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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı Üyelik
leri için dağıtım cetvelini hazırlayacak Özel Dağı
tım Komisyonunun teşkil tarzına dair siyasî grup 
temsilcilerinden müteşekkil Komisyonun kararı Ge
nel Kurulca onaylandı. 

Özel Dağıtım Komisyonu çalışmalarına katılacak 
bir bağımsız üyenin seçimi yapıldı ve Komisyon Üye
liğine İstanbul Üyesi Ali Oğuz seçildi. 

18 . 11 . 1975 Sah günü saat 15,00'te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 17,30'da son verildi. 

Kâtip 
Başkan Urfa Üyesi 

Fahri Özdilek Abdülgani Demirkol 
Kâtip 

Bursa Üyesi 
Barlas Küntay 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : Sadi Irmak 

KÂTİPLER : Abdullah Emre İleri (Niğde), Barlas Küntay (Bursa) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun değerli 
üyeleri; Sayın Özdilek'in yeni bir görev alm;ş bu
lunması ve onun ardından kıdemli olan arkadaşları
mızın yazılı olarak mazeretlerini bildirmeleri üzerine, 
geçici Başkanlığı yürütmek görevi bana teveccüh et
miş bulunuyor. Bu yüce makamın görev süresince ta
rafsızlığını korumayı yalnız hukukî değil, aynı zaman
da ahlâkî bir yükümlülük saydığımı arz eder, yüce 
uyarı ve desteklerinizi rica ederek, Cumhuriyet Sena
tosunun bugünkü Birleşimini açıyorum. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Başkan, 
bir şey sorabilir miyim efendim? 

BAŞKAN — Yoklamadan evvel mi, sonra mı 
efendim? 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Beyanatınızı an
layamadım efendim; bir hususu sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Zatıâliniz vekâ

let mi ediyorsunuz; yoksa yaşlılık sırasına göre za-
tıâîinize mi sıra geldi? 

BAŞKAN — Yaşlılık sırası bendenize gelmiştir. 

n. YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
geçiyoruz. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Denizli Üyesi Hüseyin Atmacanın, zaptı 
sabık hakkında söz istemine dair önergesi. 

2. — Sayın üyelerden bazılarının, Başkanlık Di
vanının bu Birleşimdeki teşekkülüne dair demeçleri. 

BAŞKAN — İlk olarak İçtüzüğün 115 nci mad
desi gereğince geçen tutanakla ilgili Sayın Hüseyin 
Atmaca tarafından verilmiş olan bir önerge var; onu 
okutacağım. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosunun 13 . 11 . 1975 gün, 5 

nci Birleşiminde Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Di
vanı seçimlerine esas tutulacak dağıtım cetvelini ha
zırlayacak Komisyona bağımsız üye seçimi Anayasa
mızın 86 nci, İçtüzüğümüzün 112 nci maddesine uy
gun yapılmadığından zabtı sabık hakkında söz istiyo
rum. 
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Gereğine emirlerinizi saygılarımla arz ederim. 
Denizli 

Hüseyin Atmaca 

BAŞKAN — Geçen tutanakla ilgili bir düzeltme
yi önerdiği için bu arkadaşımıza müsaadenizle söz ve
riyorum. 

REFET RENDECl (Samsun) — Sayın Başkan, 
usul hakkında... 

BAŞKAN — Sayın Rendeci, buyurun, usul hak
kında değil mi efendim?. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Söz verildi Sayın 

Başkan, zabtı sabık hakkında konuşacaklardı. 

BAŞKAN — Vereceğim efendim. 
Yalnız usul tekaddüm ettiği için, bir dakika din

leyelim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkanım, söz 

veriyorsunuz tutanakla ilgili olarak, sonra vazgeçiyor
sunuz. Zabtı sabıkın nesinin usulü hakkında?... 

BAŞKAN — Efendim, usul ile ilgili lütfen. 
REFET RENDECÎ (Samsun) — Beyefendi, ar

kadaşımızın önergesinin görüşülüp, görüşülemeyeceği 
mevzuunda ve o usul ile ilgili. 

BAŞKAN — Görüşülmesini... 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Zabtı sabık 

hakkında söz istiyorum. Sayın Başkanım, bunun mü
nakaşası olmaz. Resmî tutanak hakkında söz istedim 
ve verdiniz. 

BAŞKAN — Müsaade ediniz, arkadaşımızı din
leyelim, sonra size söz vereceğim. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Başkan, 
Celsenin açılamayacağı, bu toplantının yapılamaya
cağı hakkında konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade ediniz o halde... 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Müsaade eder 

misiniz, Sayın Başkan?... 
BAŞKAN — Sayın Atmaca, arkadaşımız bu otu

rumun yapılamayacağına; yani daha esaslı bir nokta
ya itiraz etmek istiyorlar. Müsaade edilsin, dinleye
lim ve Genel Kurul elbette kararını verir. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın Başka
nım, sayın arkadaşıma söz vermeyiniz demiyorum; 
ama beni davet ettiniz, kürsünün başına kadar da 
geldim. Sayın Başkan, eğer iki de bir karar değiştirir
seniz, idareniz çok güç olur. 

BAŞKAN — Hayır, karar değişimi bahis konusu 
değil. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — O bakımdan... 
BALKAN — Yalnız, arkadaşlarımız usulden bah

setti. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — O bakımdan 

da... 
BAŞKAN — Müsaade edin, bu oturumun hu

kuken yapılamayacağı gibi bir ilkeden hareket et
mek istiyorlar. Bunu müsaadenizle dinleyelim bir da
kika. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Peki, Başkan. 
BAŞKAN — Lütfen kısa olmasını rica ediyorum. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Muhterem ar
kadaşlarım; 

Şimdi hukuka uygunluk çerçevesi içerisine girme
ye çalışırken, hukukun dışına çıkıldığı kanaatinde-
deyim. Bu gerekçeyi Yüce Heyetinizin takdirlerine 
arz ediyorum. Yalnız, ben meseleyi zabıtlara tescil 
ottirmek imkânını bulmuş oluyorum. Bir hata yapıl
dığı kanaatindeyim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanını, Cumhuriyet Se
natosu Umumî Heyeti seçer. Seçimin usullerini ka
nun göstermiştir. Başkandan gayri Başkana yardım
cı olacak kişileri de, başkanvckillerini de Cumhuri
yet Senatosu seçer. Vekillik vazifesi, Cumhuriyet Se
natosu Başkanı tarafından verilir. İçtüzüğümüzün 
7 nci maddesindeki hükümler bu; Başkan, bazı cel
seleri kendisi idare eder, çıkmayacağı celseleri baş-
kanvekiİleri vasıtası ile yönetimi sağlar, der. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; şöyle fiilî bir du-
aım ile karşı karşıyayız. İki tane Cumhuriyet Sena
tosu Başkanı var; bir, Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
vaşlılık sebebi ile Sayın Özdilek. Sayın Özdilek, ha-
1en Cumhuriyet Senatosu Başkanıdır. Kendisi Cum
hurbaşkanına vekâlet ediyor, vekâleti sebebi ile ken
disi yok; ama bu celsenin de açılması lâzım. Bu cel
seyi kim açacak? Yine en yaşlı üye sıfatıyle Sayın 
Özdilek açacak .Çünkü, Cumhuriyet Senatosunun bir 
Başkanı var. O Başkanlıktan dolayı Cumhuriyet Se
natosuna vekâlet ediyor. Sayın Irmak bu kürsüye 
oturduğu gün, oturduğu saatte Köşk'deki vekâlet bi
ter; artık Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı diye bir 
şey kalmaz. (A. P. sıralarından «Doğru, doğru» ses
leri) 

Şimdi, iki tane Senato Başkanı var mı kitabımız
da, Anayasada, İçtüzüğümüzde? Senato Başkanı bir
dir. Cumhuriyet Senatosu Başkanı vekâleten ayrıldığı
na ve oraya gittiğine göre; Anayasanın hükümlerine 
<3öre gider mi, gitmez mi, onların da münakaşası ayrı; 
fakat zaten münakaşa edilen bir mevzu, bir o kadar 
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daha münakaşanın -içerisine sokarak şüpheli duruma 
getirmiş oluyoruz^ 

Bana sorarsanız, şu kısa kanaatimi kısaca arz ede
yim : Bugün Cumhuriyet Senatosu ya Başkanı Sayın 
Fahri Özdilek tarafından açılır veya hiç açılamaz. 
(A. P. sıralarından «Doğru, doğru» sesleri) Açıldığı 
takdirde malul olur. Burada alınacak hiç bir karar, 
hukukî bakımdan bir mana ifade etmez. Komisyon 
seçimi yaparsanız, komisyon seçimi de muteber de
ğildir. Nitekim 4 Kasım toplantısında alınan Umumî 
Heyetin karan ne idi? 4 Kasımda Başkanın sadece 
bir sırayı bozması sebebi ile yaşlıların sırasını tespit 
ederken bir yanlışlık yapması sebebi ile o gün alınan 
kararların hukuken muallel olduğunu Umumî Heyet 
kabul etti ve ö karafdan dönüş yaptı. 

Şimdi, Cumhuriyet Senatosuna iki tane Başkan... 
Muhterem arkadaşlarım; bugün Cumhuriyet Se

natosu toplanmayabilir, burada bir karar da alma
yabiliriz. Mühim de değil o kadar; ama Cumhurbaş
kanımız yurt dışına gitmiştir. E, peki vekil ne ola
cak? Burada celseyi açıp bir karar aldığınız gün, 
meşru toplantı, Cumhuriyet Senatosunda yapılandır. 
Cumhurbaşkanına vekâlet ke-en-lem yekûn hale ge
lir; hiç bir mana ifade etmez, hukuken yok farz edi
lir, iptal de değil hatta. Cumhurbaşkanı vekâleti, ta
mamen hukukun dışında fiilî bir durum gibi bir ma
na ifade eder. Türkiye Cumhuriyetinde de böyle bir 
muameleye Yüce Senatonun yol açacağını, yol vere
ceğini tahmin etmiyorum. Bir yanlışlığın önlenmesini 
istiyorum. 

Bu sebeple celsenin başında hiç bir muameleye 
girmeden, celse açılmamış gibi bir muamele yapılma
sının daha hukukî olacağı kanaatindeyim. 

Arz eder, teşekkür ederim. (A. P. sıralarından 
«Doğru, doğru»' sesleri) 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Usul hak
kında bu konuda söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi iki konu iç içe gir
miş oldu, müsaade buyurun. Birisi, bu oturumun 
Başkanlığı konusu ileri sürüldü. İkincisi de, Atmaca 
arkadaşımızın söz alıp, almaması... 

Hangi usulü konuşacaksınız, Sayın Karaman? 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Bu oturu

mun Başkanlığı konusunda, usul hakkında. 
BAŞKAN — Başkanlık işi, buyurunuz efendim. 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler; 
Benden evvel konuşan Sayın Rendeci'nin ortaya 

koyduğu iddia yalnız Senatonun bu oturumunu de

ğil, kapsam itibariyle çok daha geniş hukukî sorun
ları, Devlet sorununu, Devletin temsil sorununu or
taya koyması itibariyle cidden büyük bir ağırlık ta
şımaktadır. 

İhtilâfların çok karıştığı toplumlarda hukuk geli
şir. Hukukun gelişmesi bir bakıma toplumların has
talıklarının ifadesidir. Hun oğullan Roma kapılarını 
zorlarken, Roma'daki vatandaşların dörtte biri hukuk 
tahsili yapmış ve Roma meydanlarında geniş hukukî 
tartışmalar yapıyorlardı. Tarihten bir kanıt vermek 
için bu sözü ifade ettim. 

Şu anda büyük bir hukuk zorlaması, boşluğu 
içerisindeyiz. Bunun, bu oturumda ve şu anda gere
kirse bir karar ile tespitinde zaruret vardır. Yoksa 
bugün sabahleyin saat 7,30'da Sayın Cumhurbaşka
nının Türk hava semalarında Pakistan'a doğru hare
ket ettiği andan itibaren Türk Devleti bir boşluk 
içerisindedir. Mesele, iddia bu kadar ağırdır, ciddî
dir. 

Tabiî bu sayın arkadaşımız bir hukukçu olarak, 
bir hukukî görüş ifade ettiler. Bu görüşe, bazı ka
natlardan «Doğru, doğru» diyenler de oldu. Aksi 
görüşler de var; ben de bir hukukçu olmadan aksi 
bir görüşe sahibim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Biraz hukukçu olmak lâzım. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Şöyle ki, bu
gün Türkiye'de Cumhuriyet Senatosunun ve Millet 
Meclisinin Başkanlarının seçilememesi gibi, ağır bir 
durumla karşı karşıyayız. Aslında 20 Ekim günü, 
Türkiye'nin Senato ve Millet Meclisindeki matema
tiği ve iki partinin kuvvetleri belli idi. Bu matema
tiğin, Hükümet sorununa dayalı olarak, Meclis Baş
kanlarının ve Yasama Organlarının Başkanlarının se
çimlerine dayalı olarak doğuracağı sorunlar da bel
liydi. Bunlar 1 Kasım günü değil, 20 Ekimde belliy
di. 

Bunun ciddiyetini ve gelişmesini dikkate alan 
büyük partiler, (Koalisyon partileri, cephe partileri 
demiyorum) bu ağırlığı dikkate alarak, birkaç gün 
evvel ayrı ayrı bir arada bir karara varabilirlerdi. 
Türkiye'yi bu kadar boşlukta bırakmak, yepyeni hu
kukî sorunlarla karşı karşıya getirmek, Anayasayı 
dibinden sarsmak, hukuk düzenini, Devletin temsili 
ilkesini bu kadar sarsıntılara mâruz bırakmak doğru 
değil. 

Türkiye'mizin içte ve dışta birçok sorunları vâr. 
Bu sorunlar öncelikle Meclislerin Hükümet üzerin
deki murakabesini biran evvel öngören tedbirleri 
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gerektirmektedir. Bizler, mütemadiyen irice hesaplar 
içerisinde ve belki de bu kadar bunalımın, bu kadar 
Başkansız kalmanın, şahsen hiçbir surette kavraya
madığım herhalde bir faydası var. Belki demokra
siyi çok daha inkişaf ettiriyoruz, çok daha geliştiri
yoruz; ama ben şahsen bu kadar ileriyi görmekten 
acizim, bunu kavrayamıyorum. Belki bir maksadı 
var; ama görünen odur ki, Türkiye bir bunalım içe
risindedir. Eğer, gerek Senato ve gerekse Millet Mec
lisi 1 Kasımdan itibaren birkaç birleşimde Başkanını 
seçseydi, Roma'yı zorlayan Hun ordularının karşı
sında, Röma'da gelişen hukuk kadar burada yeni 
yeni hukuk görüşleri geliştirmeye ihtiyaç duymaya
caktık ve gerek de yoktu. 

Şimdi, bugünkü fiilî duruma geliyorum. 
Arkadaşlar; 
Sayın Özdilek, yaş gereği, Anayasa hükmü ve 

îçtüzük gereğince iki birleşim öncesinden beri Cum
huriyet Senatosuna geçici olarak Başkanlık etmekte
dir. Kendisinin mazeretli bulunduğu bir dönemde, 
kendisinden sonra gelen bir Başkan da Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığını geçici olarak yürütmüştür. Böy
le bir ortamda, hiç akla ve hayale gelmezken, bir 
anda Sayın Cumhurbaşkanının dış ülkelere bir görevi 
söz konusu olmuştur. Bu durumu dikkate alarak, bu 
görev ertelenebilirdi; yani hukuku zorlama
mak için, yeni yeni görüşlerin ortaya çık
masını önlemek için bu seyahat herhangi bir 
sebeple (Özellikle dost bir ülke olduğuna göre de) 
ertelenebilirdi, ertelenemedi. Ertelenemediğine göre, 
o Yüce Makamın boş kalması söz konusu değildir. 
O Yüce Makama, Anayasa gereği Senato Başkanı ta
rafından vekâlet edilir. Senatonun seçimle gelmiş aslî 
Başkanı yoktur. Yaş durumuna göre bir geçici Baş
kanı vardır. Öyleyse, hukukun normal kuralı, o ge
çici Başkanın Cumhurbaşkanına vekâlet etmesidir. 

Peki, o zaman Senato Başkanlığı ne olacaktır?... 
İki şık vardır. 

Evvelâ, Cumhurbaşkanlığının vekâletine, geçici 
Başkan veya normal Başkan olsun bir kişi o makama 
vekâlet ettiği andan itibaren, icranın başı olan Cum
hurbaşkanının, Senato oturumlarını idare etmesi söz 
konusu değildir. Çünkü, biraz evvel iki muhterem ar
kadaşımız âdeta kürsüyü ele geçirebilmek için tartış
tılar. Bu kimin önünde oluyor?... Senato Başkanının 
önünde oluyor. Senato Başkanının manevî şahsiyeti, 
huzurunda bu tür tartışmaların yapılmasına elveriş
lidir; ama Devletin Yüce Makamında oturan, icra
nın başı olan bir kişinin huzurunda, burada tartış-
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mak, «Sayın Başkan, tutumunuz hakkında sizi eleş
tireceğim.;» deyip. Onun karşısında çatır şatır yüzü
ne karşı söz söylemek, o kişinin, (Sayın Özdilek de 
olabilir, bir başka arkadaşımız da olabilir.) Cumhur
başkanlığını geçici olarak temsil eden bir kişinin hu
zurunda bu şekilde tartışma yapmak Devleti çökertir 
arkadaşlar. Buna hiçbirimizin hakkı yoktur. 
Öyleyse, iki yol kalıyor. 

Sayın Özdilek, şu anda Senato Başkanlığını icra
nın başı sıfatiyle yapamayacağına göre, iki yol kal
maktadır: Ya bir başka Başkan yaş sırasına göre 
ona vekâlet edecektir, oturumları yürütecektir ya da 
asıl Cumhurbaşkanı yurt dışında kaldığı sürece otu
rumlar açılmayacaktır. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Tamam, doğru. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Benee, bu 
ikincisi daha yanlıştır. Çünkü, birinci şıkka göre, 
Başkan yaş sırasına göre nasıl geçici Başkan oluyor
sa, onun da vekilleri olarak bir başka geçici Başkan 
olabilir. Nitekim üç oturum önce de Sayın Afıburun 
böylelikle burada bulunmayan daha yaşlı üyelerin 
yerine Senatonun Bâş/kânlığını yapmışlardı. Bu ne
denle prosedürümüz yerindedir, uygundur ve böyle 
yürümesi lâzımdır. Başka türlü olması, kanaatime gö
re Türk Devletini şu anda büyük boşluklarla karşı 
karşıya bırakabilir ve Senatoyu da oturumların iler
lemesi halinde, iki hafta başıboş hâle getirebilir. 

Bu nedenle yapılan işlem doğrudur. 
Saygılar sunarım. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Söz istiyorum Sayın Başkan. 
UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Sayın 

Başkan söz istiyorum. 
BAŞKAN — Söz vereceğim efendim. 
Bilgi olarak şunu arz etmeme izin vermenizi ri

ca ederim. 
Yaş bakımından Başkanlık görevini yürütmekte 

olan Sayın Özdilek, bu sabahtan itibaren Cumhurbaş
kanımıza vekâlet etmektedir ve tabiî olarak o maka
mın bütün yetkilileriyle mücehhez olarak bu görevi 
yapmaktadır. Kendileri bu göreve başlamadan evvel, 
Cumhuriyet Senatosunun çalışmaları elbette sürekli 
devam edeceğine göre, şifayla bü görevi alabilecek 
vaziyetteki sayın senatörlere müracaat etmiş ve sı-
rasıyle Sayın Şevki Atasağun, Sâyıh Cevdet Sünây, 
Sayın Nafiz Ergeneneli mazeretlerini bildirmeleri 
üzerine bendenizi çağırmışlardır. 

Bendeniz de Senatoya karşı duyduğum saygının, 
vazife duygusunun bir eseri olarak bu oturuma Baş̂  
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kanlık etme durumunda kaldım. Bununla beraber, 
elbette karar bu Parlamento tarihimizde emsali ol
mayan ve kimsenin kabahatli olmadığı bu zarurî du
rumda bir emsal yaratmaktayız. Onun için, Senato 
Genel Kurulunun bunu en isabetli şekilde çözümle
yeceğine emin bulunuyorum. 

Söz alan arkadaşlarımızdan Sayın Çelikbaş, buyu
runuz. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli 
üyeleri; 

Bundan evvelki birleşimlerin bir tanesinde huzu
runuzu işgal ederek temas ettiğim nokta, bugün fii
len de ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

O gün arz etmiştim; «Yarın Sayın Cumhurbaşka
nının bir dış seyahatinde, kendilerine vekâlet edecek 
zatın durumuyle alâkalı bir münakaşanın ortaya çık
ması muhtemeldir.» demiştim. Bugün bu ihtimal ta
hakkuk etti; ama bugünkü durumun devam etmesi, 
bazı tasarrufların ileride dava konusu olma ihtimali
ni yine ortaya çıkarmaktadır. Bunu da huzurunuzda 
tespit ediyorum. 

Konuşmamın, muhterem zevat ile şahıslar ile en 
küçük bir ilgisi yoktur. Hepsine derin saygım var
dır; ama bir hukukî mesele konuşulurken, esasen şa
hıslardan tecerrüt ederek, mücerret bir mesele halin
de değerlendirmediğimiz takdirde, vereceğimiz hü
kümlerin geniş ölçüde hissî olması mukadderdir. 

Geçenlerde bir arkadaşım hatırlattı, «Adaleti tem
sil eden, elinde terazi tutan kişinin gözleri kapalı
dır.» diye. 

Bunun manası hükmü verirken kişileri görmesin, 
hüküm ona göre sadır olsun. 

Tarihî bir vesika olduğu için ve kendimi tarih kar
şısında ibra etmeme de yarayacağı düşüncesiyle bazı 
noktalan huzurunuzda zapta geçirmekte fayda görü
yorum. 

Muhterem Senato fevkalâde basiretli bir görüşle 
İçtüzüğünü tanzim ve 1 nci maddesinde, aynen oku
yacağım gibi şu sırayı tespit etmiş: «Cumhuriyet Se
natosu, her yıl Kasım ayının ilk günü davetsiz top
lanır. Bu birleşime Cumhuriyet Senatosu Başkanı, 
onun bulunmaması halinde Başkanvekillerinden biri, 
bunlardan hiçbiri yoksa en yaşlı üye başkanlık eder. 
Mevcut Divan kâtiplerinden ikisi, bunların bulunma
maları halinde en genç iki üye kâtiplik vazifesini gö
rür.» 

Muhterem arkadaşlarım; 
Hukukta istimrar esastır. Hizmetin devamlılığı, 

âmme hukukunun elifbesidir. Hizmet devam eder; 

hizmetliler gelip geçer. Bu hizmeti yapan ajan, hiz
metin devamlılığı sebebiyle devamlılık arz eder. Key
fiyet böyle iken, maalesef tamamen surî bir hukuk 
anlayışıyle, «Seçilenler bir yıllık müddet için seçilir.» 
kaydına bağlı kalarak, İçtüzüğümüzün 4 ncü madde
si gereğince, hukukî bakımdan müdafaası caiz olma
yan bir karar, 7 - 8 ekseriyetle Anayasa Mahkeme
sinden çıkmıştır. 

Şimdi, Anayasa Mahkemesinde muhalefet şerhi 
[ veren Sayın Üye İhsan Ecemiş'in hukukî değerle alâ

kalı görüşünü zapta geçirtmeyi şu yönden istiyorum. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Zaten geçti.. 
MEHMET FEYYAT (istanbul) — Adaylığını 

Koy, seni seçelim. 
RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Resmî Gaze-

I tede yayınlandı; zapta geçirtmeye ne lüzum var?.. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlarım, yarın zabıtları tetkik edenler, Res-n: 
Gazeteye müracaat etmeden nelerin nasıl konuşul
duğunu kolaylıkla bulabilmelidir. Vesikadır; değer
lidir, hukukçu arkadaşlarımdan bir kişinin itiraz ede
ceğini tahmin etmiyorum; bunu kelimelerin üstüne 
basarak söylüyorum, aksi takdirde fakültede sınıf 
geçmezdi. Bakınız ne diyor arkadaşlar : «Bir hukukî 
işlemdeki...» (C. H. P. sıralarından «Okumaya ne lü
zum var?» sesleri) Sabırlı olun, ben, kendimi ibra 
için çıktım buraya diyorum; aksini müdafaa edenler 
de lütfen buraya çıkarlar, onu beyan ederler, o da 
zapta geçer. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Şimdi Sayın Cum
hurbaşkanı ölmüş olsaydı ne olacaktı? Bu gidiş ira-

I dîdir; ecel iradî değildir. Onun için büyük bir boş
luk vardır. Flukukçular şöyle veya böyle demiyo
rum, ama ortada bir gerçek vardır; Cumhurbaşkanı 
olmasaydı ne olacaktı? 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurunuz, Yük
sek Heyetiniz en doğru karara ulaşacaktır. Hatipleri 
lütfen sükûnetle dinleyiniz. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Şimdi, sayın 
arkadaşımı tatmin için arz edeyim. Hukukî boşluğun 
hukuken nasıl doldurulması iktiza ettiğine dair bir 
görüsü savunuyorum ben. Yoksa, boşluk olsunu sa
vunmuyorum. Bunu kim söyledi?.. Hizmette de
vamlılık esastır diyen kişi, hukukî boşluğu müdaafa 
eder mi arkadaşım?.. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Senato devamlılık 
ifade eder... 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Her makam; 
yalnız Senato değil, Cumhurbaşkanlığı da devamlılık 

I ifade eder. 
I 
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NAZİF ÇAĞATAY (izmir) — Sayın Çelikbaş, 
2 nci ve 3 ncü Birleşimlerde bu fikirlerinizi neden 
ortaya koymadınız? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Huzurunuza 
getirdim, ortaya attım efendim. 

NAZİF ÇAĞATAY (İzmir) — Atmadınız..! 
BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, hatip 

konuşmasına devam etsin, 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — «Bir hukukî 

işlemdeki sakatlık incelenirken, o işlemin şekli uy
gun olarak yapılmış ve hukukî bir değer ve geçerlik 
kazanmış olup olmadığının ve bu yönden etkili bir 
sakatlık bulunup bulunmadığının araştırılması usul 
gereğidir ve başta gelen ve re'sen ele alınması gere
ken bir husustur. Ortada, Anayasa Mahkemesi uy
gulamasında da yerleşmiş olan bu hukukî ve mantıkî 
usulden ayrılmak için bir sebep de yoktur. 

Öte yandan, bir hukukî işlemin hukuka aykırılığı 
hususundaki incelemede önce şekil yönünden ele 
alınması ve şayet bu yönden iptalini gerektiren bir 
sakatlık tespit edilirse, esas yönünden ileri sürülen 
iddiaların incelenmesine geçilmemesi, yerleşmiş usul 
kurullarından olduğu halde, hukukî işlem, şekil yö
nü üzerinde durulmaksızın esas yönünden incelen
miş ve iptalini gerektiren bir sakatlık tespit edilmiş 
ise, o işlemde şekil yönünden dahi bir sakatlık bu
lunup bulunmadığının sonradan ele alınarak araştı
rılmasında. da hukukî bir yarar ve sebep yoktur ve 
usulden değildir. 

Dava konusu kararlardan ikincisinin alındığı 
13 . 11 . 1973 günlü Birleşimde süresi dolmuş bu
lunan Başkanvekili ile Divan Kâtibinin Başkanlık 
Divanında yer aldıkları gerçektir. Ancak, bu durum
da Anayasaya bir aykırılık yoktur. Çünkü, Anaya
sada bu yönü düzenleyen özel bir hüküm bulunma
makta ve 8 nci maddenin genel nitelikteki hükmü 
ile de bu yönünün düzenlenmesinin İçtüzüğe bıra
kıldığı anlaşılmaktadır. 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 1 nci maddesi 
ise her yıl Kasım ayının ilk günündeki 1 nci Birle
şimde süreleri dolan Başkanvekilleri ile Divan Kâ
tiplerinin görev yapabilmelerine cevaz vermektedir. 
Bu cevazın yalnız bir güne münhasır olduğuna ve 
daha sonra ne yapılacağına dair Tüzükte bir açıklık 
olmadığına göre, yenileri seçilinceye kadar bu du
rumun devam edeceğinin kabulünde, hizmetin aksa
maması bakımından zorunluk bulunduğu gibi bir 
tutum, Tüzüğün 1 nci maddesinin ilk gün için ka
bul ettiği çözüm şekline uygun düşmektedir.» 

Muhterem arkadaşlarım; 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Kararı oku 

bakalım Hoca.... 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlarım, hukuk budur. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Öte
ki ne?.. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Şimdi, muh
terem arkadaşlarım hepinize teker teker cevap ver
meyeceğim; gönlüm arzu ediyor ki, Anayasa Mah
kemesinin, Danıştayın vesair Anayasal kuruluşların 
kararlarını örnek aldığımız Batı ülkelerinde olduğu 
veçhile, akademik kariyer mensupları kendi kariyer
lerinin gereği olarak incelesinler de ışık tutsunlar. Bu 
yapılmadığı içindir ki, ben huzurunuzda bunu zapta 
geçirtiyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN — (İstanbul) — Yani o 
görevi siz yapıyorsunuz?.. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Evet, onu 
bendeniz yapıyorum. 

NAZİF ÇAĞATAY (İzmir) — Eksik olmayın. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Aksini iddia 

edenler de yapsınlar ve tarih onlar hakkında da 
hükmünü versin. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; 

O gün demiştim ve aynı noktaî nazarı bugün de 
savunuyorum. Endişem, bugünkü İcra Kurulunun 
tasarruflarının (Temenni etmem, inşallah olmaz) bir 
dava konusu olması halinde, yeni yeni birtakım 
problemlerin Türkiye'de çıkması endişesidir. Temen
ni ediyorum olmasın; ama hak sahiplerini haklarını 
aramaktan benim temennilerim alıkoyamayacağına 
göre, endişem, bugünkü icra kuvvetinin tasarrufla
rının böyle bir dava konusu olması halinde, yeni 
yeni ihtilâfların meydana çıkmasından dolmaktadır 
arkadaşlar. Vazıı kanunun vazifesi, ihtilâflar çıkar
mak değil, ihtilâfların esbabı üzerine eğilerek, on
ları bertaraf etmektir. Yoksa ihtilâfı sürdürmek 
değildir. 

Bu itibarla, bunu bir örnek alarak, hiç olmazsa 
bundan sonrasında bu çeşit hallerin zuhurunda hu
kukî bir formül bulunması maksadıyle, en kısa bir 
zamanda İçtüzüğe; benim için sarahat mevcut; ama 
bir başka sarahat vermek lâzım geliyorsa, hakikaten 
hukuka dayanan, şekli kanun anlayışından uzak, 
ama hukuk anlayışı içerisinde bu İçtüzüğümüze bir 
açıklık getirilmesinde Devlet bakımından, Devletin 
istimrar isteyen bir nizam olduğuna inanmış bir ar
kadaşınız sıfatıyle büyük faydalar görmekteyim. 
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Benim edinesem, demin arz ettiğim gibi, bugünkü 
durumun yeni yeni ihtilâflara yol açması ihtimalinden 
ileri gelmiştir. Çünkü, geçen defa kabul buyursay-
dmız durum değişik olacaktı. Arkadaşım biraz ev
vel, «Bu fikirlerinizi niçin daha evvel söylemediniz?» 
dedi, kendilerine cevap vereyim: Geçen defa bende
nizin noktaî nazarı kabul edilmiş olsa idi, bugün 
bu mesele burada konuşulmayacaktı. 

NAZİF ÇAĞATAY (İzmir) — 2 nci ve 3 ncü 
birleşimlerde söylemediniz Sayın Çelikbaş. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Şimdi muhte
rem arkadaşlarım; 

Vaktinizi işgal etmemek için, prensibine katılma
dığım bir konuda bilâhara müzakerelere katılmak 
itiyadında değilimdir. 

Benim hukuk anlayışım budur. Eğer muhterem He
yetiniz, büyük çoğunluğu itibariyle, yarın Başkanlık 
Divanı kurulup, komisyonlar kurulduktan sonra, İçtü
züğün, vaktiyle Senatonun sevkettiği hükmün isti
kametinde hukuka uygun yeni açıklamalar getirme
sinde, ileriki yıllarda tahaddüs edebilecek ihtilâflara 
sureti katiyede engel teşkil etmesi, buna meydan 
vermemesi bakımından, hukukî yönden büyük fay
da gördüğüm için bunu huzurunuzda arza geldim 
ve tekrar ifade ediyorum; hukuk, devamlı olarak 
ilim adamlarının da yardımıyla gelişir. İhtilâfların 
çokluğu, eğer hukukçuların zayıf olduğu yerlerde 
zuhur ederse, orada gürültü çok olur, kargaşalık 
çok olur arkadaşlar. 

Bu itibarla, hukukun vazifesi ihtilâflar doğurmak 
değil, ihtilâfların sebepleri üzerinde eğilerek, onları 
gidermek ve mümkün olduğu kadar hukukî ihtilâfın 
az çıkması yollarını açmaktır, ihtilâf kapılarını ka
pamaktır. 

Maruzatım budur. Temenni ediyorum, yeni ihti
lâflara meydan vermeyelim; fakat süratle İçtüzüğün 
hükümlerine sarahat getirmeyelim, sureti katiyede 
bu yolları kapayalım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Alacakaptan buyurun efendim. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Söz 

istiyorum Sayın Başkan. 
UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Sayın 

Başkan, sayın üyeler; 
Sanırım çözüm aramak gereken soru şudur: Cum

hurbaşkanına kim vekâlet eder?.. Eğer bu soruyu so
rup, buna cevap arayacak olursak, bugün karşı karşı
ya kaldığımız bunalım, daha da kapsamlı bunalım 
haline gelir. 

Anayasa, Cumhurbaşkanına Cumhuriyet Senatosu 
Başkanının vekâlet edeceğini açıkça söyler. Cumhuri
yet Senatosu Başkanının da o makama nasıl geleceği, 
yine Anayasa hükmüdür. Anayasanın hepinizce ma
lum hükümlerine göre bu makam, ancak seçimle; ya
ni Cumhuriyet Senatosunun sayın üyelerinin verecek
leri oylarla ihraz edilebilir. Dolayısıyle, sayın üye
lerin oylarını almamış bir kimsenin Cumhurbaşkanına 
vekâlet etmesi mümkün değildir. Mesele, sadece sa
yın Irmak'ın bugün Başkanlık edip edemeyeceği me
selesi değildir, sayın Özdilek'in Cumhurbaşkanına ve
kâlet edip edemeyeceği meselesidir. 

Benim, hukukî olduğunu sandığım kanıma göre, 
sayın Özdilek ,oy ile gelmiş bir Başkan olmadığına 
göre, Cumhurbaşkanına vekâlet edemez. Dolayısıyle, 
sadece bu makamın değil, Çankaya'daki Cumhurbaş
kanlığı makamının işgali de Anayasaya aykırıdır. 

Hâl böyle olunca, meseleye bir başka açıdan bak
mak gereği ortaya çıkar. Benden evvel konuşan sayın 
üyenin dediği gibi, denebilir ki, kamu hizmetinin sü
rekliliği esastır, dolayısıyle hukuk kuralları bu sürek
liliği sağlayacak biçimde yorumlanır. Ama kamu hiz
metinin sürekliliğini Cumhurbaşkanının yanlış bir ha
reketi önlemişse, bizim burada birtakım yapay yo
rumlarla, Cumhurbaşkanı tarafından işlenmiş hataya 
bir çözüm, bir çare aramamız da doğru olmaz. 

Mademki bu Senatonun bir seçilmiş Başkanı yok
tur, Cumhurbaşkanının bu seyahati yapmaması ge
rekirdi; çünkü kendi yerine gelecek bir kimse yoktur. 
Hizmetin sürekliliği eğer aksamışsa bu, Anayasadaki 
eksiklikten değil, Cumhurbaşkanı tarafından yapılmış 
hatadan ileri gelmektedir. Dolayısıyle, ne burada bir 
Cumhurbaşkanlığına vekâlet müessesesinin işlemesine 
elverişli anayasal durum vardır, ne de bir vekile ve
kâlet edilebileceğine dair Anayasada bir hüküm var
dır. 

Dolayısıyle ben, saym Rendeci tarafından ortaya 
atılan görüşe katılıyorum; ama ondan da öte, daha ge
niş bir bunalım ile karşı karşıya olduğumuz kanaatin
deyim. 

-
Bu noktayı saptayarak, Cumhurbaşkanının memle-

j kete dönüşüne kadar. Türkiye'de ne icranın, ne de 
Yasama Organının bir bölümü oian Senatonun işleye
meyeceği noktasında bir karar alınması gerektiği ka
naatindeyim. 

Saygıyle arz ederim. 
BA.ŞKAN — Buyurun saym Feyyat. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan, 

j sayın senatörler: 
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Usule ait konumuz, sayın Rendeci'nin ifade buyur- I 
duklan kuvvetli gerekçe ve buna cevap olarak sayın 
Karaman'm burada önerdiği husustur. 

Ben, bu konunun dışına çıkıp, âdeta gündem dışı 
gibi bir «Dede Korkut» edasıyle, gelecekte yapılacak, 
mutasavver hususlarla arzı nasihatlerde bulunma se
viyesine düşmeyeceğim. 

Sayın senatörler, arkadaşımız Sayın Rendeci'nin 
gerekçesine aynen iştirak ediyorum. Sayın arkadaşım, 
Hocam Uğur Alacakaptan'ın buyurdukları hususa 
ise katılmıyorum. Şöyle ki : 

Başkanlık bir devamlılık arz eder; Senato Başkan
lığı bir devamlılık arz eder. Yaşlılık suretiyle geçici 
Başkanlık olsun, seçimle gelen devamlı Başkan olsun, 
bu hususta bir ayırım yoktur. Başkanlık bir bütün
dür, bir devamlılık arz eder. 

Geçen yıl Millet Meclisinde Başkan seçilmese idi, 
hemşehrim Saym Kinyas Kartal 6 ay daha Başkan
lık yapabilirdi. Bu, devamlılığın bariz bir örneğidir. 

Bu itibarla, ben, Başkanlığın devamlılık arz et
mesi hususunda, Sayın Fahri Özdilek'in Başkan ol
ması hasebiyle, Cumhurbaşkanına vekâlet edebile
ceği görüşüne katılıyorum, şimdiki Başkanımız Sa
yın Hocamızın Başkanlık yapabileceği görüşüne ka
tılmıyorum. Şöyle ki : 

Burada iki husus var; Sayın Kadri Kaplan arka
daşımızın... («Karaman, Karaman» sesleri) 

BAŞKAN — Suphi Karaman efendim: 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Hepsini aynı 

derecede sevdiğim için karıştırıyorum; özür dilerim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Şahısları tanı
mıyorsun. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Şahıslar 
önemli değildir, önemli olan, fikirlerin anlaşılmasıdır. 
Şahısların peşinden gidenlerin örneğini akıl hasta
nelerinde bulabilirsiniz. Çünkü, akıl hastanesinde her
kes bir Mustafa Kemal, bir Peygamber edasıyle, şa
hıs olarak memleketi kurtaracak düşüncesi içinde
dirler. Halbuki, memleketi kurtaracak olan fikirdir. 
Bizler faniyiz. Bunu anlamayanlar, akıl hastanesin
deki tipik, zorlanan kişilere benzerler; akıl hasta
larına benzerler. Bu toplumda şahısların peşine giden 
nice manyakları müşahade etmişizdir. 

Şimdi, burada, iki durum var. Sayın Rendeci'nin 
belirttiği hususa itibar edersek durum ne olur?.. «Eh-
ven-i şer» diye bir müessese vardır. Tarih boyunca 
hukuk lisanında kullanılmıştır, Sayın Rendeci'nin iş
tirak ettiğim önerisine katılırsak ne olur?.. Her hal
de Senatonun bir süre çalışamaması gibi mevcut 
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durumun, Türk toplumunca alışılmış, gına gelmiş 
mevcut durumun, yani Parlamentonun çalışamaz du
rumunun resmen tescilidir, fiilî durumun resmen 
tescil edilmesinden başka bir şey olmaz. Bugün Par
lamentonun fiilen çalışmadığı resmen tescil edilmiş 
olacaktır. Sakıncası vardır, ama fazla değildir; Sa
yın Rendeci'nin fikrine iştirak edersek. 

Sayın Karaman'ın fikrine iştirak edersek, dü
şüncesine katılırsak; bir hukuk zorlamasıyle karşı 
karşıya kalırız. Hukukun zorlanması biraz vahimdir. 
Bu Yüce Makamda, bazı meseleleri geçici olarak hal
letmek için hukuku zorlamaya kalkarsak, icranın 
içerisindeki yetkili karar organlarının neler yapaca
ğını GIZ takdir buyurun... 

Bu itibarla, bu Yüce Makamın hukuk zorlama
sını aklının köşesinden geçirmemesini bilhassa arz 
etmek isterim. 

Belli bir süre Senatonun çalışmaması hususunda 
Sayın Başbakanımız zaten öneride bulundu; «Cephe 
içerisinde bazı sıkıntıları giderinceye kadar Başkan 
seçilmeyecek, önümüzdeki hafta seçilecektir.» dedi
ler. Zaten fiilen, Başbakan tarafından bu sorumluluk 
alınmıştır; ama Yüce Senato Sayın Başbakanın bu 
durumuna, Sayın Cumhurbaşkanımızın gezisini te
hir etmemesi nedeniyle elinde olmayan sebeplerle gir
miş olabileceğinden, Yüce Senatonun sorumluluğu 
söz konusu değildir. 

Bu itibarla bu mevcut duruma alışmış olan ka
muoyu huzurunda, Senatonun bir süre çalışamaması 
keyfiyeti, her halde hukuk zorlamasına tercih edilir. 
Bu itibarla hukuku zorlamak, Yüce Senato bakımın
dan affedilir bir konu olmaz. 

Konuşmamı saygılarımla burada bitiriyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Tuna. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Muh

terem arkadaşlar; 
Anayasa Hukuku bakımından büyük bir sorunla 

karşı karşıyayız. Şimdi hakikaten mevzu, Cumhur
başkanlığına vekâlete kadar ileri gitmektedir. 

Şimdi, hukukî durum ne? Müsaadenizle ben de 
şahsî görüşümü huzurunuzda arz etmeye çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlar. 
Bu İçtüzük yapıldığı zaman, Cumhuriyet Sena

tosunun devamlı bir Meclis olduğu, organlarını de
vamlı kurmaya zaruret bulunduğu hususu kabul edil
mek suretiyle 1 nci madde tedvin edilmiştir. Fakat 
bu kere bu, geçen sene Anayasa Mahkemesine gitti, 
Anayasa Mahkemesinden bir karar çıktı. Anayasa 
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Mahkemesine giden kararın Başkanlık Divanı, daha 
evvelki yıl seçilmiş olan Başkanlık Divanından ka
lanlardı. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, Anayasa Mahke
mesi kararında şöyle diyor; şu kelimeden istifade 
ediyor : 

1 nci madde şöyle : «Cumhuriyet Senatosu, her 
yıl Kasım ayının ilk günü davetsiz toplanır. Bu bir
leşime... (Bütün felâket bu kelimeden doğuyor) Bu 
birleşime Cumhuriyet Senatosu Başkanı, onun bu
lunmaması halinde Başkanvekiilerinden biri, bun
lardan biri yoksa en yaşlı üye başkanlık eder...» 

Ne diyor? Kasımın birinci günü toplanır, bu 
birleşime varsa Başkan, yoksa Başkanvekiilerinden 
birisi, o da yoksa yaşlı üye Başkanlık eder. 

Şimdi arkadaşlar, bizim hukukumuzda yaşlı üye 
tabirinin geçtiği yegâne madde budur. Bu maddeden 
başka ne Anayasada, ne de İçtüzükte yaşlı üye ta
biri vardır. 

Şimdi, Anayasa Mahkemesi ne diyor? Diyor *ki : 
0 celseye Sayın Mehmet Ünaldı Başkanlık etmiş ve 
kâtip arkadaşlar bulunmuştur. Bunların Başkanlık 
Divanmdaki yetkisi 1 Kasım gününe aittir. Niye 1 
Kasım gününe ait?.. Çünkü orada, «Bu birleşime 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı, onun bulunmaması 
halinde...» dediğine göre, bu Başkanlığa vekâlet et
me hakkı münhasıran 1 Kasım günüdür. 

Şimdi arkadaşlar, Senato Başkanını çektik, 1 Ka
sım gününün Başkanısın diye. Başkanvekillerini çek
tik, 1 Kasım gününün Başkanısın diye. Yaşlı üye 
de aynı tadadın içinde olduğu halde, yaşlı üyeye de
dik ki, «Gel, sen Başkansın, Reisicumhura vekilsin...» 

Arkadaşlar, Anayasa Mahkemesi kararının tetkik 
edilmesini rica ediyorum. Anayasa Mahkemesi ka
rarında falan, falan olmazsa, yaşlı üye Başkanlık 
eder kaydı yok. «Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 
1 nci maddesi, 1 Kasım gününü tanzim eden İçtü
zük hükmüdür.» diyor; o gün kimler vazife görecek, 
onu gösteren İçtüzük hükmüdür diyor. 1 Kasımdan 
sonra bunlar vazife göremez. Bu vazife göremeye
cekler kimler?.. Başkan, Başkanvekilleri, onlar da 
yoksa yaşlı üye... 

Şimdi muhterem arkadaşlar, Anayasa Mahke
mesi kararları, yüksek malumlarınız olduğu veçhile 
yasama organlanm da bağlayan hukuk kurallarıdır. 
Büyük bir sıkıntının içindeyiz. Tatbikatımız hatalı

dır. Hukukumuzda «yaşlı üye» diye bir tabir yoktur. 
Yaşlı üye tabirinin bulunduğu tek madde vardır, o 
da İçtüzüğümüzün 1 nci maddesidir. İçtüzüğün 1 nci 

maddesinde, 1 Kasım gününün idaresini yapacak 
kimsenin bulunduğunu Anayasa Mahkemesi kararıy-
le belirtmiştir. 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Ondan 
sonra ne olacak?.. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Bu iti
barla «Cumhuriyet Senatosuna yaşlı üye vekâlet 
eder» sözünün mevzuatımızda yeri yoktur. Anayasa 
Mahkemesi kararında «yaşlı üye» kısmını ne yapmış
tır?.. «1 Kasım gününün Başkanlık Divanıdır bu» 
demiştir. 1 Kasımdan sonra bunlar vazife göremez 
diyor. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — 1 Ka
sımdan sonraki günlerde ne olacak?.. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Şimdi 
muhterem arkadaşlar, Anayasa Mahkemesi de bun
dan sonra kimlerin Başkanlık yapacağını gösterme
miş. Yalnız, dört elle sarılıp buraya oturttuğumuz, 
tekrar Reisicumhura vekâlet etmek üzere yukarı gön
derdiğimiz arkadaşımızın hukuk sathında yeri yoktur. 
Yalnız bir maddede geçmiştir yaşlı üye tabiri, o bir 
maddedeki sıfatım da Anayasa Mahkemesi 1 Kasım 
gününe hasrettirmiş; «Bunlar 1 Kasım günü yapar» 
diyor ve o zaman Başkanlık yapanların sıfatlarını 
kabul etmediği için iptal ediyor; ama kimin Baş
kanlık edeceğini de göstermiyor. 

Muhterem arkadaşlar; 
Yani yaşlı üye Senatoya Başkanlık etsin; mesnet

siz. Yaşlı üye Cumhurbaşkanına vekâlet etsin; mes
netsiz. Anayasa, Cumhurbaşkanına vekâlet edecek 
şahsm Cumhuriyet Senatosu Başkanı olduğunu, do-
İDjasıyle mevsuk bir ekseriyetle Cumhuriyet Senatosu 
üyeleri tarafından seçilmiş Cumhuriyet Senatosu 
Başkanının vekâlet edeceğini açıkça göstermektedir. 
Şimdi bunu yapamadık. Sayın Cumhurbaşkanımız 
hakikaten böyle bir dost ziyaretini, böyle bir buhran 
yaratmadan pekâlâ yerine getirebilirdi; oldu. Bugün 
bir vaka olarak Cumhurbaşkanımız Türkiye toprak
ları içinde değildir, bir arkadaşımız da kendisine ve
kâlet etmektedir. -

Şimdi arkadaşlar. hukuken bulunduğumuz fiilî 
duruma bir çare bulmaya mecburuz. Bulacağımız ça
re yaşlı üye değildir. Yaşlı üyenin olmayışı Anayasa 
Mahkemesi kararıyle kati olarak tespit edilmiştir. 
Ne olur : 

Arkadaşlar, burada biz, hukukun umumî prensip
lerine uymaya mecburuz. Cumhuriyet Senatosu ta
tilde değildir. Cumhuriyet Senatosu şu anda huzuru
nuzda ve içtima halindedir. Asıl burada kendisini 
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temsil edecek bir zatın belirtilmesi bu kurulun yetki
leri içinde. Asıl Başkanı seçelim. Bu işi kökünden 
halledecek mevzu hakikî Başkanın seçilmesidir; fa
kat görülüyor ki, çeşitli formalitelerle, çeşitli sebep
lerle siyasî, bilmem diğer sebeplerle bunun seçimi 
mümkün olmuyor. Bu gibi ahvalde ben, Cumhuriyet 
Senatosunun kendisine bir temsilci seçebileceğine ka
niim. Nitekim, bu Anayasadan kuvvet alan diğer 
Meclis, Başkanını ve Başkanvekilini seçmedi. Ne de
di?.. Bizim şu oturumlarımızı idare etmek üzere, bi
zi temsil etmek üzere Hancıoğlunu Başkanvekili, bil
mem falan falan zatları da kâtip olarak seçtim dedi. 
Bunlar geçici hizmet görmektedir. Cumhuriyet Sena
tosu içtima halinde olduğuna ve şu fiilî duruma hu
kukî bir çare bulmaya mecbur olduğumuza göre, 
«yaşlı üye» tabirinin mevzuatımızda yeri olmadığına, 
tek kaydı ihtiva eden 1 nci maddenin de Anayasa 
Mahkemesince 1 Kasım gününe münhasır olduğunu 
belirtmesi karşısında; halihazırda içtima halinde bu
lunan Cumhuriyet Senatosunun, kendisini muvakkat 
(Elbet aslını istiyoruz, asıl seçilsin) ama muvakkat 
temsil edecek zatları seçmesinin mümkün olduğu ka
naatindeyim. 

Bu şekildeki grupların anlaşıp meydana getireceği 
bir önerge memleketi hukukî buhrandan kurtarır, 
hukukî mesnetsizlikten kurtarır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Erim. 
NİHAT ERÎM (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sa

yın Başkan, değerli senatörler; 
Bugün yepyeni bir durumla karşılaşmış bulunuyo

ruz. Ben, şunun için söz aldım. Burada kürsüye gelen 
her arkadaşın öne sürecekleri mütalaalar üzerine her
hangi bir oylama ile şu anda netice almamız müm
kün değildir. Onun için. Sayın Başkan şimdiye kadar 
konuşan hatiplerin mütalaalarının ışığında, bence bu 
toplantıyı kapat-p, partiler arasında meseleyi görüş
me fırsatını verirse; birtakım yanlış yorumlara mey
dan verecek havanın hâsıl olması önlenmiş olur. 

Sayın Cumhurbaşkanımız Devletimizi temsilen 
yurt dışında bulunmaktadır. Kendisinin bu seyahati 
etrafında, bugün Senatoda şu ana kadar yapılmış 
olan konuşmalar dahi, bence iyi olmamıştır. 

Sayın Cumhurbaşkanının seyahate çıkacağı, Se
nato açıldığı günden beri belli idi. Sayın Cumhurbaş
kanı seyahate çıkmadan, muhtemel gelişmeleri göz 
önünde tutarak değerli hatipler mütalaalarını burada 
söylerdi, söyleme fırsatı vardı; birkaç toplantı yap

tık. Belki o zaman gelişmeler üzerinde bir karar alı
nabilirdi. 

Bir noktayı daha işaret edeyim, bizim Anayasa
mız, Anayasayı yorumlama yetkisini Meclislere ver
memiştir. Meclisler Anayasayı anlayışlarına göre tat
bik eder. Her Anayasa gibi bizim Anayasamız da 
yetkileri ayırmıştır. Yüce Senatonun yetkisi bellidir. 
Yüce Senatonun yetkisi, Cumhurbaşkanının görevle
rine .kadar uzanmaz ve Cumhurbaşkanına kimin ve
kâlet edeceğini, Cumhurbaşkanının nasıl seyahate çı
kacağını, ne zaman çıkacağını, çıkmayacağını tayin 
etmeye de gitmez. 

Binaenaleyh, bizim, konuyu taşırarak oralara bu
gün geçmemiz, sonu olmayan bir mütalaayı bu kür
süden ortaya koymaktan ibarettir. Bence daha da sa
kıncalı mütalaaların vakitsiz, yahut yersiz ortaya kon
ma s mı önlemek için toplantımıza Başkanlık eden Sa
yın îrmak'tan rica ediyorum; bu noktada toplantıyı 
tatil etsin ve partiler yetkilileriyle görüşerek, bun
dan sonra bu durumda ne yapılacağını önceden ha
zırlayıp yine Yüce Senatoya getirmek fırsatını versin
ler. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN—Sağolun. 
Efendim, Sayın Erim'in pratik bir çözüm yolu 

gösteren teklifini dinlemiş bulunuyoruz. Yalnız, bel
ki meselenin açılmasına daha faydalı olur diye, söz 
olan üç arkadaşımız kaldı; müsaade ederseniz onlar 
da konuşsunlar. (A. P. sıralarından «lüzum yok» ses
leri) Belki yeni bir alternatif getirebilirler. («Lüzum 
yok» sesleri) 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bu konuda daha ziyade konuşmalara meydan 
vermek, sanıyorum herkesin dile getirdiği zararları 
çoğaltmaktan öteye bir yarar sağlamayacaktır. Konu 
yeni başımıza gelmiş bir konu değildir. Sayın Cum
hurbaşkanımızın seyahati evvelden belli idi. Bu Mec
lislere başkan seçilmemesinin müsebbipleri ortada. 
Binaenaleyh, lütfediniz, Sayın Erim'in teklifi gereğin
ce bu oturumu burada kapatalım. Bu meseleyi bura
da halletmemize yetkimiz yok, burada halledenleyiz. 
Bu aylarca konuşulur. Bu bir Anayasa konusudur. 
Biz Anayasa yapamayız burada. Lütfediniz, Sayın 
Erim çok güzel bir öneride bulunmuştur, bunu biti
relim müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Zannederim Sayın Unsal bir başka tez ileri süre

cekler. Lütfen yerinizden söyler misiniz? 
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NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan 
eğer işler İçtüzüğe ve usule uygun olacaksa, sizin Yü
ce Senatoyu açmaya ve kapamaya yetkiniz yoktur. 
O halde Senatoyu kapatamazsınız. Kapatacak zat 
Çankayada'dır çağırırsınız, gelir kapatır. (A. P. sıra
larından gürültüler) Teklifi oylamaya yetkiniz yoktur. 
Biz de görüşlerimizi söyleyeceğiz. Sizin oylama yap
maya, böyle bir karar almaya yetkiniz yoktur. Şu 
teklifi bir karar bağladığınız an, sizin fiilî durumu
nuz kabul edilmiş demektir. 

ALİ OĞUZ (istanbul) — Oylayalım Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
Şimdi pratik karakterli bir teklif ileri sürülmüştür 

ve bu teklif, görebildiğim kadar, iki büyük partinin 
de tasvibine mazhar olduğu da görülüyor. Onun için, 
bu öneriyi oylarınıza sunuyorum. Öneri, oturumun 
bugün kapatılarak... 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Oylayamazsınız 
eefndim, nasıl oylarsınız? Sizin oylama yetkiniz yok
tur... 

BAŞKAN — Efendim, bu konu halledilmedikçe 
müzakerelerimize devamda amelî bir fayda olmadığı 
görüldüğü için... 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, 
Senatoyu hafife alamazsınız; hafife alıyorsunuz. Bi
zim de söyleyeceklerimiz var... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — 1 Kasımdan ev
vel Senato Başkanlığında oturanlar Senatoyu hafife 
alıyorlar. Ben de bunları söyleyeceğim. Oylama ya
pamazsınız, oylama yapıldıktan sonra oturum devam 
eder. (A. P. sıralarından «oylar, oylar»1 sesleri) 

. . . > . . . 

BAŞKAN — Efendim, yapılan teklifler üzerin
de... 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Oylayamazsınız... 
(Gürültüler) 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Ben tama
men aksi kanaatteyim... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Sayın Özgüneş buyurun. 

* 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî bye) — Ben ta-

mamiyle sizin şu anda Başkanlık yapmanızın meşru 
olduğu kanaatindeyim. Lütfen iki dakikalık söz hak
kı verin, bunu izah etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz (A. P. 
sıralarından «Oylayın bitsin» sesleri) daha evvel söz 
alan arkadaşlarımız rahatça konuştular. Son olarak 
üç arkadaşımız daha söz almıştır. Belki tensibinize 
uygun bir alternatif getirebilirler. Müsaadenizle bu 
arkadaşlara da kısaca, üçer dakika söz vermek isti
yorum. (A. P. sıralarından «oylayın» sesleri) onlar da 
konuştuktan sonra reyinize arz edeceğim. 

NECİP MİRKELÂMOĞLU (İzmir) — Sayın. 
Başkan, usul hakkında bir öneri olduğu zaman an
cak iki sayın üye konuşabilir. Onlar da konuşmuş
lardır. Usul üzerinde daha fazla müzakereye Tüzü
ğümüze göre maalesef imkân yoktur. Uyarıyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, oturumun bugün için ye
ni bir formül buluncaya kadar tatilini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

Oturuma ara verilmiştir efendim. 

Kapanma Saati : 16.10 
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