağıtım cetveline göre seçim
lere geçmiştir. Biz ise, 27 Ekim 1975 tarihinde nor
mal Danışma Kurulumuzun yapmış olduğu dağıtım 
cetveline, evvelâ Saym Cumhuriyet Halk Partisi 
Temsilcisinin itirazı başladığı için 1 Kasım gününü 
böylece geçirmişiz ve 1 Kasım gününün geçmesi se
bebiyle de o dağıtım cetveline yapılan itirazlarla bir
likte, yeni bir dağıtım cetveli tanzim edilsin diye bir 
komisyonun kurulması çabası içerisindeyiz. 

İkinci Birleşimde bu komisyonun kurulmasına 
karar verilmiş, üçüncü Birleşimde Sayın Cumhuriyet 
Halk Partisi temsilcisi bu komisyonun, dolayısıyle 
Yüce Heyetinize Başaknlık eden Başkanın durumuna 
itiraz etmiş; komisyon böylece kendisine tevdi edilen 
görevi yapamamış ve dördüncü Birleşimde açılan 
müzakere sonunda da grup temsilcilerinin dağıtım 
cetvelini yapacak komisyonu kurmak üzere bir ara
ya gelip bir karar almasına Yüce Heyetiniz karar 
verdi; grup temsilcileri de o komisyonun kurulması 
hakkında huzurunuza bir teklif getirdi. 

Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisinin değerli Söz
cüsü, «Bu kararı oylayamazsınız.» diyor. Niçin?... 
«Almış olduğunuz kararla verdiğiniz yetkiye göre, 
ittifakla bir karar getirecektiniz; bu karar ittifakla 
gelmedi, 3'e karşı 1 muhalefet oyu ile geldi. O halde 
bunu oylayamazsınız.» diyor. Sayın Sözcü sözünün 
başında, «Anayasaya, İçtüzüğe ve hukuk kurallarına 
bağlı olduğunu; partisinin de buna bağlı olduğunu...» 
üstüne basa basa burada defalarca tekrar etti; 
fakat sonunda o bağlı olduğunu söylediği hu-
ukuk kurallarının hiçbirisini nazarı itibara al-
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mayarak, grup temsilcilerinin ekseriyetiyle alı
nan kararına karşı, «Bu karan oylayamazsmiz.» gibi 
mesnetsiz bir iddianın içerisine girerek bir başka 
noktaya atladı. 

Sayın arkadaşımız, Grupunu temsilen katıldığı 
dünkü grup temsilcileri toplantısında da o fikirlerini 
düe getirdi zaten. Kendisine göre bir damşma kurulu 
kuruyor. Nereden teşekkül edeceğini izah için de, 
«Yüce Senatonun birleşimini idare eden Başkan, 
Başkanın yanında bulunan 2 kâtip üye; bunlar 3 ki
şiler. Grupları temsil edecek l'er kişi de, 4 grup ol
ması dolayısıyle 4 kişi ettiğine ve Başkanlık Divanini 
teşkil eden 3 üyenin de katılmasıyle 7 kişiden oluşa
cak bu heyetin toplanma imkânı bulunduğuna göre, 
bu heyet Danışma Kurulu yerine kaim olmak üzere 
bir dağıtım cetveli yapsın.» diyor. Değerli arkadaşı
mız, Başkan ve 2 kâtip üyeyi de Başkanlık Divanı 
olarak kabul ediyor. 

Şimdi, sevgili arkadaşlarım; 
Anayasaya, Tüzüğe ve hukuk kaidelerine bağlı 

olduğunu iddia eden sözcü arakdaşımıza karşı ben
deniz Tüzüğümüzün 3 ncü maddesini bir defa huzu
runuzda okumak isterim. 

Tüzüğümüzün 3 ncü maddesi Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlık Divanının tarif ediyor ve «Madde 

3. — Başkanlık Divanı: 
a) Başkan; 
b) Üç Başkanvekili; 
c) En az ikisi Genel Kurulda sıra ile bulun

mak üzere altı Divan Kâtibi, 
ç) Üç idare Amirinden kurulur.» diyor. 

Demek ki, Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı 
13 kişiden teşekkül ediyor; l'i Başkan., 3'ü Başkan
vekili, 3'ü İdare Amiri, 6'sı Kâtip Üye; ama arka
daşımın tarif ettiği ve Başkanlık Divanı olarak tesci
le çalıştığı yerde 13 arkadaş değil, 3 arkadaşımız 
bulunmakta; bunun birisi Başkan, ikisi Kâtip Üye
dir. Bunların görevi Yüce Heyetinizin Birleşimini 
idare etmektir. Bunun dışında, Tüzüğümüzün tarif 
ettiği şekilde, bu Heyetin başka bir görevi; yani se
çilmiş bir Başkanlık Divanına ait görevlerin hiç biri
sini yapmaya yetkisi yoktur. Bu durum bir zaruretin 
ifadesi olarak kendisini ortaya koymuştur. Bu du
rum 1 Kasım günün geçmesi sonucu, Anayasamızda 
ve İçtüzükte yerini bulmayan bir durumdan doğ
muştur. O bakımdan, arkadaşımızın kendisine göre 
teklif ettiği Başkanlık Divanını kabul etmeye hakkı-
rmz yoktur. Çünkü öyîesine bir Başkanlık Divanını 

I bulmak veya öylesine bir danışma kurulunu bulmak 
ne İçtüzüğümüzde, ne Anayasamızda, ne de geçmiş 
teamül içerisinde mümkündür. 

I Bize yetki verdiniz, gruplar temsilcisi olarak top
landık, huzurunuza bir teklif ile geldik değerli arka
daşlarım. Sözümün başında da arz ettiğim gibi, hu-

j zurunuza gelen teklif, Sayın Millî Birlik Grupunu 
temsil eden arkadaşımız tarafından takdim edilmiş 
ve yapılan müzakerelerin ışığında en uygunu olarak 
görülmüştür. 

Eğer Adalet Partisi olarak biz, kararınıza uyma
mak gibi veya çalışmaları sekteye uğratmak, öbür 

I Mecliste yapılacak seçimi başka türlü bir istikamete 
götürme gibi bir tutumun içerisine girmiş olsaydık, 
gayet açık söylüyorum; ben de Sayın C. H. P. Gru
punu temsil eden bir arkadaş gibi, Grupum adına 
bir teklif ileri sürer, onun üzerinde . ısrar eder ve 
böylece huzurunuza gelmiş olurdum. Ama biz, bir 
an evvel Yüce Senatonun dağıtım cetvelini tanzim 
edecek komisyonu kurmasını, o komisyonun yapa
cağı dağıtım cetveline göre Başkanlık Divanı seçimi
nin yapılmasını ve Cumhuriyet Senatosunun normal 
çalışma dönemine girme imkânını parti olarak arzu 
ettiğimiz için, Sayın Millî Birlik Grupu Temsilcisi 
arkadaşımın teklifine müspet oy vererek, meseleyi 
bit an evvel halletme yoluna gittik. 

Şimdi sayın arkadaşım gelir de burada, o Mec
lis ile bu Meclis işini birbirine karıştırmaya kalkar
sa, burada Adalet Partisini samimiyetsizlik itham 
Adalet Partisini Meclislerin Başkanlık Divanının se
çimini önlemek gibi bir tuttumun içinde olduğunu 
kendi kafasında hayal ederek ileri sürüp, «kamuo
yunda da bunu böyle ispat ederiz..» gibi birtakım 
tehditlerin içerisine girerse, yanlış yola gitmiş olur
lar. Yanlış yolda olduklarını bu sözlerine dayanarak 
tekrar etmek mecburiyetindeyim. 

Adalet Partisi olarak huzurunuza gelen grup tem
silcilerinin kararının en doğru bir karar olduğunu ve 
biran evvel dağıtım cetvelini tanzim edecek komis
yonun kurulmasını sağlamanızı ve ondan sonrada bir 
an evvel Başkanlık Divanı seçimini yürekten arzu 
ediyoruz. Biz de Adalet Partisi olarak Anayasanın 
77 nci maddesine göre yemin ettik, Anayasaya bağ
lıyız, İçtüzük hükümlerine bağlıyız; ama bu İçtüzük 
hükümleri Anayasaya uygun olmak şartıyle, Hukuk 
kaidelerine bağlıyız. Herşeyden önce Anayasa hük
münün bu memlekette cari olduğu gibi her yerde cari 

I olmasına sa ygılıyız. Değerli arkadaşım gelip, bizim 
I Anayasaya saygısız Anayasayı uygulamama gibi bir 
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tutumun içerisinde olduğumuzu sanmasm, bu tutum 
içerisine lütfen girmesin. Gelen kararın neresinin 
Anayasaya, neresinin İçtüzüğe aykırı olduğunu lütfen 
söylesin. Öyle kapalı birtakım sözlerle Adalet Parti
sini ithama kalkışırsa, kendisinin ileri sürdüğü fikir
lerinde- ne Anayasaya uygun olduğunu, ne de içtü
züğe uygun olduğunu gelir huzurunuzda açıklarız. 

Değerli arkadaşlarım', bir defa daha tekrar edi
yorum; geçen karar, sayın Millî Birlik Grupu tem
silcisinin, sayın Kontenjan grupunun temsilcisinin ve 
Adalet Partisi Grupu adına da benim oyum ile alın
mış bir karardır. Üç grup ittifak halinde bu kararı 
tasvip etmiştir. Arkadaşımız, «Bu karar oylanamaz» 
gibi bir iddianın içine girmiştir, sözü yerinde değildir 
Bu karar, bir karardır. Yüce Heyetiniz müzakeresini 
yapar ve ondan sonra da oylama imkânını bulur. 
Tek muhalefet şerhi var diye «Bu karar oylanamaz» 
gibi hiç bir hukuk kaidesi mevcut değildir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir hususu daha arz edeyim: 
Öbür Mecliste kendi iddialarını yürütebilirler, 

biz öbür Meclisin işine karışacak değiliz. Ancak, bi
zim Ocak 1964 tarihinde yürürlüğe giren İçtüzüğümü
zün hükmüne göre, dağıtım cetvelinin tanziminden 
sonra Başkanlık Divanının tespiti yapılır. Şu veya bu 
şekilde bir anlaşmaya ihtiyaç yoktur. Tüzüğün emri 
gereğince hareket eder ve bir an evvel çalışma im
kânımızı sağlarız. 

Beni dinlediğiniz için saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Ucuzal. 
Aleyhte sa^/m Sırrı Atalay buyurunuz efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, Cum

huriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
Dağıtılmış bulunan rapor, kendine özgü bir ha

zırlanıştır ve ona göre işlem görecektir. 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu, dağıtım cet

velini tanzim edecek komisyonun kuruluş sekini tes
pit için, siyasî grupların temsilcilerinin bir rapor ha
zırlamasını istemiştir. Hazırlanan rapor, eğer ger
çekten oybirliği ile gelmiş olsa idi, hukukî dayanağı 
ve İçtüzükte yeri olmasaydı bile kurulacak şekil ge
çerli olabilirdi. 

Nasıl ki, içtüzüğümüzde gruplar adına konuşma 
sınırlarlanamaz ise, ne var ki, gruplar bir araya ge
lip itirazsız ve ihtilafsız anlaşırlar ise, İçtüzüğün sa
rih hükmüne rağmen, sınırlandırma mümkün olabi
liyor. 

İhtilâf ve itiraz olduğu takdirde, İçtüzükte ve 
hukukta yeri olmayan bir işlem, cihetteki geçer

sizdir. 
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Siyası grup temsilcilerinin hazırlamış olduğu ra
por, karşı oy ile karşılandığı için, gerçekten hukukî 
dayanağını ve İçtüzükteki yerini bulmak zorundayız. 
içtüzüğe baktığımız zaman, 17 nci madde ile 13 
ncü maddeden ayrı olarak bir dayanak mevcut de
ğildir. İçtüzüğümüzün 17 nci maddesi, Cumhuriyet 
Senatosu tarafindan geçici komisyonların kurulabi
leceği imkânı sağlanmaktadır; özel komisyon değil, 
geçici komisyon. Komisyonlar nasıl kurulur?.. İç
tüzük bunu da tespit etmiştir. Siyasî grupların ve 
grupu olmayan üyelerin kuvvetleri oranında seçile
cek üyeler tarafından kurulur. 

Şimdi hazırlanmış bulunan rapor, komisyon teş
kili niteliğinde değildir. Çünkü 13 kişilik üyeden iba
ret bir heyeti salık veriyor; ama bu heyete 4 siyasî 
gruptan birer üyenin de katılmasını öngörüyor, böy
lelikle İçtüzükten ayrılıyor. Ayrılınca ne olacaktır?.. 
Bir komisyon niteliğinde olmayacaktır. Bir komisyon 
niteliğinde olmadığına göre, böyle bir heyetin kurul
ması hukuken mümkün değil. İçtüzükte böyle bir he
yet; danışma kurulu görevini yüklenemez; çünkü ku
rulacak komisyon, danışma kurulu görevini yerine 
getirmekle yükümlü olacaktır. 

Biz, Anayasanın 85 nci maddesini çok yanlış ola
rak burada ifade ediyoruz. Diyoruz ki, «Anayasanın 
85 nci maddesine göre; Meclislerin bütün faaliyetleri
ne kuvvetleri oranında siyasî gruplar ve grup kurma
mış olanlar katılır». 

Hayır böyle değildir. Anayasanın 85 nci maddesi; 
Siyasî parti gruplarının Yasama organlarının bütün 
faatiyetlerine oranları nispetinde katılmak üzere İç
tüzük düzenlemesini emreder. İçtüzük bu şekildeki 
düzenlemeyi yapacaktır. İçtüzük düzenlemesi emri 
vardır. Anayasanın 85 nci maddesinde. İçtüzük o şe
kilde düzenlenecektir ki, kuvvetler oranına göre fa
aliyetlere katılma sağlanmış olacaktır. 

Şimdi, yıllardan beri savunur ve gönülden arzu 
ederim ki, grup kurmayanlar faaliyetlere kaülabilsin. 
Bunun öylesine savunucusuyuz ki, Anayasanın 85 noi 
maddesi siyasî parti gruplarından kesin olarak bah
setmesine rağmen, biz Anayasa Mahkemesine götür-
müşüzdür ve biz Anayasa Mahkemesinde hukuk gö
rüşlerimizi ifade ederek, bunun geniş anlamda yo
rumlanması gerektiğini savunmuşuzdur ve Anayasa 
Mahkemesi kararlan, Adalet Partisinin savının dı
şında, bizim görüşlerimize uygun olarak, gerçekten 
hukuka uygun olarak çıkmış bulunmaktadır. Böyle
ce, bir zamanlar Adalet Partisi, siyasî gruplar sa-
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yısı karşısında oranların güç kuvvetinde temsilini uy
gulamak 'İstemekteydi ve bunun tatbikatının yanın
daydı; fakat bu, Anayasa Mahkemesi kararıyla ön
lenmiş bulunmaktadır. 

Şimdi, dayanak nedir?., içtüzüktür. İçtüzüğün 13 
ve 17 nci maddelerinin dışında Genci Kurul bir ser
bestiye sahip değildir.-13 ncü madde, Danışma Ku
rulunun nasıl kurulacağını ifade etmektedir ve Anaya
sanın 85 nci maddesine rağmen İçtüzük; bugüne ka
dar itiraz, şikâyet veya iptali cihetine gidilmemiş bir 
kuralı getirmektedir. Danışma Kurulunda ancak ve 
münhasıran siyasî gruplar temsil edilecektir. 

İşte, bu sebepledir ki, biz, İçtüzüğün bu hükmüne 
dayanarak kurulacak komisyonun münhasıran siyasî 
gruplar tarafından verilecek üyelerle meydana gelme
sini savunmuşuzdur. İçtüzüğün 17 nci maddesi de, 
komisyonların; özel değil, geçici komisyonların, Ge
nel Kurul tarafından üyelerden meydana gelmesini 
açıkça hüküm altına aldığına göre, bu komisyon, an
cak ve münhasıran üyeler tarafından kurulacaktır ve 
Danışma Kurulu görevini yapacağı cihetle, Danışma 
Kurulunun sistemi içerisinde meydana gelecektir. O 
da, siyasî grupların üyeleri tarafından oranları nis
petinde kurulacaktır. Bunun dışında herhangi bir he
yetin teşkili mümkün değildir. 

Şimdi, Adalet Partisi sözcüsü ve Grup Başkanve-
kili arkadaşımız bu hususu savundular. Bana İçtüzük
te bir madde göstersinler ki, Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurulu Danışma Kurulu yerine bir heyet tes
pit edecek; o heyet, hem üyelerden, hem de siyasî 
grup temsilcilerinden; yani yamalı bir bohça şeklin
de olacak. Mesnedini gösterin... Bunu savunanların, 
İçtüzükte kaynağını ve kuvvet aldığı bir kuralı gös
termeleri zorunludur. Böyle bir kura! mevcut değil
dir. Kural; İçtüzüğün 13 ve 17 nci maddeleridir. Bu
na göre, Cumhuriyet Senatosunda siyasî grupların 
kuvvetleri oranmda Genel Kurulun üyelerden müte
şekkil kuracağı bir geçici komisyondur. Bu geçici ko
misyon, Danışma Kurulunun belli bir görevini yerine 
getirecektir; dağıtım cetvelini hazırlayacaktır. Rapor 
bu nitelikte olmadığı için ve münasip mutabakat da 
sağlanmadığı için, hukuken geçersiz bir rapordur. 
Çünkü, Sayın Gündoğan'm da ifade ettiği gibi, Cum
huriyet Senatosu İçtüzüğün dışmda özel bir girişim
de bulunmuştur. Burada izhar edilen irade, Sayın 
Başkanın bulduğu çare idi. Gruplar bir araya gelsin, 
münasip bir mutabakata varsınlar ve mutabakatın 
neticesine göre Genel Kurul, komisyonun kaç üye
den kurutu olacağını ve siyasî grupların ne nispette 
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temsil edileceğini tayin etsin; ama gelin görün ki, 
dört siyasî grupun münasip mutabakatıyle buraya ge
linmiş değildir. O halde, böylesine özel bir rapor ni
teliğinde hazırlanan bu rapor, hukuken geçersizdir, 
işleme tabi tutulamaz; çünkü İçtüzüğün 13 ve 17 nci 
maddelerine aykırı olacaktır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Üzerinde konuşmak isteyen sayın 
arkadaş var mı?.. Yok. Sayın Halk Partisi Grup Baş-
kanvekili arkadaşımızın bir önergesi var, okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanının teşkili 
hususunda Grup temsilcilerinin... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, «Üye
ler» olacak. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, «Üyeler» olacak, yanlış yazmışım. 

BAŞKAN — Peki efendim, tashih edilmiş şekliy
le okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanının teşkili 
hususunda Grup üyelerinin bir çözüm bulmalarını te-
minen oturumun ertelenmesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Fikret Gündoğan 

BAŞKAN — Yine aynı partiden Recai Kocaman 
ve Nazif Çağatay arkadaşlarımızın bir önergesi var, 
onu da okutuyorum. 

RECAÎ KOCAMAN (Artvin) — Saym Başkan, 
evvelâ ertelenme önergesi oylansın. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun buna da mutta
li olsun arkadaşlar, ondan sonra oya arz edece
ğim. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan, 
geriye aldık, gerek yok, zaman geçmesin. 

BAŞKAN — İkinci önergeyi mi geriye aldınız?... 
RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın arkadaşlar, okunan önergeye muttali ol

dunuz... 
REFET RENDECİ (Samsun) — Anlamadık 

efendim, bir defa daha lütfeder misiniz? 
BAŞKAN — Peki efendim, bir defa daha okuta

lım. 
(Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Fikret Gün

doğan'm önergesi tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, Sayın Fikret 
Gündoğan'm, teklifi ayın 11 nci günü burada karar
laştırdığınız tarzda 4 kişiden mürekkep bir komis
yonun teşekkür ettiği ve bugün huzurunuzda okun
muş olan, 3 grup temsilcisi tarafından muvafık, 
1 grup temsilcisi tarafından da muvafık bulunma
yan önergesine tamamen aykırı bir tekliftir. Bunu 
peşinen oylarınıza arz edeceğim. 

Bu önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir efendim. 

Birleşimin açılmasında arz edilen teklifi oyunuza 
sunacağım. 

RECAÎ KOCAMAN (Artvin) — Biraz önce sı
rası gelmediği için okunmayan önergemin şimdi okun
masını rica ediyorum. (A. P. sıralarından, «Oyla
maya geçildi, oylama sırasında olmaz» sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın Kocaman, geri aldım diye 
buyurdunuz, onun için muameleye koymadım. 

RECAÎ KOCAMAN (Artvin) — Şimdi veriyo
rum. (A. P. sıralarından «Oylamaya geçildi» sesle
ri) Daha geçilmedi efendim. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar.. 
NAZİF ÇAĞATAY (izmir) — Bendeniz geri al

dığımı ifade etmedim; imza sahiplerinden birisi de 
benim. (A. P. sıralarından, «Olmaz öyle şey» ses
leri.) 

BAŞKAN — Sayın Çağatay, Sayın Kocaman 
Grup Başkanvekili sıfatı ile daha salahiyetli bir ar 
kadaşımız sayıldığından, kendilerinin bu teklifini. 

RECAÎ KOCAMAN (Artvin) — Efendim. 
önerge üye olarak verilmiştir. (A. P. sıralarından, 
«Oylamaya geçildi» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, Sayın Ko
caman ve Sayın Çağatay önerilerini geriye aldıkları
nı beyan buyurdukları için biz bunu muameleden 
kaldırmış pozisyona girdik. Bu sebeple Birleşimin 
açılmasından sonra Heyeti Umumiyeye arz ettiğimiz 
önerinin oya arz edileceğini bildirdim ve böylece bu 
muameleye de tevessül etmiş bulunduk; rica ediyo
rum. 

Tekrar öneriyi okutup oylarınıza arz edeceğim. 
(Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı üyelikleri 
dağıtım cetvelini hazırlayacak komisyonun teşkil tar
zına dair siyasî grup temsilcileri tutanağı tekrar 
okundu.) 

Şimdi tekrar okuttuğum, Heyeti Umumiyenin 
bilgisine sunulan bu öneriyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ekseri
yetle kabul edilmiştir efendim. 

Sayın arkadaşlar; 
Bir hususu bilgilerinize arz etmek ve böylece ko

nunun üzerinde nasıl durmak lâzımgeldiğini kıymet
lendirmeniz için, bir fırsat ve imkân hazırlamak 
rnaksadiyle şu hususu arza çalışacağım: 

Grupsuz veya bağımsız üye olarak komisyona 
seçilecek arkadaşımızı; grupsuz ve bağımsız arka
daşların kendi aralarında kıymetlendirmelerini mi 
uygun bulursunuz, yoksa o arkadaşlarımızın gös
tereceği namzetlerden her hangi birini Heyeti Umumi-
yenizin seçmesini mi uygun bulursunuz? 

Bu maksatla söz isteyen arkadaşımız var mı? 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Söz isti

yorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Efendim, 
müsaade buyurursanız buradan arz edeyim. Grup
la*" kendi aralarındaki arkadaşlarını şu anda bildir
sinler, burada okunsun, o şekilde komisyon teşek
kül etmiş olsun. Komisyonun toplanacağı da malûm
dur. Yarın saat 15.00'te de toplanılsın. 

BAŞKAN — Ben grupsuz veya bağımsız arka
daşlardan bir üyenin veya üyelerin aday olarak gös
terilmesini rica ediyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Müsaade 
buyurur musunuz efendim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Sa
yın Başkan usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, bir dakika mü
saade buyunın usul hakkında söz istediler. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ben de 
usul hakkında söz istedim. 

BAŞKAN — Peki buyurunuz efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Biraz önce kabul ettiğiniz kararın gereklerini 

yerine getirmek üzere Sayın Başkan çok anlayışla ve 
gerçekten işlevleri bilen bir kişi olarak, kurulacak 
komisyonun üyelerinin ne suretle Başkanlığa verile 
ceğine dair usul önermemizi bizden iestediler. İşte o 
maksatla usul hakkında konuşmak için huzurunu
za gelmiş bulunuyorum; Sayın Başkanın isteği üze
rine. 

Arkadaşlarım; 
Bunu sonra görüşürüz; ama şimdi şu kadarını 

söyleyeyim; bu kurmaya karar verdiğimiz kurul 
(bilerek bu tabiri kullanıyorum) bir komisyondur. 
Nitekim, oylamaya sunulan, grup temsilcilerinden 

— 148 — 



C. Senatosu B : S 13 . 11 . 1975 O : 1 

üçünün imzasını taşıyan ve adına «karar» denilen 
o yapıt, içinde komisyon sözcüğünü barındıran bir 
karardır. Demek ki, komisyon kuracağız. O za
man, komisyon kurmak için yeni bir hukuk yarat
maya lüzum ve zaruret duyuyor musunuz, diye ben 
bir sual sorayım Yüce Heyete? 

Böyle bir lüzum ve zaruret duyamaz Yüce Heye
tiniz. Çünkü, komisyonların nasıl kurulacağına dair 
içtüzüğün 17 nci maddesinde çok açık hükümler 
var. Hemen arz edeyim efendim: 

Önce, bir komisyon kurmaya kalktığınız zaman 
şu Yüce Senatoda bir önemli işlemi bitirmiş olmanız 
lâzım geliyor. 17 nci maddenin 1 nci bendinde yazılı 
olduğu üzere o işlem; Başkanlık Divanı seçimlerinin 
yapılıp bitirilmiş olması işlemidir. Daha henüz, 
Başkanlık Divanı seçilmedi; siz, komisyon kuruyor
sunuz... Pekâlâ. O takdirde, 17 nci maddenin 1 nci 
bendinde yazılı o amir hükme uymuyorsunuz. Gü
zel, olabilir; ama böyle yapmak suretiyle Tüzük dı
şına düşersiniz. O, tabiî sizin sorumluluğunuz için
de kalır. 

Ondan başka, şu anda komisyon üyelerinin der
hal Başkanlık Divanına bildirilmesi isteniyor bizler
den, gruplardan... 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan; ben, komisyon 
üyelerinin gruplardan bildirilmesinin değil, bağım
sız ve grupsuz olan arkadaşların kendi aralarından 
bir üyeyi kıymetlendirmelerinin mi uygun olacağını, 
yoksa gösterilecek namzedi Heyeti Umumiyenin seç
mesinin mi uygun olacağını ifa ve ifadeye çalıştım. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sayın 
Başkan; 

Yanlış anlamadımsa, bağımsız arkadaşlardan 
bu komisyona girecek bir kişiyi seçmek için kendi 
aralarında toplanmalarını ve saireyi salık veriyor
sunuz; peki, gruplar bu komisyona üye vermeye
cekler mi? 

BAŞKAN — O, tamamen sizin kendi aranızda 
hususî bir seçim olacaktır, Sayın Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sayın 
Başkan; 

Önce, bildiğiniz gibi komisyon seçiyorsak, komis
yonların usullerine dair yöntemleri ihmal etmeyece
ğiz. Üstelik de gruplar kendi aralarında bu komis
yona verecekleri üyeleri seçmeye yönelecekler ve on
lar adaylarını tespit edecekler; adaylar buraya gele
cek, adaylar oylanacak. 

Sadece, meselâ, bendeniz bir Grup Başkanvekili 
sıfatiyle, «şu altı arkadaşımın bu komisyona gel
mesini öneriyorum.» demeye yetkim yok. Binaen

aleyh, benden grup üyesi yahut komisyon üyesi 
istediğiniz zaman, bana şu imkânı bahşetmeniz lâ
zım. 

Komisyonlara üye seçimi ile ilgili olarak gereken 
usulleri uygulayabilmek için, benim Grupumun 
toplanması ve üyelerin tespiti gerekir. 

O itibarla, lütfederseniz Sayın Başkanım, siz, 
bu komisyonun teşkiline karar verildiğine göre, bu 
komisyona gelecek üyele-in seçimini sağlamak mak-
sadıyle gruplara ve grupsuzlara bir mehil veriniz 
ve bu mehil içinde biz de işlevlerimizi yerine getire
lim. O itibarla, bizden bunu isterseniz, bu ko
misyona biz üye vermeye kadir olamayız. 

Arz ederim, efendim. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar; 
Daha evvelki bir toplantıda özel komisyonun 

seçilmesine dair kararınız ne suretle lâhık olmuşsa, 
bugünkü toplantımızda da mütenazır bir tarzın tat
bikatına zaruret vardır. Ben, bunun bu şekilde yü
rümesinde fayda mülâhaza ettiğimi Yüksek Huzuru
nuzda arz etmek istiyorum. 

Benim, tekrar ifade ile vuzuh bulmasını arzu 
ettiğim bir cihet, bağımsız ve grupsuz arkadaşla
rımızın kendi aralarında, kimi bu vazifeye tayin et
meleri lâzımgeldiğini görüşerek mi, yoksa burada 
namzet göstermek suretiyle Genel Kurulunuzun bil
gisine arz edilmekle bu vazifeye gitmesi mi lâzım ge
liyor? Bunu açıklamak istedim. 

Sayın Ergeneli arkadaşımız, «tsim bildirsin» de
diler. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Usul 
hakkında söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Haydar Tunçka-
nat. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Sayın 
a kadaşlarım; 

Burada, grupsuzlar ve bağımsızlar adına yanlış 
bir işlem izlenmektedir; şimdiye kadar yapılan yan
lıştır. 

Başkanlık, grupsuz ve bağımsızların bundan son
ra bir yerde toplanması için yer gösterecek ve za
manını bildirmek suretiyle tebligatta bulunacaktır. 
Onlar, orada toplanıp kendi adaylarını seçecekler 
ve o namzetlerini buraya bildireceklerdir. İçtüzüğü
müze göre ondan sonra usul tekemmül edecektir. 
Aksi takdirde şimdiye kadar yapılan uygulama yanlış
tır. Eğer böyle bir usule tevessül edilirse yanlış 
hareket edilmiş olur; arz ederim. 

Saygılarımla. 
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BAŞKAN — Sayın arkadaşlar; 
Biraz evvel yüksek bilgilerinize sunduğum konu 

ile alâkalı bağımsızlar ve grupsuzlar adına bir tek
lif geldi, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Grup kuramayanlar adına, Komisyona katılacak 

üye için Sayın Ali Oğuz'u aday gösteriyoruz. 

Erzurum Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Lûtfi Doğan Fethi Çelikbaş 

NAZİF ÇAĞATAY (İzmir) — Hangi yetki ile? 
Oylayamazsınız. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Çelikbaş grup
ları temsil edemez ki. (A. P. sıralarından «Oylaya
cağız» sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar; 
Vazifeli arkadaşlara yaptırttığım sayım sırasın

da, bağımsız ve grupsuz arkadaşlarımızdan 11'inin 
burada mevcut olduğu anlaşıldı. Bu sebeple, ekse
riyetleri burada olduğu kanaatiyle verilmiş olan bu 
teklifi oyunuza sunuyorum. 

RECAÎ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan; 
Grupsuzlardan, başka aday gösterip görterme-

diklerini lütfen sorun... Ben de bir teklif hazırlıyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar; 
Grupsuzlar ve bağımsızlar adına bir teklif daha 

geldi; okutuyorum. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Efendim, 

önergeden sonra usul hakkında söz istiyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Bağımsızlar ve grupsuzlardan Sayın Mehmet Öz-
güneş'i aday Olarak teklif ediyoruz. 

İstanbul Trabzon 
Mehmet Feyyat Hasan Güven 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Bağımsız 
mısın? Nasıl teklif edersin? 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Ben oy ve
receğim. Oy veren teklif eder. 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Herkes 
teklif eder. İçtüzükte böyle bir hüküm yok. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, grupsuzlar ve 
bağımsızlar adına yapılan teklifin, o toplum arka
daşlarımızdan yapılmasını bekleriz. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Önerge üze
rinde konuşmak istiyorum. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın Baş
kan.' 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Atmaca. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın Başkan, 
grupsuzlar ve bağımsızlar adına hiç kimse konuş
mak hakkını haiz değildir. Ancak, hepsi bir araya 
gslir ve imza koyarlar. 

Aday göstermek mevzuuna gelince; her üye, is
ter grupa mensup olsun, ister grupa mensup olma
sın, aday gösterebilir. «Adına» kelimesi burada 
grupsuzlar ve bağımsızlar içindir. Başka bir şey 
değildir. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz. . Usul hakkın
da söz isteyen arkadaşımız var, ona söz veriyorum. 

Sayın Özgüneş, buyurunuz. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Yanlış bir teamülü önlemek için huzurunuzu iş
gal etmiş bulunuyorum. Bilindiği gibi Cumhuriyet 
Senatosunda benim gibi bağımsızlar ve nihayet bi
zim dışımızda, bir siyasî partiye mensup olduğu 
halde grup kurma imkânını bulamayan arkadaşları
mız var. 

Bir siyasî partiye mensup olan arkadaşlarımız 
elbete kendi içlerinde bir görüş birliğine sahiptirler 
ve birbirleri adına belki konuşma imkânına maîk-
tirier; ama zannediyorum ki, ister siyasî bir gru
pa mensup olsun, isterse benim gibi bağımsız ol
sun, hiçbir Cumhuriyet Senatosu üyesinin benim 
adıma konuşmaya, benim adıma teklif vermeye el-
betteki yetkisi yok. 

Şu halde; burada yapılan teklifleri; bağımsızlar
dan ve grupsuzlardan yapılan teklifleri, sadece şa
hısları adına yapılmış teklifler olarak kabul etmek 
zarurîdir. 

Binaenaleyh, bağımsızlar ve grupsuzlar adına 
yapılmış bir teklif gibi kabul edip işleme tabi tut
mak Cumhuriyet Senatosunda gerçekten yalnız İçtü
züğe değil, insan haklarına da aykırı bir tutuma 
gidebilir. Binaenaleyh, bu hususu tasrih etmek is
tiyorum. 

İkinci hususta da; usul mevzubahis olduğuna gö
re, beni şahsen bir iki arkadaşım teklif etmiş; ama 
bsn böyle bir arzunun içinde değilim. Fakat zanne
diyorum ki, Cumhuriyet Senatosundaki her üyenin 
kurulacak her kurul ve komisyona üye teklif etme 
yetkisi vardır. Arz ederim. 

Saygılarımla. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Buradan arz 

edeceğim bir husus var efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
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MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Bağımsız ve 
grupsuzlar adına aday gösteriliyor; onların şahısla
rı adına gösteriliyor. Mantıktan yoksun olanlar 
bunu ters tefsir ediyorlar. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Dikkatli olsun 
sözlerine. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Oy veren tek
lif edebilir. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
izin verirseniz, iki aday olduğuna göre oylarımızı 
yazılı olarak kullanalım. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, bir üçüncü teklif 
oldu, onu da okutayım: 

\ 
Yüksek Başkanlığa 

Grup kuramayanlardan Sayın İsmail İlhan'ı (Muş 
Bağımsız Senatörü) aday gösteriyorum. 

Saygılarımla. 
Artvin 

Recai Kocaman 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başka
nım, evet yazılı olarak üç aday gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Sizin teklifinizi daha evvel de yap
tılar. Bunu ona katıyorum. 

Sayın Özgüneş için bir başka teklif daha geldi, 
okutuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bağımsızlar ve grupsuzlar adına Komisyona ka

tılacak üyeliğe Sayın Ozgüneş'i aday olarak teklif 
ediyorum. 

Tabiî Üye 
Ekrem Acuner 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar; 
Şimdi, üç kişilik Tasnif Heyeti seçeceğiz. 
Sayın Muhsin Batur?.. Yoklar. 
Sayın Ziya Gökalp Mülayim?.. Burada. 
Sayın Orhan Kor?.. Burada. 
Sayın Halil Tunç.. Yoklar. 
Sayın Sabahattin Özbek?.. Burada. 

Sayın Sabahattin Özbek, Sayın Ziya Gökalp 
Mülayim ve Sayın Orhan Kor Tasnif Heyetine se
çilmişlerdir. 

Hangi isimden oy verilmeye başlanacağını arz 
ediyorum... Sayın Ergün Ertem'den (Ankara) baş
lanarak oy verilecektir. 

Adayları bir defa daha arz ediyorum: Sayın Meh
met Özgüneş, Sayın Ali Oğuz, Sayın İsmail İlhan. 

* Verilen oyları lütfen tek sepete atınız. 
Oylama için ad okunmasına başlanılsın. 

(Ankara Üyesi Ergün Ertem'den başlanarak 
oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Sayın üyelerden oyunu kullanma
yanlar var mı? Yok. Oylama muamelesi bitmiştir. 

Sayın Kor, daha evvel kura çekişimizde ismini 
okuduğumuz Sayın Batur her halde sonradan dışarı
dan haberleri oldu geldiler, sizi daha fazla olarak seç
tik, üç üye olarak kıymetlendiriyorduk, 4 ncü üye 
oldunuz, müsaade buyurun sizi bu vazifeden affe
delim. 

(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, yapılmış olan oy

lama neticesi geldi, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı seçimle

rinde esas tutulacak dağıtım cetvelini hazırlayacak 
komisyona katılacak bir bağımsız üye için yapılan 
oylamaya (148) üye katılmış ve neticede aşağıda ad
ları yazılı üyeler hizalarında gösterilen oyları almış
lardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Tasnif Heyeti 
Üye Üye 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Muhsin Batur Sabahattin Özbek 

Üye 
Samsun 

Ziya Gökalp Mülayim 

Oy sayısı 
Ali Oğuz 
Mehmet Özgüneş 
İsmail İlhan 

• 148 
: 73 
: 71 
: 4 

BAŞKAN — Huzurunuzda okunan ve arz edilen 
bu neticeye göre Sayın Ali Oğuz arkadaşımız Komis
yona katılmayı 73 oya kıymetlendirmiş bir arkadaşı
nız olarak vazifelendirilecektir. 

Bir önerge var, okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Komisyonun yarın 14 Kasım günü saat 15.00'te 

toplanmasını arz ve teklif ederim. 
Eskişehir 

Ömer Ucuzal 
RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan, 

bu önerge usul dışıdır, izin verirseniz aleyhinde ko
nuşma yapacağım. Verilen önergenin aleyhinde konu
şacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
Şahsınız adına mı konuşuyorsunuz, grup adına mı? 
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: REÇAİ KOCAMAN (Artvin) — Önerge aleyhin
de konuşacağım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Efendim, komis
yonların nasıl seçileceği keyfiyeti İçtüzüğümüzde açık
ça belirlenmiştir. İçtüzüğümüzün Î8 nci maddesinin 
üçüncü fıkrası, komisyonlara üye seçimi, aday listele
rinin üyelere dağıtılmasını takibeden ikinci birleşimde 
yapılmasını emretmiştir. 

İçtüzüğün bu açık hükümlerine riayet ederek ko
misyonları oluşturup seçim yoiuyle komisyonların gö
rev deruhde etmesine meşruiyet kazandırdıktan son
ra, İçtüzüğün 20 nci maddesinde açıkça yazılı bulu
nan yol izlenerek komisyonların toplantısı ve görev 
bölümü, ondan sonra meselenin esasına müteallik faa
liyet yapmaları söz konusu olur. Daha komisyon için 
(Şimdi bizim Grupumuz açısından arz edeceğim) bi
zim grupumuzun kontenjanına düşen üyenin miktarı; 
demin Genel Kurulca ittihaz olunan kararda belli, bu 
miktar üyeyi grupumuzu toplayıp aday olarak sapta
yacağız, Yüce Senato Başkanbğına arz edeceğiz, de
min okuduğum 18 nci maddenin ikinci fıkrasına göre 
Başkanlık bastırıp üyelere dağıtacak, onu izleyen otu
rumda üye seçilecek ve böylece bütün grupların üye
leri de seçildikten sonra, 20.nci maddede yazılı usul 
gereğince komisyonlar toplantıya başlayacak. 

«Eski köyde yeni âdet olmaz» İçtüzüğümüz, bi
zim bütün faaliyetlerimizi düzenleyen kaideler toplulu
ğudur. İçtüzüğümüze uymaya mecburuz. Binaenaleyh, 
İçtüzüğün açık hükümlerine açikça muhalif bulunan 
önergenin karşısındayım demekle yetinmiyorum; oy
lanmamasını, oya dahi vazedilmemesini istirham edi
yorum. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydm) — Sayın Baş
kan, usul hakkında. 

BAŞKAN — Buyurun. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Bir önerge verilmiştir; usulüne ve Tüzüğe uygun 
olup olmadığı Başkanlık tarafından tespit edilebilir. 
Ancak, bir noktayı hatırlatmak istiyorum. 

Biz, bundan iki birleşim evvel sayın Arıburun'un 
Başkanlığında yine böyle bir komisyon tespiti için 
karara vardık ve karar mucibince komisyon, şim
diki neticeye vardırmak istediğimiz şekilde neticelen

di ve tespit edildi. O zaman sayın arkadaşlarımızın 
hiç bir itirazı olmadı. 

Şimdi, bu meselelerde elbette Tüzüğe uygunlu
ğun olup olmadığı, temayüllere uygunluğun olup olma
dığı, hususu Başkanlıkça tespit edilecek demiştim. Bir 
noktayı hatırlatmak istiyorum. Bazı noktalarda mu
tabık olduğumuz zaman itiraz etmeyip, mutabakat 
hasıl olmadığı zaman itiraz etmek gibi bir halin içine 
girmeyelim. Sayın Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü 
Gündoğan buradan, bu meseleleri uzatmanın doğru 
olmadığını uzun uzun ifade ettiler ve bu ifadeler ara
sında, Cumhuriyet Senatosunun bir an önce Başka
nını seçmesinin, Millet Meclisinin Başkanını seçme
sinin çok lüzumlu olduğunu beyan ettiler. Yerden 
göğe kadar haklıdırlar, biz de aynı düşüncenin ve 
aynı isteğin içindeyiz 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — (Mec
lisle beraber) diye bahis etti. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar, ben bir noktayı izah etmeye çalı
şıyorum. Burada oturup da, Meclisle beraber Cum
huriyet Senatosu Başkanını seçtiğimiz vaki değil, Biz 
Cumhuriyet Senatosu Başkanım, Meclis de kendi 
Başkanını seçecektir ve bu böyledir. Bunun yapıla
bilmesi için de bir defa özel olarak arkadaşlarımıza 
arz etmeye çalıştım. Meclis bizden bu meselede ile
ridedir. Millet Meclisi seçime geçebilmiştir. Başkan 
seçimi için turlar yapmaktadır; ama biz Cumhuriyet 
Senatosu olarak henüz dağıtım cetvelini oylamamış 
vaziyetteyiz. Malumları Tüzük mucibince dağıtım 
cetveli oylamadan Başkan seçimine geçilemez. Ge
liniz, himmet buyurunuz, ilk önce dağıtım cetveli 
meselesini neticelendirelim, ondan sonra Senato 
Başkanı seçimi mevzuunda elbette karşılıklı görüşler 
teati edeceğiz. Seçilecek olan Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı Cumhuriyet Senatosunun bütününün Başka
nıdır. Herkesin bu meselede Tüzük ve Anayasa içe
risinde kalmak şartıyle söz hakkı olacaktır. Ona bi
zim bir itirazımız yok; ama daha önce böyle bir 
komisyon kurduk ve muhterem arkadaşlarımız uzun 
çalışmalar yaptılar. O komisyonu meşru saydık, 
hatta o komisyonu, işte Başkanlık Divanının tarzı 
terekkübünden mütevellit bir şüphe üzerine, geçersiz 
saydığımız halde burada Komisyon Başkanına söz 
dahi verdik, konuşturduk, izahatta bulunmasına im
kân verdik. Şimdi aynı yoldan bir komisyonun ku
rulması için teşebbüs ediliyor. Buna arkadaşlarımız 
itiraz ediyorlar ki, o geçmiş komisyonun içerisinde 
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Cumhuriyet Halk Partisinin kıymetli üyeleri de bu
lunmuştur. Şimdi ben bu noktayı anlayamıyorum. 
Bu noktayı tavzih için huzurunuza çıktım. 

Saygılar sunarım. 
HÜSEYtN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, 

müsaade ederseniz yerimden usu! bakımından bir 
hususu arz edeyim. 

O zaman Başkanlığa adaylar verilmişti. Şimdi 
Başkanlığa adaylar verilmemiştir. (AP sıralarından 
O zaman da verilmemişti sesleri). 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan, 
İzin verirseniz yerimden usüı hakkında bir cümle 
söyleyeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
RECAİ KOCAMAN (Artvin) — O önerge îç 

tüzüğe açıkça aykırıdır, oylayamazsınız. Bunu say-
gıyle arz ederim. 

ilâveten, farzı muhal oylasanız ve yarın komis
yonun toplanmasına karar verseniz, biz Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu olarak o komisyona üye gönde
recek durumda değiliz. Çünkü, Grupu toplayıp üye 
seçmemiz icap etmektedir, 

Teşekkür ederim. 
ÖMER UCUZ Al. (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

önergemi geri alıyorum. 
BAŞKAN — Sayın Ucuzal teklifini geri aldılar. 
Muhterem arkadaşlar, bugün gündemde başka bir 

konu yoktur. Arkadaşlarımızın biraz evvel ekseri
yetle kabul buyurduğu komisyon çalışmasına imkân 
verebilmek ve komisyonun bu çalışmasının neticesini 
alabilmek üzere aym 18'i Salı günü saat 15'00'te 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17,30 

»-»-« 
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