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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bulgaristan Hükümetinin resmî davetine icabet 
etmek üzere Bulgaristan'a gidecek olan Başbakan Sü
leyman Demirel'e, Devlet Bakanı - Başbakan Yardım
cısı Necmettin Erbakan'ın vekillik etmesinin uygun 
görülmüş .olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Başkanlık Divanı seçimlerine esas tutulacak dağı

tım cetvelini hazırlamak üzere kurulan Özel Dağıtım 

Komisyonunun raporu okundu; 

Raporun dağıtımından itibaren 48 saat geçmeden 
gündeme alınması hususu reddedildiğinden; 

3 . 12 . 1975 Çarşamba günü saat 15.00'te toplan
mak üzere Birleşime saat 15.35'te son verildi. 

Başkan Kâtip 
Fahri Özdilek Niğde Üyesi 

Abdullah Emre İleri 
Kâtip 

Bursa Üyesi 
Barlas Küntay 

II. — GELEN KÂĞITAR 

Rapor 
1. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı Üye

likleri Özel Dağıtım Komisyonu Raporu. (Dağıtma 
tarihi : 2 . 12 . 1975) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati ; 15.00 

BAŞKAN : Fahri Özdilek 

KÂTtPLER : Abdullah Emre Deri (Niğde), Barlas Küntay (Bursa) 

BAŞKAN — 11 nci Birleşimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yeterli çoğunluğumuz vardır, gö
rüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Görev ile yurt dışına giden Dışişleri Baka
nı İhsan Sabri Çağlayangil'e, Devlet Bakanı Seyfi Oz
türk'ün vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/700) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının bir tezkeresi 
var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı İh

san Sabri Çağlayangil'in dönüşüne kadar. Dışişleri 

Bakanlığına, Devlet Bakanı Seyfi Oztürk'ün vekillik 
etmesinin Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilginize sunulmuştur. 
2. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı Üye

likleri Öz,el Dağıtım Komisyonu Raporu. 
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BAŞKAN — Vazifelendirdiğiniz Komisyonun Baş
kanlığının bir tezkeresi vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı seçimleri

ne esas tutulacak dağıtım cetvelini tanzim etmek üze
re kurulan Komisyonumuzun, 1 Aralık 1975 tarihli ve 
esas : 3, karar : 2 sayılı raporu basılmış ve sayın üye
lere dağıtılmış bulunulmaktadır. 

Komisyonumuz raporunun Gelen Kâğıtlardan 
Gündeme alınarak, çok gecikmiş bulunan Cumhuri
yet Senatosu Başkanlık Divanı seçimlerinin en kısa 
zamanda gerçekleştirilebilmesini temin maksadıyle, 
görüşmelere konu kılınmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımla. 
Başkanlık Divanı Üyelikleri 
Özel Dağıtım Komisyonu 

Başkanı 
Cihat Alpan 

BAŞKAN — Komisyon tezkeresi bilginize sunul
du. 

Dün. Komisyon Başkanlığının bir tezkeresi vardı, 
bu tezkereyi okutmuştum. Bir defa daha okutmak su
retiyle bunun icaplarına girişmenin yollarını açmaya 
tevessül edeceğiz. 

Raporu okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlık Divanı Üyelikleri Özel Dağıtım 

Komisyonu raporu 
Cumhuryet Senatosu 

Başkanlık Divanı Üyelikleri 1 .12 .1975 
Özel Dağıtım Komisyonu 

Esas No. : 3 
Karar No. : 2 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı seçimle

rine esas tutulacak dağıtım cetvelini tanzim etmek 
üzere Cumhuriyet Senatosunun 13 Kasım 1975 ta
rihli 5 nci Birleşiminde kurulması kararlaştırılan Ko
misyonumuz 1 Aralık 1975 Pazartesi günü saat 
10,00'da tüm üyeleri ile toplanmış ve Başkanlık Di
vanı seçiminden sonra, görevini Anayasanın, Anaya
sa Mahkemesi kararlarının ve İçtüzüğün ilgili hü
kümlerinin ışığı altında incelemiş ve, 

1. İçtüzüğün Cumhuriyet Senatosu Başkanlık 
Divanının teşkil tarzına ilişkin 8 nci maddesi hüküm
lerinin Anayasanın 84 ncü maddesi, Anayasa Mahke
mesinin 25 Aralık 1973 gün ve 1973/39, 25 Aralık 

i 1973 gün ve 1973/40 sayılı kararları, İçtüzüğün 4 ncü 
maddesi hükmü dikkate alınarak yorumlanmasını ve 
uygulanmasının zorunluluğunu, 

2. Bir siyasî grupa mensup olsunlar veya ol
masınlar Cumhuriyet Senatosunun tüm üyelerinin 
Başkan adayı olabilecekleri ve seçilebileceklerini, 

3. Anayasanın 84 ncü, İçtüzüğün 4 ncü ve 8 nci 
I maddelerine göre siyasî grupların ve herhangi brr 
I grupa mensup olmayan üyelerin Başkanlık Divanına 

güçleri ölçüsünde ve bu ölçünün ne altında ve ne de 
üstünde olmaksızın katılmalarının gerekliliğini, 

I 4. Başkanlık Divanı seçimlerine esas tutulacak 
cetvel hazırlanırken içtüzüğün 8 nci maddesinde be
lirtilen puanların gözönünde bulundurulması lüzu
munu, tespit etmiştir. 

5. Yukarıda belirtilen hüküm ve esaslar ile özel
likle Anayasa Mahkemesinin, Cumhuriyet Senatosu
nun tüm üyelerinin Başkan adayı olabileceği ve Baş
kan seçileceği hakkındaki kararı muvacehesinde, Ko
misyonumuz, Başkanın mensup olacağı grupun se
çimden önce belirtilmeyeceği kanaatine vardığı gibi 
Cumhuriyet Senatosunun bugünkü temsil kompozis
yonu ile İçtüzüğün önce Başkanın seçilmesini, Başkan
lık Divanının geriye kalan üyelerine ait seçimin, Baş
kan seçiminden sonraki oturumda yapılmasını hükme 
bağlayan 4 ncü maddesini de dikkate alarak : 

a) Önce, Cumhuriyet Senatosu Başkanının se
çilmesini, 

b) Böylece, Başkanın mensup olduğu grup belli 
olduktan sonra Başkanvekilleri, İdare Amirleri ve Di
van Kâtiplerinin seçimine esâs olacak cetvelin Ko
misyonumuzca Başkan seçiminden sonraki oturuma 
yetiştirilecek şekilde ve süratle hazırlanmasını, 

Oy çokluğu ile karar altına almıştır. 
Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere 

Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkanlık Divanı Üyelikleri Özel Dağıtım Komisyonu 
Karar Tutanağı 

Başkan Sözcü 
C. Alpan M. Özgüneş 

(K. Grupu temsilcisi) (G. kuramayan üyeler adına) 
Kâtip 

S. Özgür İ. Cenap Ege 
(M. B. G. temsilcisi) (A. P. Grupu temsilcisi) 

Muhalifim gerekçesi eklidir 

A. Nusret Tuna R. Rendeci 
I (A. P. Grupu) (A. P. Grupu) 
j Muhalifim gerekçesi eklidir Muhalifim gerekçesi eklidir 
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Ö. Ucuza! M. Zeren 
(A. P. Grupu) (A. P. Grupu) 

Muhalifim gerekçesi eklidir Muhalifim gerekçesi eklidir 
A. Yılmaztürk A. Alkan 

(A. P. Grupu) 
Muhalifim 

F. Gündoğan 

(C. H. P. Grupu temsilcisi} 
S. A t alay 

(C. H. P. Grupu) 
S. Babüroğlu 

(C. H. P. Grupu) 

(A. P. Grupu) 
Muhalifim gerekçesi eklidir 

/. Elmas 

(C. H. P. Grupu) 
H. Güven 

(C. H. P. Grupu) 
5. Karaman 

(M. B. Grupu) 

Z. Bay kar a 
(Kontenjan Grupu) 

Muhalefet Şerhi 
1. — Komisyonun kuruluşuna ait itirazlar. 
A) içtüzüğümüz komisyonların kuruluşunu 17 nci 

maddesinde hükme bağlamıştır. (B) bendinde ise baş
ka komisyonların kurulabileceğini tespit etmiş ve 
umumî heyetin komisyonları kaldırabileceğini ve ye
ni komisyonlar kurulabileceğini bildirerek, Cumhuri
yet Senatosu umumî heyetinin çalışır faaliyetleri 
cümlesi olarak gerek gördüğü takdirde komisyon 
aletleri için, gerekli düzenlemeleri yapmasını emret
miştir. 

Ayrıca geçici ve karma komisyon kurma yetkisini 
de umumî heyete tanımıştır. 

Bundan başka özel komisyonlar kurulabileceğini 
de kabul etmiştir^ 

Diğer özel komisyonlar ise Tüzüğün ayrı madde
lerinde hükme bağlanmıştır. (Araştırma Komisyonla
rı gibi) 

Adı geçen maddeye göre komisyonların kuruluşu
nu tartışırken bizim heyetin durumunun ne olduğu, 
neye göre ve ne için kurulduğunun da tartışmasını 
yapmak gerekir. 

Bu heyet 17 nci maddede yazılı Cumhuriyet Se
natosu faaliyeti ile ilgili komisyon kuruluşuna ben
zemektedir. Ancak geçicidir. (Kitaplık komisyonu gi
bi.) 

Cumhuriyet Senatosu umumî heyetince verilmiş 
bir görevi yerine getirmek üzere kurulmuş heyetimi
ze komisyon adı verilmek mümkün mü? Bu ad ile 
kurulduğu iddia edilmiş ve 17 nci maddeye göre ku
rulduğu iddia edilmiş ve dağıtım cetvelini tetkik ve 
Danışma Kurulunca hazırlanmış ve hatalı yönleri 

bulunan dağıtım cetvelini tetkik ve yeni bir dağıtım 
cetveli tanzim vazifesi kendisine verilen bu heyete de 
komisyon adı verilmiştir. (Dağıtım cetvelindeki ha
taları tashih etmek ve yeni bir dağıtım cetveli tan
zim etmekle görevli komisyon denmiştir.) 

Ayrıca komisyonların ihtisas esasına göre kurul
ması ve Anayasanın 84 ve 85 nci maddelerindeki 
oranlan da nazara alınarak kurulması gerekmekte
dir. Komisyonların kuruluşunda Cumhuriyet Sena
tosu umumî heyetinin bir minyatürünü aramak Ana
yasa ve Tüzüğün âmir hükmüdür. 

B) Halbuki yapılacak iş, dağıtım cetvelini tet-. 
kik ve hatalarını gidererek yeni bir dağıtım cetveli 
tanzim etmektir. 

Bunu ise danışma kurulunun yapması gerekir. 1 
Kasım tarihinin geçmesi nedeni ile danışma kurulu 
mevcut olmadığından bu iş heyetimize verilmiştir. 

Bu heyet 17 kişiden kuruludur. 13 üyeli oranlara 
göre kurulmuş komisyona 4 kişi ilâve edilmiştir. 4 
grup Başkanı ile heyet 17 kişiye yükseltilmiştir. Böy
lece bu heyet komisyon olmaktan çıkarılmış, Baş
kanlık Divanı ile birleşen grup temsilcileri ile danış
ma kuruluna benzetilmiştir. 

Oranlar ve ihtisas nazara alınmama suretiyle Ko
misyondan ziyade Danışma Kurulu hüviyeti veril
miştir. 

A.P. den 7, C.H.P. den 5, M.B.G. dan 2, Kontenjan 
Grupu 2, Bağımsızlardan 1 kişi alınmıştır. 12 üyesi 
bulunan Kontenjan Grupundan 2 kişi alınmış, hal
buki 17 Bağımsız üye adına 1 kişi alınmıştır. Oran
lara riayet edilmediği bu emsal ile açıkça bellidir. 

Ayrıca 17 nci maddede komisyonlara grup tem
silcilerinin alınacağına dair bir kayıt bulmak mümkün 
olmadığı gibi aksine ihtisas komisyonlarında grupla
rın temsil edilemeyeceği maddede sarahatle belirtil-
mitşir. 

Şu hale göre oranlara riayet edilmemesi ve heyet
te grup temsilcileri bulunması sebebiyle bu heyete 
komisyon demek mümkün değildir. 

O halde bu heyet nedir? Özel bir işi tetkik için 
oranlar ve ihtisas nazara alınmadan içine gruplar da 
karıştırılarak meydana getirilmiş. Danışma Kurulu ni
teliğinde bir heyet. 

Heyeti böyle tarif ve yerini tespit ettikten sonra 
çalışma şeklinin de komisyonlara benzemeyeceğini 
belirtmek gerekir. Danışma Kurulu benzeri bir he
yet olduğuna göre, Danışma Kurulu gibi ve onun 
usullerince çalışması lâzımdır, 
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Danışma Kurulu Cumhuriyet Senatosu Başkanı
nın, başkanlığında toplamr. Bu heyetin de geçici baş
kanı Sayın Fahri Özdilek'in Başkanlığında toplan- s 

ması gerekirdi. 
Kendisine başkan ve sözcü seçmemesi gerekirdi. 
Komisyonların başkan, sözcü ve kâtip seçme zo

runluluğu ve süreleri bu heyete uygulanmaması ge
rekirdi. Bu şartlara riayet edilmemesi Anayasa ve 
İçtüzüğe aykırı düşer. 

Yukarıda arz edilen sebeplerden dolayı : 
Bu heyetin Komisyon olarak kabulüne, Başkan

lık Divanı seçmesine Cumhuriyet Senatosu Geçici 
Başkanının Başkanlığında toplanmamasına, Divan ka
rarı gibi karar olarak Umumî Heyete arzı yerine Ko
misyon raporu ile Umumî Heyete gelmesini, Anaya
sa ve İçtüzük hükümlerine aykırı bulduğumuzu, 

2. İçtüzük madde 8. 

Madde 8. — C. Senatosu Başkanı toplantı yılımı 
bitmesinden önceki bir hafta içinde, Danışma Kuru
lunu toplar. 

A) Bu toplantıda : 
1. Danışma Kurulunda temsil edilen bütün grup

ların C. Senatosu üye tam sayısındaki yüzde oranları 
tespit edilir. 

2. Başkanlık Divanındaki yerler? görev ve yetkile
ri bakımından; Başkan için % 19, Bâşkanvekillerinııı 
her biri için % 10, İdareci üyelerin her biri için 'c/c 7, 
Kâtip üyelerin her biri için % 5 puan itibar olunur. 

3. Başkan, Başkanvekilleri, İdareci üyeler ve Kâ
tip üyeler için grupların Cumhuriyet Senatosu üye tam 
sayısına oranlarının büyüklük sırasına göre dağıtım 
cetveli düzenlenir ve Genel Kurulun gündemine alı
nır. 

B) Genel Kurulda, dağıtım cetveli üzerinde Da
nışma Kurulu adına bir sözcü ile gruplar adına birer 
sözcü onar dakikayı aşmamak üzere, birer defa ko
nuşurlar. Bu konuşmalardan sonra, dağıtım cetveli 
Genel Kurulun onayına sunulur. 

C) Genel Kurulca tasvibedilen dağıtım cetveli 
esas tutularak Başkanlık Divanı seçimlerine geçilir. 

Yukarıda yazıldığı gibi İçtüzük 8 nci maddesi Baş
kanlık Divanını bir kül kabul etmiştir. Ayrıca unsur
larını da belli etmek kaydıyle görevlere puanlarla bir 
ağırlık vermiştir. Bu ağırlıkların yüzde oranlarını gös
termiş ve buna hangi ağırlıkta ne görev vermiş ise o 
yer için gerekli puanı orandan düşmüştür: 

Ayrıca 8 nci maddenin 3 ncü bendinde Başkanlık 
Divanınca mevcut yerlerin ağırlıklarına göre sıraya 
koymuştur. j 

Başkandan başlamak üzere büyüklük sırası tespit 
etmiş ve tevzide büyüklük sırasına göre ve oranlar nis-

^ petinde dağıtım yapılacağını katî olarak hükme bağ
lamıştır. 

Bu tevziatın yapılmasını da Danışma Kuruluna 
vermiş, hepsinin nazara alınarak bir dağıtım cetveli 
yapılmasını emretmiştir. 

Bu cetveli yaparken Danışma Kurulunun her türlü 
hesabı yapmasını emretmiştir. 

Bütün bunları yapan Danışma Kurulunu umumî 
heyete bir kararla gitmeye mecbur tutmuştur. 

8 nci maddenin C bendinde ise; dağıtım cetvelinin 
tasvibinden sonra Genel Kurulca seçimlere geçilece
ğini beyan etmiştir. 

İçinde bulunduğumuz ve tüzüğe uygun hareket et
meyen heyetler hangisine uymuştur. 

Bunu aramak ve bulmak mümkün değildir. 
Yukarıda arz edilen gerekçe ve beyan edilen hu

suslar için de yapılması gereken dağıtım cetveli yeri
ne : 

Sadece bir Başkan seçimi yapılsın diye Yüce Cum
huriyet Senatosu umumî heyeti huzuruna gelen mü-
rettep heyet içtüzüğü kenara itmiştir. 

Bir kül olan ve hesapları, oranları, görevlerin ağır
lık puanlarını, 3 ncü bentdeki büyüklük sırasını naza
ra almadan, kendisine verilen Danışma Kurulu kararı 
tetkik ve hatalarını tashih ile yeni bir dağıtım cetveli 
tanzim etmek vazifesi ile mükellef heyet bunların hiç 
birisini yapmamıştır. 

Ters bir düşünce ile, birbirinden ayrılması müm
kün olmayan heyeti bölmüştür. 

Yalnız Başkan seçimi için çoğunlukla karar al
mıştır. Tüzüğe göre bu kararı alamaz. 

İçtüzüğün 8 nci maddesi C bendinde: Dağıtım cet
veli tanzim edilip umumî heyetçe kabul edilmeden 
Cumhuriyet Senatosunda hiçbir suretle seçim yapıla 
mayacağı yasağını koymuştur. 

Heyetin kararı ise bu hükme tamamiyle aykırıdır. 
Hukukun genel ilkelerine göre ilgili merciler ya

zılı hukuk metinlerini uygulamak mevkiindedirler. 
Uygulamakla yükümlü oldukları hukuk metinlerinin 
uygulanmasını geciktiremez ve hiç bir halde durdura
mazlar. Bir yazılı hukuk metninin Anayasaya aykırı 
olduğuna ancak ve sadece bu konuda görüş bildir
meye ve karar vermeye yetkili ve görevli Anayasa or 
gani yetkili ve görevlidir. Bu yetkili ve görevli organ
lar tabiî olması gereken esas ve usullere uygun olarak 
verilmiş bir karar mevcut bulunmadıkça ilgili organ, 

j heyet ve merciler bu yazılı hukuk metnini uygulamak-
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la yükümlüdürler. Aksi halde yetkilerine tecavüz 
edip Anayasaya aykırı davranmış olurlar ki, Komis
yonun çoğunluğu da böyle davranmış ve mezkûr ka 
rarı alırken Anayasaca yetkili organın kararı mevcut 
değil iken bir hükmün Anayasaya aykırı olduğunu 
kabul etmiş ve uygulamamıştır. 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğe aykırı karar alma
yacağına göre onun adına görev yapan heyet de böyle 
bir karar alamaz. 

Tüzüğe aykırı karar yeni bir İçtüzük düzenlemesi 
olur ki, bunun usulünü yine İçtüzük göstermiştir. 

Halbuki bizim heyet tüzüğe aykırı karar almak su
retiyle yeni bir tüzük hükmü meydana getirmiştir. 
Yani tüzük tadili yapmıştır. 

Bu hal ise Anayasa, İçtüzük hükümlerine, Anayasa 
Mahkemesi kararlarına aykırıdır. Heyet mevcut hü
kümlere göre karar verir. Kendisi seçim için yeni usul 
getiremez. 

Yukarıda arz edilen sebeplerden dolayı bu karara 
muhalifiz. 

Refet Rendeci İskender Cenap Ege 
Ahmet Nusret Tuna Ali Alkan 

Ömer Ucuzal Macit Zeren 
Alâeddin Yılmaztürk 

BAŞKAN — Sayın Senato üyeleri; 
Dünkü Birleşimde ve şimdi okunarak ikinci defa 

bilginize sunulan Komisyon raporu ve muhalefet 
şerhinden bahisle bir küçük durumu size açıklamak 
ihtiyacında kaldım. 

Adalet Partisi Grup Başkanı ve yardımcı arka
daşları, bana bu 17 kişilik Komisyonun toplantısı
na riyaset etmemi teklif ettiler. Ben, mantık ve şuu
rumun bana verdiği ilhama göre bu vazifeyi yapma
dım. Sebebini şöylece izah etmek istiyorum: 

Danışma Kumlunun bütün üyelerini Yüksek He
yetiniz gizli oyla seçmektedir. Halbuki, bu komis
yon üyelerini gruplar kendi bünyelerinden seçtiler. 
Bu sebeple, ben bu toplumun Danışma Kurulu ma
hiyetinde çalışan bir komisyon halinde olmadığını 
düşündüm ve toplantıya riyaset etmeyi faydalı bul
madım. 

Dün müzakereye başlamak üzereyken Adalet Par
tisinden bir arkadaşımız, İçtüzüğümüzün 70 nci 
maddesini ileri sürmek suretiyle, 48 saatlik bir me
hil lâzım geldiği teklifinde bulundular. Ben, arka
daşların bu komisyon raporuna çok iyi bir şekilde 
muttali olmaları için 24 saatlik bir zaman kifayet 
eder takdirinde bulundum. İçtüzüğün 70 nci maddesi, 

aslında kanun tasarı ve tekliflerinin bastırılarak üye
lere dağıtımından itibaren 48 saatlik bir zaman zar
fında incelenerek bilinmesi ve ondan sonra müzake
reye tabi tutulmasını amirdir. 

Bir kanun tasarısı ve teklifi değil, Komisyonu
muzun raporunu kıymetlendirme babında 24 saat
lik bir zaman içerisinde bunu okuyarak hazırlıklı 
bir halde buraya geldiğimizi sanıyorum. 

Komisyon Başkanının, «Gelen Kâğıtlar» arasın
da okuttuğum raporun müzakeresini isteyen önerge
sinin son cümlesini bir defa daha tekrar ettikten 
sonra, bu konunun müzakeresine geçeceğiz. 

Komisyon Başkanı, «Komisyonumuz raporunun 
Gelen Kâğıtlardan gündeme alınarak, çok gecikmiş 
bulunan Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı se
çimlerinin en kısa zamanda gerçekleştirebilmesini 
temin maksadıyle görüşmelere konu kılınmasını arz 
ve teklif ederim» diyor. Bu sebeple, görüşmelere 
başlıyoruz. 

Komisyon raporunu izah etmek üzere Komisyon 
Sözcüsü Sayın Mehmet Özgün eş, buyurun. 

BAŞKANLIK DİVANI ÜYELİKLERİ ÖZEL 
DAĞITIM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET 
ÖZGÜNEŞ (Tabii Üye) — Sayın Başkan, Cumhu
riyet Senatosunun sayın üyeleri; 

1 Aralık 1975 günü tüm üyeleriyle toplanan Ko
misyonumuz, Başkanlık Divanını seçtikten sonra. 
kendisine verilmiş olan Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlık Divanı seçimlerine esas tutulacak cetvelin 
hazırlanması görevini; Anayasanın, Anayasa Mah
kemesi kararlarının ve İçtüzüğün ilgili hükümlerinin 
ışığı altında incelemiş ve bazı hususları tespit etmiş
tir. 

Tespit ettiği hususlardan birincisi şudur : İçtüzü
ğün Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanının teş
kiline ait 4 ncü ve 8 nci maddeleri, mutlaka Anaya
sanın 84 ncü maddesiyle birlikte mütalaa edilmeli
dir. Nitekim İçtüzüğümüzün 4 ncü maddesi, Cumhu
riyet Senatosu Başkanlık Divanını teşkilinin Anaya
sanın 84 ncü maddesine göre yapılacağını hiç kimse
nin şüphesine mahal bırakmayacak bir açıklıkla or
taya koymuştur. 

Tespit ettiğimiz hususlardan birisi daha; Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Diva
nının teşkiline ait Anayasa hükmü ve İçtüzük hük
mü yargı denetiminden geçmiştir. 

Daha önce 8 nci maddenin tatbiki hususunda zıt 
bir görüş ortaya çıkmış, ancak sadece siyasî partiye 
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mensup olan üyelerin Başkanlık Divanında yer alabi
lecekleri, bunun dışındaki üyelerin yer alamayacağı 
görüşü ortaya atılmış, bu tatbik uygulanmış ve fakat 
Anayasa Mahkemesine gidenler bunu reddetmişler 
ve sonunda Anayasa Mahkemesi bu hususta karar 
almıştır. Demek oluyor ki, Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlık Divanı tarzı teşkiline ait hükümler yargı 
denetiminden geçmiştir. Anayasa Mahkemesinin bu 
hususta verdiği kararları diKkate almadan Başkan
lık Divanı seçimlerine gitmek elbette ki, mümkün 
değildir. 

Nihayet tespit ettiğimiz hususlardan bir diğeri 
daha; Anayasa Mahkemesi katî olarak açıkça karar 
altına almıştır ki, Cumhuriyet Senatosunun bütün 
üyeleri Senato Başkanlığına adaylığını koymak ve 
seçilmek hakkını haizdir. Bu demektir ki, herhangi 
bir kimse Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına aday
lığını koyarken veya adaylığı konulurken, yakasında 
mensup olduğu partinin rozeti ile değil, Cumhuriyet 
Senatosu üyesi olmaktan aldığı hüviyetle buraya çı
kacaktır. Bu, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığında 
aranan tarafsızlığın vazgeçilmez bir şartıdır. 

Bu böyle olunca, herhangi bir şekilde bir Senato 
üyesinin Başkanlık Divanına adaylığını koyma, hele 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına adaylığını koy
ma ve seçilme hakkını kimse alamayacağına göre, 
bir komisyonun önceden toplanıp Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığına adaylığını koyma hakkının şu ve
ya bu siyasî grupta olduğunu iddia etmesine, bu si
yasî grupun dışında bulunan kimselerden Anayasa 
Mahkemesinin sarahatle mevcut olduğunu iddia et
tiği hakkı bir komisyonun almasına imkân yoktur. 
Tıpkı, Anayasa Mahkemesinin hükümleri gibi, Ana
yasa Mahkemesinin kararları da temel hukuk kaide-
lerindendir ve istisnasız herkesi bağlayıcıdır; komis
yonları da bağlayıcıdır, Genel Kurulu da bağlayıcı
dır. Öyle ise, ne Komisyonumuz, ne de Yüce Genel 
Kurulunuz Cumhuriyet Senatosu üyelerinden her
hangi bir kimsenin adaylık koyma hakkını, koyduk
tan sonra seçilme hakkını kaldıramaz. 

Bu sebeptendir ki, Komisyonumuz, Komisyonda 
ileri sürülen Başkanlık hakkının sadece en çok üye
ye sahip grupa aidolduğu hakkındaki görüşü, Ana
yasa Mahkemesinin kararlarının sarahati karşısında 
kabule imkân bulamamıştır. 

Şimdi, Başkanın hangi gruptan ortaya çıkacağı 
belli olmadan Komisyonumuz bir dağıtım cetveli tan
zimine de imkân görmemiştir. Çünkü, şayet Başkan 
bir gruptan çıkacak olursa, o grupun çıkaracağı Baş

kandan sonraki Divan üyeleri farklı, başka bir siyasî 
gruptan Başka seçilecek olursa, elbette ki yine o gru
pun Başkandan sonra gelen Divan üyelerindeki hak
kı farklıdır. 

Şu halde, önce Başkanın hangi siyasî gruptan se
çileceği ortaya çıkmalıdır ki, geriye kalan üyelikler 
siyasî gruplar arasında içtüzüğün 8 nci maddesinde 
tespit edilen esaslara göre taks'im edilebilsin. 

Şimdi sayın üyeler, burada aklımıza gelen bir so
ruyu hemen cevaplandırmak isterim. Acaba şimdiye 
kadar nasıl yapılıyordu?. 

Arkadaşlarım, şimdiye kadar dağıtım cetvelle
rinde Başkanın herhangi bir siyasî grupa verilmesi
nin iki ana sebebi vardı: 

Birisi, önceden siyasî gruplar toplanıp kendi ara
larında bir anlaşmaya varıyorlar ve böylelikle Sena
tonun çok büyük bir çoğunluğu Senato Başkanın han
gi gruptan seçileceğine peşinen karar vermiş oluyo
ruz. Senato Başkanının hangi gruptan seçileceği or
taya çıktıktan sonra, gayet tabiî ki dağıtım cetvelini 
tanzim etmek bir aritmetik problemi çözmekten ile
riye geçmiyor. 

İkincisi, 1973 tarihinde alman 39 ve 40 sayılı Ana
yasa Mahkemesi kararları ortada yoktur. Şimdi orta
lıkta Anayasa Mahkemesinin 39 ve 40 sayılı kararları 
varken ve bu kararlarda açıkça, Cumhuriyet Senato
sunun hiçbir üyesi, ister bir siyasî grupa mensup ol
sun, ister olmasın, kendisinden Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığına aday koyma ve seçilme hakkının alına
mayacağı kaydı ortada, iken, bu takdirde peşinen bir 
Komisyonun, bir heyetin, Danışma Kurulunun orta
ya çıkıp, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığını bir siya
sî grupa vermesine imkân yoktur. Bir kimse, mensup 
olduğu siyasî gruptaki hüviyetiyle Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığına adaylığını koyamayacağı gibi, her
hangi bir Komisyon da bir kişiye bu hüviyeti elbet
te ki veremez. Bunun aksine yapılacak uygulamalar 
gayet tabiî ki Anayasa Mahkemesi kararlarına da, 
84 ncü maddeye de, İçtüzüğün 8 nci maddesine de ay
kırıdır. 

Bir nokta kalıyor; acaba bizim Komisyonumuz İç
tüzüğün 8 nci maddesine uydu mu, uymadı mı?.. 

Arkadaşlarım, hemen belirteyim ki, Komisyonu
muz İçtüzüğün 8 nci maddesini harfi harfine tatbik 
etmiştir. Yalnız, İçtüzüğün 8 nci maddesini kendi indî 
mülâhazalarına göre yorumlamamış, İçtüzüğün 8 nci 
maddesini Anayasa Mahkemesinin 39 ve 40 sayılı ka
rarlarındaki gibi yorumlamıştır. Şu halde bunu bir 
defa daha tekrar etmek isterim, biz, İçtüzüğün 8 nci 
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maddesinin harfi harfine uygulanması taraftarıyız; 
uygulanmalıdır, uyguladık. Ancak, bunu uygularken 
kendi indî yorumlarımıza gitmedik, Anayasa Mah
kemesinin, Anayasanın 84 ncü maddesinin yorumla
masını ihtiva eden kararlarındaki yorumlara uyduk. 

Arkadaşlarım, bir konu daha Komisyonumuza ge
tirildi; bu da, 8 nci maddedeki ağırlıklı oranların 
terkedilerek, bunun yerine çıplak oranların alınması 
teklifi idi. Bu da Komisyonumuzda müzakere edildi 
ve aksine karar alındı. Çünkü, İçtüzüğün 8 nci mad
desinin hükümleri gayet açık. İçtüzüğümüzün 8 nci 
maddesi, Başkanlık Divamnda basit oranlan, çıplak 
oranlan değil, ağırlıklı oranları kabul etmiştir; yani 
Başkan için bir başka puan, idare amirleri için başka 
puan, başkanvekilleri için başka puan, Divan kâtip
leri için başka puan kabul etmiştir. Halbuki mukabil 
teklif, Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanım teş
kil eden üyeler ve Başkanın eşit sayılmasını, aynı de
ğerde sayılmasını, böylelikle çıplak olarak 13 raka
mının siyasî gruplar arasında bölüşülmesi teklifi idi 
ki, Komisyonumuz 8 nci maddenin sarahati karşı
sında buna uymamıştır. 

Şu halde, İçtüzüğün 8 nci maddesine Komisyonu
muz uymuş, aksine 8 nci maddeye muhalif olarak ya
pılan, ortaya atılan fikirleri reddetmiştir. 

Acaba tabiri caizse, bir bidat çıkararak, şimdiye 
kadar tek defada yapılan Başkanlık Divanı seçimle
rini biz iki etaba parçalamış durumda mıyız?.. 

Arkadaşlarım, İçtüzüğün 4 ncü maddesini okuya
cak olursak, gayet açıklıkla İçtüzük derki, Cumhuri
yet Senatosu Başkanlık Divanı seçimleri iki ayrı otu
rumda yapılır; birinci oturumda evvelâ Cumhuriyet 
Senatosu Başkanı seçilir, onu takibeden oturumda 
Başkanlık Divanının geriye kalan üyeleri seçilir. 

Şu halde bugüne kadar yapılan tatbikat, Başkan
lık Divanında Başkanın bir oturumda, Başkanlık Di
vanının geriye kalan üyelerinin de bir başka oturum
da; onu takibeden oturumda seçilmesi şeklindedir. 

Şu halde bizim yapmış olduğumuz teklif, önce Baş
kanın seçilip, ondan sonra Başkanlık Divanının geriye 
kalan üyelerinin seçilmesi teklifi, İçtüzüğün 4 ncü 
maddesine uygundur. Başkanlık Divanı, elbetteki bir 
bütündür; biz bununla parçalamıyoruz, sadece se
çimlerin, tıpkı İçtüzüğün 4 ncü maddesinde olduğu 
gibi, iki etapta yapılmasını teklif ediyoruz. 

Özetlersem arkadaşlarım; Anayasa Mahkemesinin 
1973 yılında almış olduğu 39 ve 40 sayılı kararlar kar
şısında, özellikle bu karann, Cumhuriyet Senatosunun 
bir siyasî grupu mensubu olsun veya olmasın, bütün 

üyelerinin Başkanlığa adaylığım koyabileceğini ve 
seçilebileceğini açık ve seçik bir tarzda beyan etmiş 
olması ve Anayasa Mahkemesi kararlarının istisna
sız herkesi bağlayıcı bulunması karşısında, Senato 
Başkanlığının peşinen herhangi bir siyasî grupa tah
sisine imkân yoktur. Böyle bir tahsis Anayasaya açık
ça aykırıdır. 

İkincisi ise, İçtüzüğümüz Başkanlık Divanı üye
likleri için, ağırlıklı oran sistemini kabul etmiştir. Bu 
sistemi terk ederek, çıplak oran sistemine, basit oran 
sistemine gitmeye 'imkân yoktur ve nihayet Başkan 
seçilmedikçe ve Başkanın hangi gruptan olacağı or
taya çıkmadıkça, ancak ihtimallere dayanan 5-6 ta
ne cetvel yapılır. Bir tek cetvel yapmak mümkün de
ğildir. İhtimallere dayanan birtakım cetveller yapıp 
Genel Kurulu meşgul etmektense, önce Cumhuriyet 
Senatosu Başkanını seçip, ondan sonra sadece ba
sit bir aritmetik problemi çözmekten ibaret olan 
geriye kalan bölüşümü, Komisyonumuz bütün hazır
lıkları yapmış olduğundan süratle Başkan seçimini 
takip edecek oturuma yetiştirme imkânına maliktir. 
Bu hususu Komisyon adına arz ederim. 

Arkadaşlarım, sözlerimi bitirirken bir noktaya da
ha temas etmek isterim. 

Acaba biz Komsiyon muyuz, yoksa Komisyon sı
fatını kendi kendimize mi yakıştırdık?.. Arkadaşlarım 
zabıtları okurlarsa görürler ki, siyasî parti grupu tem
silcileri tarafından bir Komisyon kurulması teklif 
edilmiş; yani bütün siyasî gruplar tarafından bir Ko
misyon olarak teklif edilmişizdir. Yüce Genel Kuru
lumuz bunu bir siyasî Komisyon olarak kabul etmiş
tir ve nihayet şimdiye kadar yapılan bütün yazışma
larda, Başkanlık Divanı da bizi bir Komisyon ola
rak kabul etmiş, yazışmalarını Komisyon olarak yap
mış ve Komisyonumuz da o yolda hareket etmiş
tir. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özgüneş. 
REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Başkan, 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
Konunun lehinde söz isteyen... 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahraman Maraş) — 
Muhalefet şerhi verenlerin de konuşması lâzım. 

BAŞKAN — Bir defa müsaade buyurun. 
Komisyonun sözcüsü, Komisyon raporunu izah 

etti. Yine Komisyon üyelerinden, muhalefet şehrin
den evvel, bu konunun lehinde noktai nazarını bil
dirmek isteyen arkadaş varsa, ona söz vereceğim. 

214 — 



C. Senatosu B : 11 3 . 12 . 1975 Û : 1 

Arkasından prosedüre uymak için muhalefet şerhi
ni hazırlayan arkadaşlardan söz isteyenlere söz ve
receğim. 

Kaç arkadaşımız söz istiyor diye Heyeti Umumi-
yeye bu sualimi tevcih etmiş bulunuyorum. Lehte, 
aleyhte ve üzerinde söz isteyen arkadaşlar kimler
dir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, daha 
evvel de söz istemiştim. 

BAŞKAN — Siz, dün istediniz. Bende yazılı. Baş
ka arkadaş var mı diye soruyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, ben de istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, Grupunuz adına 
mı, yoksa Komisyonun bir üyesi sıfatiyle mi konuşa
caksınız?.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bendeniz hem Komisyon üyesiyim, hem de Grup 
Başkanvekiliyim. Bu yetkimi gereğine göre kullan
mak istiyorum ve daha açıkça söyleyeyim, Grup Baş-
kanvekili olarak muhalefeti dinlemek istiyorum. On
dan sonra konuşacağım. 

BAŞKAN — Prosedürümüzün gereklerine uymak 
gerekiyorsa, lehte, aleyhte ve üzerinde sırasını takip 
etmek zaruretindeyim ve arkadaşlara bunu açıkla
mak durumundayım. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
üzerinde konuşacağım. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Başkan, 
aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. Buyurun Sayın Sırrı 
Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan; 
Söz alanları lütfen Genel Kurula iletin, leh, aleyh 

ve üzerindeki sıralamayı yaparsanız, sayın üyeler han
gi sırada konuşacaklarını öğrenmiş olurlar. Bunu is
tirham edeceğim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, söz isteyenlerin 
adını okuyayım. 

Sayın Sırrı Atalay, lehte, 
Sayın Refet Rendeci, aleyhte, 
Sayın Ömer Ucuzal, üzerinde, 
Sayın Fikret Gündoğan, lehte.. 
Başka söz isteyen arkadaş var mı?.. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Başkan; 
Sayın Ucuzal ancak lehte konuşabilir; çünkü Ko

misyon üyesidir. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sırrı Bey, 

Başkanlıktan vazgeçtiğiniz belli olmaya başlıyor. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Komisyon üyele
ri, muhalefet şerhi vermedikçe aleyhte konuşamaz
lar. . 

Binaenaleyh, Sayın Ucuzal Komisyonda muhale
fet şerhini verdikten sonra ve bu imzayı attıktan son
ra, Genel Kurulda üzerinde konuşamaz. Bu, tipik olay 
olur ki, sanırım bir siyasî grup başkanvekillerine ya
kışmaz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Takdir oraya 
aittir, size değil. 

BAŞKAN — Sayın Sırrı Atalay, lehte konuşacak
sınız, konuyu buna intikâl ettirmenizi bilhassa rica 
ediyorum. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Başkan; 
Özel Geçici Komisyon raporunun görüşülmesine 

başlarken, karşı oyun özetle değindiği hususları ge
çerlilik yönlerinden eleştirmek isterim. 

Bunun bir heyet olduğu ve bu heyete Millî Bir
lik Grupuyla Kontenjan Grupundan ikişer üyenin 
katılmalarına karşın, daha çok üyeye sahip grup kur
mamışların az üye verdikleri bir heyet olduğu için 
Başkanlık Divanını seçmemeleri gerektiği ifade edi
liyor. 

Bu üç konuda, gerçekten içtüzükle ilişiği ve il
gisi olmayan, hiçbir İçtüzük hükmüne dayanma
yan ve hukuk kurallarına da uygun olmayan konu
lardır ve muhalefet şerhi de sadece muhalefet olsun 
diye verilmiş bir muhalefet şehrinden başka bir şey 
değildir. 

Hatırlardadır ki, Başkanlık Divanı seçimlerine 
başlamaya esas tutulmak üzere hazırlanan Danış
ma Kurulu raporunun geçersiz olduğu Genel Kurul
ca kabul edildikten sonra, Sayın Geçici Başkanın Baş
kanlığı altında siyasî grupların temsilcileriyle yapı
lan görüşmede, Cumhuriyet Halk Partisi temsilci
sinin ve Grup Başkanvekilinin muhalif kaldığı ço
ğunluk raporunda ve önerisinde, 13 kişilik bir Ko
misyon ve bu Komisyona Danışma Kurulu niteliği 
sağlayabilmek için de her siyasî gruptan birer üye
nin katılmasiyle bir Komisyon kurulmasını önermiş 
bulunuyorlardı, «Adalet Partisi Grupu adına» imza-
siyle başlamak üzere öneride bulunuyorlardı. 

«Komisyon bu tarzda kurulsun.» diye öneride bu
lunmuşlardı; ama daha 10 gün önce önerdikleri ve 
savunmasını yaptıkları hususu arkadaşlarımız şim
di inkâr etmekte ve buna muhalefet şerhi vermekte
dirler. 

Bu, bir siyasî grupun zihniyetini gerçekten açık
ça göstermektedir ve bugün Türkiye'nin içerisinde 
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bulunduğu talihsizliğin gerçek nedenleri de işte bu 
tutarsızlıklardan gelmektedir. 

İşe elverdiği, uygun görüldüğü bir zaman şu gö
rüşünü öngöreceksin, önereceksin, ondan yana ola
caksın ve Genel Kurul kararı haline gelecek; ama 
ondan sonra Komisyondan arzusu istikâmetinde bir 
karar çıkmadığı takdirde, Genel Kurula önerdiği ni
telikte kurulan Komisyonu, bu kez kabul etmeme 
yolunda çaba sarfedilecek... Türkiye'nin içinde bulun
duğu darboğazın sürükleyici nedenlerinden biri de 
işte bu zihniyettir. Bu zihniyetin bütün çıplaklığıyle 
bilinmesi gereklidir ki, kamuoyu Yasama Organları
nın hangi nedenlerle Başkanlık Divanlarının seçil
mediklerini berraklıkla öğrenebilmiş olsun- Başkanlık 
Divanları seçimleri, bir siyasî teşekkülün kendi arzu 
ve kendi girişimlerinin bir amacı, bir vasıtası, bir he
sap düzeyi haline getirilmiş bulunmaktadır. Bütün 
ulus bunun ıstırabını duymaktadır. Istırabın tek ve 
başlıca sorumlusu, İktidarı oluşturan siyasî partiler 
ve bunun önderliğini yapan, M. C.'nin sorumluluğunu 
omuzunda taşıyan Adalet Partisi Grupudur. 

Hem Komisyon kumlmasnıt önereceksiniz, bura
da savunmasını yapacaksınız; Komisyon kurulacak, 
ronra «Hayır, Komisyon Başkanlık Divanı seçimi 
yapılmamalıydı, diyeceksiniz... Aslında Komisyonun 
kurulduğu sırada da Komisyonun Başkanlığına Sayın 
Alpan'ın seçilmesini Grup Başkanınız önerecektir... 
Böylesine tutarsızlıklar, böylesine gerçekten İçtüzük 
ve gelenekler karşısında perişanlık («Perişanlık» ke-
liemsini tekrar ve üstüne basa basa ifade ediyorum) 
kolay kolay görülecek şey değildir. Bir siyasî parti 
grupu belli bir amaca, hukuk dışı bir amaca ulaşma
yı kendisine sanat ittihaz ederse, bu perişanlıklardan, 
bu tutarsızlıklardan kendisini kolay kolay kurtara
maz ve kurtaramayacaktır. Ne zamana kadar?.. Yü
reğine eğer gerçekten, objektif hukuk kurallarına gö
re Parlâmentoyu çalıştırmak ve Genel Kurul karar
larına, Anayasa gereklerine ve Anayasa Mahkemesi 
kararlarına uymayı sindirebilirlerse; işte o zamana ka
dar. Bu sindirme yapılmadığı sürece, oy sayısı ne olur
sa olsun, sandalye sayısı ne olursa olsun, bir siyasî te
şekkül memleketi de kendisini de Cumhuriyet Sena
tosunu da daim güç durumlara getirir. 

Şimdi, sorun nedir?.. Sorun, açıkça ve kısaca şu
dur: Adalet Partisi der ki; «Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı münhasıran ve mutlaka Adalet Partisinden ola
caktır.» Komisyonda Sayın Rendeci açık, kesin ve net 
olarak şunu ifade etti: «Cumhuriyet Senatosu Başka
nı Adalet Partisinden olacaktır. Adalet Partisinden 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı olmadığı sürece bîz 
mücadele edeceğiz, (Hatta yarı ciddî, yarı şaka) bunu 
kıyamete kadar götüreceğiz» dedi. Adalet Partisi, 40 
milyon insanın; bütün hukukçuların, Anayasa gerek
lerinin gözü içine baka baka, Cumhuriyet Senatosu
nun 184 üyesini peşine takıp; «Evvelâ bir şeye razı 
olacaksınız» diyor hepimize, bütün Cumhuriyet Sena
tosuna. «Başkan Adalet Partisinden olacaktır, evvelâ 
buna razı olacaksınız ve bu rızanızı bir dağıtım cet
veli ile tespit edeceksiniz, böylelikle Genel Kurul 
önüne geleceksiniz, bizim Başkanlığımızı bir tahsis 
şeklinde ifade edeceksiniz ve böyle bir çizelgeyi Ge
nel Kurul önüne götüreceksiniz.» diyor Adalet Par
tisi. 

Diğer bir önergeyi daha savunuyorlar: «Başkanlık 
Divanında, şimdiye kadar istemediğimiz ve savunma
dığımız, ama şimdi istediğimiz bir husus vardır; 13 
kişilik Başkanlık Divanında şöyle bir aritmetik ya-

I pacaksınız: Cumhuriyet Senatosu 184 kişidir. Divan 
j 13 kişiden kurulacaktır. Adalet Partisinin 77 yahut 
| 76 kişilik bir grupu vardır. 184 içerisinde 77 veya 76 
! üye ile temsil edilen Adalet Partisi, Divanda; yani 
I 13 kişilik yerde kaç kişi ile temsil edilecek? Cumhu-
I riyet Senatosu olarak evvelâ bunu da bana tanıya-
I paksınız.» diyor Adalet Partisi kesin ve kesin ilk de-
| fa ortaya atıyor. «13 kişi içerisinde ben 5 artık şu ile 
| temsil ediliyorum, binaenaleyh 6 kişi ile Cumhuriyet 
I Senatosu Başkanlık Divanında temsilimi de öngöre-
| çeksiniz.» diyor. Niçin Adalet Partisi bugüne kadar 

bu tezi savunmuyor da bugün savunuyor?.. Bir ma
tematiksel imkânı kullanmak istiyor. Gerçekten, bir 
siyasî partinin hangi hukuk anlayışında olduğunu gös
termesi yönünden konu gayet önemli olduğu için, 
izin verirseniz biraz ayrıntılarına gireceğim. 

Adalet Partisi, 13 rakamı karşısında 5,44'luk bir 
oran tutturmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi 4,30 
küsurluk bir oran tutturmaktadır. Adalet Partisi der 
ki; «13 içerisinde benim Grupumun 5,40 küsurluk 
artığı, Cumhuriyet Halk Partisinin 4,30'undan yukarı 
olduğu için, benim 5,40 küsurluk artığı tam'a iblağ 
ile 6 yapacaksınız, Cumhuriyet Halk Partisi 4,30 ci
varında olduğu için onu 4'e indireceksiniz. Başkan
lık Divanında Cumhuriyet Halk Partisi 4 ile temsil 
edilecek ben 6 ile temsil edileceğim. «Dönüp Cumhu
riyet Senatosuna açıkça» sen, Cumhuriyet Senatosu, 
beni Başkanlık Divanında 6 kişi ile temsil ettirecek
sin.» diyor. Böylelikle, Başkanlık Divanında hem 
Başkanlık için bir ödün, hem sayı itibariyle de Baş
kanlık Divanında peşinen kontrolü elde bulundur-
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mak için rakamdan istifade ederek bir pay istemek
tedir. Örneğin; Cumhuriyet Halk Partisinin üye sa
yısı 62 değil de 65 olsa idi, Cumhuriyet Halk Partisi
nin 4'ten sonraki artık sayısı 59 olacaktır. Bu kez, 
Cumhuriyet Halk Partisinin tam'a iblâğı A. P.'nin 
5,44'ünden yukarı olacağı için Cumhuriyet Halk Par
ticinin 5 ile temsili, Adalet Partisinin 76 yahut 77 üye
ye rağmen, onun da 5 iel temsili gerekecekti. Çünkü, 
artık sayı C. H. P.'de daha fazla olacaktı. 

Sevgili arkadaşlarım; 
Meseleleri bugün; sadece Cumhuriyet Halk Par

tisinin 2 veya 3 üye; 62 olup da 65 olmaması oran
lar yapıldığı zaman artıkta az kalması, A. P.'nin 
l'den geriye kalan bazı artıklıklarda onu geçmesi 
suretiyle 1 üyeliği istemesinin bir hukuk kuralı mı, 
yoksa sadece mevcut rakamlardan istifade mi olduğu
nu açıkça görmek mümkündür. Yarın, (Bu yarın 2 yıl 
sonradır tabiî yahut herhangi bir şekilde) Cumhuri
yet Halk Partisi 65 olduğu takdirde, o kez Adalet 
Partisi derhal Divanda fazla olarak aldığı yeri bıra
kabilecek mi? Hayır, bırakmaz, çünkü seçimler 1 yıl 
müddetle yapılır. Adalet Partisi, ikinci bir ödünü da
ha, hiçbir hukuk kuralına dayanmadan ve hiçbir 
İçtüzük hükmüne açıkça işaret etmeden Cumhuri
yet Senatosundan istemektedir. 

Adalet Partisi bununla da yetinmiyor; «Başkan 
benden olacak.» diyor. «Altı kişiyi alacağım.» diyor. 
Dönüp Genel Kuruldan bir şeyi daha istiyor: «184 
içerisinde 76 yahut 77'nin oranı yüzde 41 artıktır. Bu
nu da bana mutlak surette temin edeceksiniz; yani 
bana Başkan, Başkanvekilliği, tdare Amirliği ve Kâ
tipleri de istediğim sayıda vereceksiniz.» diyor. Ada
let Partisi bunu geçmiş günlerde rahatlıkla yapabi
liyordu, rakamlar 100 - 102 olduğu sürece ve bağım
sızlar içerisinden (İsimlerini şimdi burada söylemeye
ceğim) bazı zevatı bilâhara kendi bünyesine alabil
me sanatını da çok iyi kullandığı için onları da belli 
istikâmette kullanarak ve.. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Siz de al
dınız içinize, sizin içinizde de aldıklarınız var. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim müdahale 
etmeyiniz. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ca
nım efendim, bunlarla meselenin ne ilgisi var? 

BAŞKAN — Rica ediyorum sayın Atalay... 
SIRRI ATALAY (Devamla) Sayın Başkan... 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Mesele

yi kim dağıtıyor sayın Başkan, kim dağıtıyor?.. Şim
di konuşulan raporla hiç alâkalı değildir bu sözler. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, lehte konuşmanın 
seyri içerisinde devam etmenizi rica ediyorum. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Evet sayın 
Başkan, sorunu anlatıyorum. İstenen nedir?.. İste
nen; 1 Başkanlık, istenen; Divanda 6 üye, istenen; 
% 41 civarından, büyüklük sırası içerisinden Cum
huriyet Senatosu Başkanlık Divanındaki önemli 
yerler..* 

Adalet Partisi Cumhuriyet Senatosundan bun
ları istemektedir. "Bunları ifade ediyorum. Asıl 
zorluk burada. Çözümü bu noktadan bulamıyoruz. 
Adalet Partisinin, (Başkan seçimi ayrı yapılsın, Di
van seçimi ayrı yapılsın, Anayasanın 84 ncü mad
desinin gereği yerine getirilsin), görüşüne ve rapo
runa karşı çıkmasının asıl nedeni bu. 

Adalet Partisi açıkça, çizelge gelsin ve bu çizel
gede Başkan Adalet Partisine ait olsun demiyor mu?, 
bunu ifade etmiyor mu, 6 kişi bizden olsun demi
yor mu?.. 

Bu demelerinde ve istemlerinde haklılık var mı
dır, Anayasaya uygunluk var mıdır?... Bunları kı
saca inceleyelim. 

Başkanlık seçiminin diğer seçimlerden ayrı ya
pılmasının zorunluğu Anayasadan gelmektedir. Sa
yın Özgüneş'in ifade ettiği gibi, İçtüzüğün 4 ncü 
maddesiyle (Anayasa Mahkemesi kararlarından önce) 
Anayasadan gelmektedir. Anayasanın 84 ncü mad
desi Başkanını hiç bir siyasî grup tarafından aday 
gösterilemeyeceğini ve Başkan adayı gösterilmesi 
için, Başkanvekilleri, İdare Amirleri ve Divan Kâ
tipleri için grupların yaptığı, grupta aday gösterme 
işlemlerinin yapılamıyacağını, Başkanın 2 yılda bir 
seçileceğini, Başkanın seçiminin ilk iki turda üçte 
iki, ondan sonra mutlaka, sslt çoğunluk aranaca
ğını ve Başkanın, siyasî partilerin veya grupların 
Meclis içinde veya dışında hiç bir siyasî faaliyete 
katılamayacaklarını açık bir şekilde emredici bir 
nitelikte bağlamıştır. Oysa, Anayasanın 84 ncü mad
desi yalnız siyasî faaliyetler yönünde Başkanvekil
leri için koyduğu yasağın dışında, Dıvanm diğer 
üyelikleri için Anayasa hiç bir hüküm getirmemiş
tir, 

Anayasanın, Başkan için. 5 noktada getirmiş ol
duğu hükümlerin hiç biri, Başkanlık Divanı üyelik
leri için mümkün değildir, Anayasa bunu öngör
memiştir, 

Anayasa görüşmeleri sırasında Feridun Ergin, 
özellikle bu konuya değinmiş idi. Sayın Feridun 
Erign'in Başkan seçimlerinde üçte iki çoğunluğu -
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nun ilk iki seçimde aranması ve ondan sonraki j 
seçimlerde mutlaka salt çoğunluğun aranması İçtüzük 
sorunudur. Anayasada yer alması gerekli değildir.. 
Başkan için öngörülen diğer hususlar da, içtüzük
lerle tanzimi gereken hükümlerdir. Niçin Anayasaya 
Alıyoruz?.. (İtiraz ve sorusuna. Anayasa Komisyo
nu Sözcüsünün verdiği cevap;) Bizde Başkanlık için 
geçmiş yıllarda yapılan tatbikatlar yasama hayatı
mız için öyle örnekler vermiştir ki, Başkanlık için 
biz, ayrıntılı hükümler getirmek zorundayız) şeklinde
dir. Başkanlık Divanı üyelikleri için asla, diğer 
üyelikler için asla... Yasama Organlarının Başkan
ları için Anayasada ayrıntılı da olsa özel hüküm
ler getirmenin zorunluğu vardır ve bu zorunluklar 
Anayasada tespit edilmiş bulunmaktadır. Diğer üye
ler için bunlar söz konusu değildir. 

Bunun bir tarihi zorunluğu vardır; 1877'de ilk 
Yasama Meclisleri, bizim siyasî hayatımızda yer 
aldığı zaman, Başkanları Meclislerin iki kanadı; 
yani Meclisi Mebusan ve Ayan kendileri seçemiyor- I 
du; Hükümdar her iki Meclisin de Başkanını di-. 
lediği gibi seçiyordu* İlk Meclisin Başkam Vefi 
Ahmet Paşa doğrudan doğruya Hükümdar tara
fından seçilmiş idi ve Meclisler büyük sıkıntı çek
mişlerdir; itirazların en büyüğü buradan geliyordu. 

Meclislerin kendi başkanlarını seçme sorunu, bi
zim Parlamento hayatımızda ilk mücadelemizdir ve 
Meclisler bunun uzun mücadelesini verip, çeşitli 
safhalarda ancak elde edebilmişlerdir. 

İkinci safha; Hükümdar 3 tane aday gösteriyor S 
Parlamento bunlardan ancak birisini kendisine Baş
kan seçiyordu. Ancak, 1908 Meşrutiyetinden sonra
dır ki, ilki Ahmet Rıza Efendi olmak üzre, Mec
lisler kendi başkanlarını seçme yetkisine sahip ol
muşlardır, 

1924 Anayasasında da bugünkü Anayasada gö
rüldüğü gibi, Başkanın seçimi ile, niteliği ile ilgili 
hükümler mevcut değildi. Bunun ıstırabım 1950 ile 
1960 arasında bu memleket çok acı bir şekilde çekti. 
İşte bu çekilen acılardır ki, 1961 Anayasasının ya
pılması sırasında, Başkanlık Divanı için iki önemli 
müessese getirildi; birisi, Başkanın tarafsızlığı, diğeri 
de Başkanlık Divanında siyasî grupların ve çeşitli 
fikirlerin temsil edilebilmesidir.. j 

Gün olmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
180-190 kişilik gruplar dahi, Başkanlık Divanında j 
bir tek kâtiple dahi temsil imkânını bulamamışlar-
dır. Gün olmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, İ 

gensoru müesseseleri iki yıl içinde Başkanlık Di
vanlarının taraf tutması yüzünden işleyememiştir. 

İşte Anayasamız, bütün bunları gözönünde tu
tarak, bünyesinde Başkanlık Divanının tarafsızlığını 
sağlayabilmek için; çeşitli siyasî grupları ve fikirleri 
Başkanlık Divanında temsil edebilmek için, iki ana-
müessese getirmiştir. Bu iki anamüessese yanında, 
gözümüzün içine baka baka Adalet Partisi, .«Başkan
lık bana aittir» diye ısrarda bulunmaktadır. Bunun 
için de Adalet Partisinin gösterdiği bir uygulama 
vardır. Bu uygulama da, şimdiye değin Başkanlık 
için Cumhuriyet Senatosundan bir diğer görüşü ve
yahut diğer siyasî grupun veya herhangi bir üyenin 
Başkanlık isteme hususundaki bir talep ve itirazının 
olmayışıdır. 

1961'de memleket darboğazlarda, silâhların al
tında ve ayaklanmaların olduğu günler içerisinde; 
Başkanlık Divanlarının seçiminin ıstırabını uzun boy
lu çekmemek için bir anlaşmaya varılmıştır. Bu 
anlaşmanın Anayasaya uygunluğu tartışılsa bile, 
esası şu idi : îki Meclisin herbirinde, en çok sandal
ye hangi siyasî partide ise, Başkanı o siyasî partiden 
seçelim ve böylelikle, Başkanlık Divanlarının uzun 
süre tartışma konusu edilmemesini ve gecikmemesini 
sağlayalım... 

Bu, uzun yıllar tatbikat gördü. Buna rağmen ge
cikmedi mi?.. Buna rağmen geciktirildi. Bu gecikme 
nereden geldi?.. (Sayın Ege kızdığı için, bu sebeple, 
bu yönü ile Adalet Partisinden fazla bahsetmiyor ve 
örnekler vermiyorum.) Nereden geldiği belli, Millet 
Meclisinde, hangi siyasî grupun veyahut siyasî par
tinin veya iktidarların, Başkanın seçiminde bu anlaş
maya uyduğu veya uymadığı kamunun gözü önünde 
cereyan etmiştir. 

Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Cumhuriyet 
Senatosunda bu anlaşmaya daima kendimizi bağlı 
saymışızdır. Ne zamana kadar?.. Adalet Partisinin, 
Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunda böylesine 
bir anlaşmaya kesin olarak tanımadığını ve tanıma
yacağım açıkça belli etmesi üzerine, artık bu anlaş
manın ışığı altında ve buna göre Cumhuriyet Sena
tosunda Başkanlık seçimi elbette ki yapılamaz ve 
yapılamayacaktır. Neye göre yapılacaktır?.. Evvelâ 
Anayasaya, sonra Anayasa Mahkemesi kararlarına, 
sonra da içtüzüğün kesin hükümlerine göre yakıla
caktır. 

Cumhuriyet Halk Partisi açıkça ve defaatle bunu 
temin etmiştir. Millet Meclisinde daha önee varılmış 
olunan ve gerçekten Batılı demokrasilerde yasa ka-
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dar itibar edilen ve kendisini gönüllerde yasalar ka
dar etkileyen gelenekler vardır. Demokrasileri güçlü 
hale getiren yasalar ve Anayasa hükümleri değil, bu 
geleneklerdir. Bu gelenekleri, işime geldiği zaman 
tatbik edeceğim, işime gelmediği zaman sırt çevire
ceğim dediğimiz zaman; işte bunalımlar kendiliğinden 
meydana gelir. Millet Meclisinde kendisini bu gele
neklere böylesine bağlı saymayan Adalet Partisi, şim
di Cumhuriyet Senatosunda, «Hayır, en çok sandal-
yaye sahibim, Başkanın bana ait olması gerekir» di
yor... Gerçekten ilginç bir görüş ve memleketin ka
deri üzerinde ilginç bir siyasî hayatın gelip gidişi. 

Eğer, Millet Meclisinde uzun turlardan sonra bir 
gün Cumhuriyet Halk Partili bir üye yeniden Baş
kan seçilme imkânını kazanırsa, bu, MC'yi oluştu
ran siyasî partilerin «Centilmenlik Anlaşması» na uy
masından değil, kendi güçlerinin yetersizliğinden ola
caktır. Kendi seçemiyeceği ve kendisi seçemediği için
dir ki, bir seçim yapılmış olacaktır. Bu yönüyle de 
Cumhuriyet Halk Partisi kendisini Cumhuriyet Se
natosunda «Centilmen Anlaşması» na bağlılık içe
risinde göremez ve göremeyecektir. Cumhuriyet Halk 
Partisi, kendisini bu görüşün içinde gördüğü içindir 
ki, her yasa yılı içerisinde, Danışma Kurulu dağıtım 
cetvelini yaptığı sırada, «Cumhuriyet Senatosunun 
her üyesi Başkan seçilebilir»^ şeklinde Anayasanın 84 
ncü maddesindeki Başkanlık için gelen müesseseye 
rağmen, çizelgede kolaylık olsun diye hiç bir itiraz 
ve talebi olmadan bugüne değin ne kendisi aday
lık istemiş, ne de bir başka üyenin adaylığını bir 
üyesi tarafından göstermiş değildir. Bu sebeple biz, 
Danışma Kurulu cetvellerinde, anlaşmaya uygun ola
rak ve süratle Başkanlık Divanı seçimlerinin yapıla
bilmesi için; ilk hesapta oranı, ölçüsü içerisinde ev
velâ Başkan seçilmek kaydıyle, Divanın diğer üye
lerinin seçilmesi şeklinde münasip bir mutabakatın 
yanında olmuşuzdur; ama şimdi bu münasip mutaba
katın olmayışını Adalet Partisinin kendisi açıkça or
taya koymuş bulunmaktadır. 

içtüzüğün 4 ncü maddesi Başkanın ve Başkanlık 
Divanı seçiminin temel maddesidir. Arkadaşlarımız, 
özellikle Adalet Partisi 4 ncü maddeyi hiç göz önün
de tutmadan, sıkı sıkıya 8 nci maddeye yapışmakta
dırlar. Bu iki madde üzerinde de benim İçtüzük de
ğişiklikleri sırasındaki tekliflerim esas olarak alın-. 
mıştır. içtüzük görüşmeleri sırasında, benim, bu iki 
madde üzerindeki ve özellikle puanların benim tekli
fim olarak geçmişindeki maksadım, içtüzüğün 4 ncü 
maddesinde açıkça kendisini ifadeyle gösterir. 

4 ncü madde şu : «Cumhuriyet Senatosunun Baş
kanlık Divanı T. C. Anayasasının 84 ncü maddesi 
hükümlerine göre kurulur» Anayasanın 84 ncü mad
desine göre kurulacaktır. «Bu madde hükümlerine 
göre...» Hangi madde hükümlerine göre?... Anaya
sanın 84 ncü maddesi hükümlerine göre. «Başkan 
seçimi yapıldıktan sonra...» Evvelâ Anayasanın 84 
ncü maddesine göre Başkanlık seçimi yapılacak. 4 
ncü maddenin ikinci paragrafı açık. Bunu görme-
mezlikten, bunu yüreğimize sindiremedikten sonra 
başka hiçbir hükmüne gidemeyiz. Evvelâ kesin ola
rak bu temel hükmü alacağız. 

«Bu madde hükümlerine göre Başkan seçimi ya
pıldıktan sonraki oturumda Başkanlık Divanının di
ğer üyeleri için seçim yapılır.» diyor. Demek ki, 84 
ncü maddeye göre evvelâ Başkan seçimi yapılacak
tır. Başkanlık Divanının diğer üyelikleri için 4 ncü 
madde hüküm getirmiştir. Başkanlık Divanının di
ğer üyelikleri için 4 ncü madde ne diyor?... «Gizli 
oyla yapılacaktır, süre 1 yıl olacaktır ve salt çoğun
lukla olacaktır. «Buradaki salt çoğunluk 93 değil, 
oya iştirak edenlerin yarıdan bir fazlası şeklindeki 
salt çoğunluktur. Oysa, Başkan için içtüzük, sureti 
katiyede ve kesin olarak seçimle ilgili hiçbir hüküm 
getirmemiştir. Temel hüküm, 4 ncü maddedir. 4 ncü 
madde seçimle, seçimin niteliği ile ilgilidir. Adalet 
Partisi Cumhuriyet Senatosunda; örneklerini açıkça 
görüyoruz, neler istiyor, neler talep ediyor. Bunu 
teklif eden arkadaşlarınız, (Adalet Partisi nerenin mi
rasçısı olduğunu açıkça ifade etmiştir.) îşte bu mira
sın nasıl bir miras olduğunu bildiğimiz için, daha 
yıllar önce Adalet Partisinin bu teklif ve taleplerini; 
böylesine sayıya dayanarak Cumhuriyet Senatosu 
Başkanını ve Başkanlık Divanını nasıl bir ödün ola
rak isteyeceğini ve haksız olarak Başkanlık Divanın
da yerleri işgal edeceğini düşünerek puan getirdik. 
Dedik ki, «Bir siyasî grup veyahut parti kurmayan
lara herhangi bir şekilde Divanın bir üyesi olan Baş-
kanvekili, Başkan, idare Amiri ve bir Kâtip kendi
sine düşerse, derhal onun karşısında bir puan olacak
tır ve bu puan onun hesabından düşecektir.» Eğer 
böyle olmasaydı, Adalet Partisinin şimdi savundu
ğu (13 üye içerisinde 6 üye bize ait olacaktır, iddia
sını Adalet Partisi savunmaktadır.) Bu savı kabul 
edilir ise, Adalet Partisinin ondan sonra dönüp; «Ben 
6 kişi istiyorum; ama bu 6 kişiden 3 Başkan vekilli
ği, 1 Başkan, 2 idare Amirliğini isteyeceğim; geri 
kalanı da varın Cumhuriyet Senatosunda Cumhuri
yet Halk Partisi şu kadar, Millî Birlik Grupu şu ka
dar, Kontenjan Grupu şu kadar, hiçbir grup kurma-
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yanlar şu kadar, size de 7 üye; 5 kâtiplik, 2 İdare 
Amirliği veriyoruz, bununla idare edin.» diyebilecek
lerini çok iyi bir şekilde ve önceden bilebildiğimiz 
için, puan hesabını getrmiş bulunuyorsunuz. 

Bu puan hesabında bir siyasî grupa belli bir yer 
düştükten sonra, o, belli bir puanla kendisinden dü
şebilecektir, her yerde kolaylık için, yukarıdan aşa
ğıya önceden bir sıralama tanzim edilecektir. Bu sı
ralamada Başkanı, niçin şimdiye kadar biz Adalet 
Partisine vermiş olduğumuzu açıkça ifade 
ettik. Çünkü, Cumhuriyet Halk Partisi, şim
diki kıymetli, sevgili arkadaşlarım gelme
den birkaç yıl evvel burada 19 kişiye 
kalmıştık dar günlerde; ama şimdi Allah'a çok şü
kür bugün 62, iki sene sonra 75 kişi olacağız; fakat 
19 kişide kaldığımız günlerde bizim Başkanlık için 
puanımız zaten yeterli değildi ve bir diğer husus var
dı, biz anlaşmaya riayetkardık, 19 kişiyle Divanda 
temsilimizin mümkün olduğu günlerde de bunu iste
miyorduk. Çünkü, kendimizi anlaşmaya bağlı sayı
yorduk, ama şimdi Başkan seçimi için herhangi bir 
siyasî gruptan, herhangi bir üye bizzat adaylığını 
koymak yahut arkadaşları tarafından aday gösteri
lip Başkan seçildikten sonra veya bir siyasî gruptan, 
bir siyasî partiden veya grup kurmamışlardan Başkan 
seçildikten sonra; var ise tümü 19 puan ile oradan 
düşmek, bu belli olduktan sonra, 30 puan Başkanve-
killikleri için, 21 puan Divanı temsil edecek İdare 
Amirlikleri için, 30 puan Divan Kâtiplikleri için da
ğıtım suretiyle verilecek, böylelikle Anayasanın ve 
Anayasa Mahkemesinin öngördüğü temel kurallara 
uygun olarak Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Di
vanı, Başkanı ile ve diğer Divan üyeleriyle beraber 
bir; tarafsızlık sağlanmış olacak, iki; oranlarına göre 
Başkanlık Divanında temsil sağlanacaktır. 

Komisyonumuz neyi getiriyor?... Adalet Partisi, 
«Başkan benden olacaktır. Sureti katiyede ve mutla
ka, evvelâ bunu bana vereceksiniz.» diyor. Anaya
sa dışı, Anayasaya aykırı bir durum. Bunu herhalde 
Sayın Rendeci inkâr edecek değildir, komisyonda 
açık seçik söyledi. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Raporda 
yok bu. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı Adalet Partisinindir, Adalet Par
tisinin olacaktır ve böylelikle Adalet Partisine ait 
bir Başkanlık ödünü verme suretiyle bir çizelgenin 
Anayasaya aykırılığı açıkça ortadadır. Biz bu şekil
de Cumhuriyet Senatosunun serbestçe Başkanını seç-
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me imkânını Adalet Partisine veremeyiz. Aslında 
Adalet Partisinin istediği şudur: Çizelgede, Başkan 
Adalet Partisinden gösterilir ise, Cumhuriyet Sena
tosundan, Özellikle grup kurmayan veyahut taraf
sız üyelere veyahut diğer siyasî partilere; özellikle 
M. S. P.'ye> «Görüyorsunuz işte, bu bize verilmiştir, 
artık siz de bunu tescille siz de bunu bizimle bera
ber oylamakla zorunlusunuz.» şeklinde niyetlerine 
bizi ortak etmek; Komisyonu ve Cumhuriyet Sena
tosunu bu görüşün yanında tutup, (Cumhuriyet Se
natosunda şimdiye kadar rahatlıkla oylarıyle temin 
ettikleri; ama şimdi oyları yetmiyor.) bir çizelge ile 
psikolojik bir baskı altında Cumhuriyet Senatosunu 
bulundurmak üzere, evvelâ, «Başkan Adalet Partisi
ne aittir.» şeklinde bir çizelge ile Cumhuriyet Senato
sunu zorlamak istiyorlar. Cumhuriyet Senatosu Ana
yasaya sahip çıkmıştır, Cumhuriyet Senatosu Anaya
sa Mahkemesi kararlarına sahip çıkmıştır. Cumhuri
yet Senatosu Başkanım serbestçe seçmek, 184 üyenin 
teker teker seçme iradesini herhangi bir şekilde ipo
tek altında tutmadan, doğrudan doğruya üyeler Cum
huriyet Senatosu Başkanını tam bir serbesti içinde 
seçmek olanağını hazırlamak üzere Başkanlık Diva
nı seçimlerini iki etapta getirmiştir. 

Başkanlık seçimleri yapılacaktır, ondan sonra 
Anayasanın ve Anayasa Mahkemesinin gereği olan; 
kuvvetleri oranında katılmak üzere, Divanın diğer 
üyelerinin seçimi yapılacaktır. Gayet rahatlıkla; zaten 
bellidir, sayıları bellidir, oranlan bellidir; yarım saatin 
içerisinde Komisyon, Başkanın seçiminden sonra A.P. 
ye hangi yerler düşebilecektir, C. H. P/ye, Kontenjan 
Grupuna hangi üyeler düşecektir, bunları hazırlayıp 
getirebilecektir. Ama A. P. nin isteği o değildir. 
A. P. bir psikolojik baskı, A. P., bir ödün getirmek 
istiyor. Evvelâ, «Bir Başkanı resmen bir komisyon 
kararı ile bana veren bir görüş ile gelin.» diyor Ar
tık bu görüşe, bu Anayasa dışı talebe Cumhuriyet 
Senatosunun «Evet» diyeceğini sanmıyoruz ve bu san
mamanın bir belgesi olarak Komisyon raporu gel
miş bulunmaktadır. 

Vaktinizi çok aldım, özür dilerim, saygılar su
narım. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Atalay. 
Sayın Refet Rendeci. 
REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarım; 
Bizim meseleyi Anayasa çizgisi, İçtüzük çizgisi 

içerisinde ve Cumhuriyet Senatosunun 14 seneyi aşan 
teamülü içerisinde mütalâa etmekte olduğumuzu ev
velâ peşinen arz etmek isterim. 
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Muhterem arkadaşlar; ! 
Sayın Atalay burada vesile ittihaz ederek, Ada

let Partisinin tutum ve davranışlarından kendi ken
dine hüküm çıkarmaya çalıştı. Sadece bu hükümle
rin, Sırrı Atalay'ın yeni hükümleri olmadığını, üslu
bunun bu olduğunu, kendi kendine hükümler ve 
kaideler koyarak, o hükümleri değerlendirerek bun
larla Adalet Partisine her zaman yaptığı çatmayı 
yaptığını, bizim bu üslubun içerisine girmeyeceği
mizi, bu üslubu ve bu düşünce tarzını peşinen red
dettiğimizi ifade etmekle yetineceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ben arkadaşlarımızın «Komisyon» dedikleri, fa

kat İçtüzük muvacehesinde benim komisyonı kabul 
edemediğim heyetin tanzim etmiş olduğu raporun 
aleyhinde; muhalefet şerhimizi nasıl olsa söylemişiz; 
onun daha anlaşılamayan kısımlarını biraz daha açık
lığa kavuşturmak ve arkadaşımız tarafından ortaya 
sürülen bazı iddiaları cevaplandırmaya ve İçtüzüğün 
8 nci madde ile İçtüzüğün 4 ncü maddesinin, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa
sının 84 ve 85 nci maddelerinin, Anayasa Mahkemesi 
kararlarının kısaca tahlillerini yapmaya çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlar; 
Evvelâ bir ciheti birbirine karıştırmamak lâzım. 

Türkiye Cumhuriyetinin iki tane Meclisi vardır, 
Anayasamıza göre. Bu Meclislerden bir tanesi Millet 
Meclisi, bir tanesi Cumhuriyet Senatosu. Bunların 
kuruluşlarını ayrı ayrı hükümlerle; bazı hükümleri de 
müşterek olmak kaydıyle, Anayasamız hükme raptet-
miştir. Millet Meclisinin ve Cumhuriyet Senatosunun 
Başkanlıkları, Başkan seçimi ve Başkanlık Divanları 
hakkında da 84 ncü ve 85 nci madde müşterek hü
kümdür. 

Şimdi, bu 84 ncü ve 85 nci maddeyi esas alan 
Millet Meclisi 84 ncü ve 85 nci maddenin hudutları 
içerisinde bir Millet Meclisi İçtüzüğü yapmıştır. Mil
let Meclisi, İçtüzüğünde, Anayasanın 84 ncü madde
sinin Ve 85 nci maddesinin esprisini aşmayacak ken
dilerine göre usul koymuştur. 

Cumhuriyet Senatosu müstakil bir Meclistir, ayrı 
bir Meclistir; 84 ncü ve 85 nci maddeyi kendi anla
yışı içerisinde İçtüzük hükmü olarak getirmiş ve Ana
yasanın bu hükümlerine aykırı düşmeyen bir İçtüzük 
yapmıştır. Bu İçtüzükte de, Başkanın ve Başkanlık 
Divanlarının nasıl seçileceğini hükme bağlamıştır. 

Şimdi bu mevzua girerken, Cumhuriyet Senatosu
nun ve Millet Mecisi İçtüzüklerinin menşei olan 84 

ncü maddeyi bir defa daha okumakta fayda umu
yorum. 

«Başkanlık Divanı: Madde 84. — Meclislerin 
Başkanlık Divanları, o Meclisteki siyasî parti grupla
rının kuvvetleri ölçüsünde Divana katılmalarını sağ
layacak şekilde kurulur.» Devam ediyor nasıl seçile
ceğini gösteriyor. 3 ncü fıkrasında, «Başkanlar ve 
Başkanvekilleri, üyesi bulundukları siyasî partilerin 
veya siyasî parti gruplarının Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin içinde veya dışındaki faaliyetlerine ve 
görevlerinin yerine getirilmesini gerektiren haller dı
şında, Meclis tartışmalarına katılamazlar; Başkan oy 
kullanamaz.» 

Şimdi, Anayasanın gene ondan sonraki hükmünde 
diyor ki; «84 ncü ve 85 nci maddelerinin nasıl işle
yeceklerini, Meclisler, kendilerine göre İçtüzüklerinde 
belirtirler.» 

Ve diyor k i : 
«Bir siyasî partiden Başkan seçilmiş ise, o Başkan, 

partinin siyasî faaliyetlerine katılamaz, gruplarına gi
remez.» 

Demek ki bir siyasî partiden Başkanın seçilebile
ceğini, İçtüzüğün ona göre tanzim edilebileceğini ve-
sairesini ortaya koymuş; ama Sayın Atalay arkadaşı
mıza göre, Adalet Partisinin bunu istemesi suç. Ada
let Partisi, Senatosu Başkanlığını nasıl istermiş?. Vay 
efendim, ne büyük kabahat etmiş Adalet Partisi, na
sıl istermiş?.. Beyefendi, 13-14 senedir Başkan Ada
let Partisinden seçiliyor; suç ise bu, yalnız bugün de
ğildir. Bunu, bu düşünce içerisinde kabul etmemeni
zi rica ediyorum Sayın Atalay. 14 senedir Adalet Par
tisinden seçiliyor Başkan, İçtüzük hükümlerine uygun 
olarak. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi, Millet Meclisi buna göre 84 ve 85 nci mad

deyi nasıl anlamış?.. Müsaade ederseniz onu da be
lirtmeye çalışacağım. 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 8 nci maddesi diyor 
k i : 

«Geçici Başkanlık Divanı: Madde 8. — Yasama 
döneminin birinci birleşiminin ilk oturumundan baş
layarak Başkan seçilinceye kadar..» 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 8 nci maddesi, Başka
nın müstakil olarak seçilmesini emretmiş. İçtüzükte 
var bu hüküm ve aynı Tüzüğün 11 nci maddesi di
yor ki : 

(«Millet Meclisi Başkanı..» Hangi Başkan?.. Bu 8 
nci maddeye göre, ilk celsede çıkıp, yalnız müstakil 
olarak Başkanlığa seçilen Başkan. «Millet Meclisi 
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Başkanı, siyasî parti gruplarının parti grupları toplam 
sayısı içindeki yüzde oranlarını ve bu oranlara göre 
her siyasî parti grupuna düşen Başkanlık Divanmda-
ki görev yeri sayısını tespit eder ve Danışma Kuru
luna bildirir.» 

Buradaki içtüzük tatbikatı, tamamen Cumhuri
yet Senatosu içtüzüğü tatbikatının tersi istikametinde 
çalışır. Ne diyor bizim Millet Meclisi içtüzüğümüz?.. 
Evvelâ, ilk toplantıda yaşlı bir üyenin riyasetinde top
lanacak, Başkanını seçecek. 1 Kasım'da Meclis açıl
dıktan sonra seçecek ve Başkan, seçildikten sonra 
Danışma Kurulunu çağırarak, Danışma Kurulunda 
siyasî parti gruplarının Başkanlık Divanında nasıl 
temsil edileceklerine air oranları tespit edilecek ve 
ondan sonra yeni seçilen Başkan, bunu Meclis Umu
mî Heyetine getirecek. Millet Meclisi içtüzüğü me
seleyi bu istikamette halletmiştir. 

Şimdi gelelim bizim içtüzüğümüze. 
Hani, Hoca'nın namaz kılma hikâyesi gibi. Sa

yın Atalay da 8 nci maddenin (C) bendini kenara bı
rakarak diyor ki, «Evvelâ Başkanı seçeriz, ondan son
ra da Başkanlık Divanının diğer üyelerini seçeriz.» 
Seçemezsiniz arkadaşım. Eğer içtüzük meriyette ise, 
içtüzüğün Anayasaya uygun olarak yapıldığına ina
nıyorsanız, seçemezsiniz; ama, «Efendim, tçtüzük bir 
tarafa gitsin.» diyorsanız, her şeyi yaparsınız; oy ço-
ğunluğuyle yapılabilir. Nitekim, bu Meclislerden ba
zen Anayasaya ve içtüzüğe aykırı çıktığını gördüğü
nüz kararları Anayasa Mahkemesine kadar götürdü-
nüz; Anayasa Mahkemesi de, bunlar Umumî Heyet
ten oy çoğunluğuyle çıkmasına rağmen, «içtüzüğe ay
kırıdır», dedi. Böyle düşünmenin yahutta güç yeti
yorsa, yapmanın önüne duracak bir kuvvetimiz yok. 
Yapabiliyorsanız yaparsınız; ama eğer Anayasaya 
uygun yapıldığına ve halen meriyette olduğuna inan
dığınız 8 nci maddeye rağmen, «Efendim,.bu dediği
niz hadise olmayacaktır, siz haksızlık yapıyorsunuz, 
siz gasp peşindesiniz, siz bir özlemin, çıkarın içeri
sindesiniz, diye komisyonda da söylenenler gibi, bi
zi itham etmeye kalkarsanız, o zaman tçtüzük muva
cehesinde biz haklı duruma düşeriz, siz haksız, it-
hamcı olarak kalırsınız. Neden ithamcı olarak kalır
sınız; onu da arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Millet Meclisi ile Cumhuriyet Senatosunun ayrı 

ayrı Meclisler olduğunu, her ikisinin içtüzüklerin 
menba ve menşeinin Anayasanın 84 neü maddesi ol
duğunu, Meclislerin bunları kendilerine göre düzen
lediklerini, bu düzenlemelerin hiç birisinin de Ana

yasaya aykırı olmadığını, bugüne kadarki Anayasa 
Mahkemesi ve Meclislerin tatbikatı içerisinde gördük. 
Düzenleme o şekilde. Şimdi biz, bu Tüzük maddele
rinin Anayasaya aykırı olmadığını, Anayasa Mahke
mesinden geçmiş kararlarla da gördük. Şimdi, Ko
misyona ve aksi fikirde olan arkadaşlara şu suali sor
mak gerek. Sual ne?.. 

Anayasa Mahkemesi, içtüzüğün 8 nci maddesini 
iptal etmiş midir? 

Bu fikri söyleyen arkadaşlara sorulacak suallerim 
var : 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 8 nci maddesi 
yürürlükte midir? Bu suale müspet cevap verdiğiniz 
takdirde, Adalet Partisi gibi düşünmeye mecbursunuz. 
İçtüzüğün bu maddesini beğenmiyorsanız, Cumhuriyet 
Senatosu çalışmaya başladığı zaman bir önerge ile iç
tüzük nasıl değiştirilecek ise, öyle bir teklif ile Cum
huriyet Senatosuna gelir ve içtüzüğün bu maddesini 
istediğiniz istikamette değiştirebilirsiniz. Yalnız bu, 
84 ve 85 nci maddeye aykırı olmamak kaydıyle olur. 

O halde böyle bir hüküm gelmemiş, içtüzüğün 8 
nci maddesi meriyette; Anayasa Mahkemesi, içtüzüğün 
8 nci maddesine dokunmamış, hatta ıbir kararında da 
8 nci maddenin meriyette olduğunu tasrih etmiş. 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 8 nci maddesi, 
Başkan ile Başkanlık Divam üyeliklerini bir bütünlük 
içinde mütalaa ettiğine ve Anayasa Mahkemesince de 
bu hüküm hakkında esas ve usul kurallarına uygun 
olarak bir iptal kararı alınmamış bulunduğuna göre, 
Komisyonumuz hangi gerekçe ile bu maddenin uy
gulanmasını engellemiş ve engellemeye sebep olan 
önerge, Komisyonda nasıl oylanmıştır? Bu sualin de 
Komisyon tarafından cevaplandırılması lâzım. 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 8 nci maddesi
nin, yazıldığı biçimde anlaşılmaması ve bundan başka 
anlamlar çıkarılmaması yolunda Anayasa Mahkeme
sinin bir kararının mevcut olup olmadığını da, Ko
misyon ve bu fikrin karşısında olan arkadaşların orta
ya koymaları lâzım. 

Bu sualler cevaplandırıldığı takdirde, o zaman ko
nuşma tarz ve usulümüz değişir. Bu sualler müspet ve
ya menfi cevaplandırıldığı takdirde veyahut da gerek
çeleri müdellel kararlariyle gösterildiği takdirde, bi
zim de konuşma tarzımız devam eder. 

Muhterem arkadaşlarım; 
içtüzük meriyettedir. 8 nci maddeye Anayasa Mah

kemesi hiç bir suretle dokunmamıştır, hattâ sarahat
le meriyette olduğunu, bazı hükümleriyle, Anayasa 
Mahkemesi kararlarını tetkik ederseniz, oralardan ge-

_ 222 — 



C. Senatosu B : 11 3 . 12 . 1975 O : 1 

rekçefor almak suretiyle buna telmihten de olsa doku
nan noktalarını görürüz. Kaldı ki, içtüzük meriyette
dir. Anayasa Mahkemesi, bu madde yürürlükte dedi 
yahut da demedi diye şuraya şahit aramaya da lüzum 
yok. Halen taübik ediyoruz, bugüne kadar da tatbik 
«diliyordu; 1973'te, 1971 'de, 1969'da bu maddelere gö
re seçimler yaptık. 

Şu Komisyonun kuruluş tarzına dair itirazlarımızı 
«Muhalefet Şerhi» mizde belli ettik. Onun üzerine 
fazla varmayacağım, söyleyeceklerim zaten orada söy
lenmiş. Yalnız bir hususun yanlış anlaşılmaması için, 
yüksek huzurlarınızda o noktaya Saym Atalay temas 
ettiği için, bendeniz de kısaca dokunmak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; 
Komisyonun kurulması için, biz Adalet Partisi ola

rak «peki» dedik. Gruplar -gitti ve tarihini hatırlama
dığım bir salı günü Umumî Heyette bir karar alındı 
ve o karar alındıktan sonra, «»Bu Komisyon nasıl top
lanacak?» diye, bugünkü Sayın Başkanımızın Riyase
tinde, bulunduğumuz yerlerden kendisine sualler tev
cih ettik. İlk seçilen komisyonların nasıl çalışacakları 
içtüzüğün 20 nöi maddesinde gösterilmiş. Komisyonlar 
seçildikten sonra, Cumhuriyet Senatosu Başkanı seçi
len üyelere, Komisyona seçildiklerini, nerede ve ne za
man vazife taksimi için toplanacaklarını yer ve saat 
göstermek suretiyle üyelere tebliğ eder. Bu içtüzüğün 
amir hükmüdür. Biz, Başkandan bu teklifi bekledik. 
Salı günü, işin perşembe günü gündemine yetiştirile-
bilmesi için, saat 16.00'da veya 17.00'de Cumhuriyet 
Senatosu Umumî Heyeti bittiğine g ö e , 18.00'e veya 
19.00'a veya çarşamba günü saat 10.00'a veya 15.00'e 
çağırılacağız diye bekledik. Hatta şifahî olarak haber 
de geldi, «Komisyon saat 10.00'da toplanacak» dendi. 
Çarşamba günü Komisyona geldik; fakat Sayın Sena
to Başkanımız, grup başkanlanyle bir görüşme yap
mışlar, «Efendim, öğlenden sonra toplanılacak» den
di; toplanamadık. «Perşembe günü saat 10.00'da topla
nacağız» dedik, toplanamadık. Perşembe günü Umu
mî Heyeti de geçtikten sonra, saat 17.00'de Anayasa 
ve Adalet Komisyonu odasında toplanacağız diye teb
ligat ald:k. Kalktık, Komisyona geldik. Adalet Parti
sinin yedi üyesi, bağımsızlardan seçilen, şimdi Komis
yon Sözcüsü oîan Sayın Özgüneş ve Cumhurbaşkanlığı 
Kontenjanından seçilen Sayın Komisyon Başkanı ile 
diğer arkadaşımız Komisyona geldiler; Komisyon 10 
kişi oldu. Millî Birlik ve Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu üyelerinden hiç birisi gelmedi. Komisyona gelme
yince, içtüzüğün, «2/3 çoğunlukla toplanır.» hükmü 
gereğince vazife taksimi yapılamadı. Yapılamayınca, 

iş uzuyor bir an önce Komisyon toplansm da Umu
mî Heyete bir raporla gelsin, bir an önce bu işi biti
rdim gayreti içerisine girdik. 

Demin arz ettiğim, Sayın Senato Başkanının da 
ifade ettikleri gibi, biz kendisine müracaat ettik. De
dik ki, «Bu üçer gün ara ile toplanma hali meydana 
geldiği zaman bir hafta giibi, hatta sekiz günü aşan 
bir zaman içerisinde Komisyonun yalnız vazife taksi
mi için toplanması mümkün olmamaktadır. Mademki 
bu şekliyle oranlara riayet edilmemekte ve ihtisas ko
misyonları da gruplardan üye verilmek suretiyle ku
rulmaktadır. Bu Komisyon da, zaten komisyon niteli
ğinden çıkmış, bir Danışma Kurulu 'benzeri olmuştur.; 
Danışma Kurulu benzeri olduğuna, Danışına Ku
rulu da Tüzüğün maddeyi mahsusasına göre 
Cumhuriyet Senatosu Başkanının Riyasetinde top
landığına ve siz de Cumhuriyet Senatosu geçici Baş
kanı olduğunuza göre, bu benzeri Heyeti sizin Riya
setinizde toplayalım da bir an önce karara varalım 
diye Sayın Başkanı ziyaret ettik. Bunu, hem mese
leye sürat kazandırmak, hem de 'bir an önce seçim
lere geçilme arzusu içerisinde yaptık. Saym Başkan 
da; «Düşüneyim, görüşeyim, benim kanaatime uy
gun değildir» buyurdular. Burada da ifade ettiler. 
Bekledik, perşembe günü saat 17.00'de Komisyonda 
çoğunluk olmadı. Perşembe günü sayılmıyor, üç 
tam gün geçti, pazartesi günü saat 10.00'da toplan
dık. Bu defa tam kadro, 17 kişi ile toplandık. 

Şimdi; toplanamadı. Eğer pazartesi günü de Cum
huriyet Halk Partisine ve Millî Birlik Grupuna men
sup üye arkadaşlarımız gelmezlerse, daha üç gün son
raya gidecek endişesi içerisinde biz Sayın Başkana 
bu tekliflerimizi yapmıştık. Komisyon o gün toplan
dı. O halde mesele yok, Komisyon toplandı; yüksek 
huzurlarınıza işte müzakere ettiğiniz raporu getirdi. 

Biz Komisyonda, bu Komisyonun usulüne uygun 
b r Komisyon olmadığı; yani haddi zatında oranları 
Anayasanın 84 ve 85 nci maddesinde meydana geti
rilen oranları kapsamadığını, 17 tane bağımsız üye
nin mevcut olduğu yerde, bir tane üye ile temsil edil
mesi, {Halbuki bir misaldir, emsal olarak aldım baş
ka iş için değil) 12 üye ile temsil edilen Cumhutibaş-
kanmca Seçilen Üyelerin de, iki tane üye ile temsil 
edildiğini, sadece Komisyonun kuruluş oranlarının 
bozuk olduğunu, bu haliyle Komisyon olamayacağı
nı, zaten oraniîara riayet edilmemiş olduğunu beyan 
ettik. Bizini Komisyonun kuruluşu hakkındaki be
yanlarımız buydu. Yine de bu fikirlerimiz değişmiş 

, değildir. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Bu mevzuya da ıböyiece temas ettikten soma, şim

di 8 nci maddeyi nasıl anlıyoruz konusuna gelelim. 
8 nci maddenin meriyette olduğu yolundaki fi

kirlerimizi arz ettik, iptal edilip edilmediği yolunda 
Sayın Komisyonun ve karşı fikirde olan arkadaşla
rın da ne söyleyeceklerini sorduk. Bizim kanaatimiz 
odur ki; 1963 senesinden beri meriyette olan bu Tü
züğün 8 nci maddesi hakkında hiç bir değişiklik ve 
Anayasa Mahkemesinin bir iptal kararı mevcut olma
dığına göre, şimdi 8 nci maddeyi ve Sayın Atalay'ın 
işaret ettiği 4 ncü maddeyi nasıl anlıyoruz, onu izah 
edeceğim. 

Deminki konuşmamda da kısaca arz etmiştim; 
bu iki maddeyi birbirinden ayrı mütalaa etmemek 
lâzım gelir. Bunlar birbirinden ayrılmaz maddeler
dir, 4 ncü madde ile 8 nci madde birbirini tamamla
yan maddelerdir. 

Şimdi, evvelâ 8 nci maddenin (C) bendini takdim 
edeceğim. Bu hepinizce malum : 

«Genel Kurulca tasvip edilen dağıtım cetveli esas 
tutularak Başkanlık: Divanı seçimlerine geçilir.» 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; 

Bir dağıtım cetveli yapılır, Umumî Heyete geti
rilir, Umumî Heyette müzakere usullerine göre mü
zakere edilir. Umumî Heyete bu bir tablo olarak ge
lir. Bu 13 kişilik, Partilerin ve grupların kuvvet oran
larına göre meydana getirilmiş bir tablodur. Başkan, 
başkanvekiileri, İdare Amirleri, Divan Kâtipleri da
hil bir tablo meydana getirir. İçtüzük, 8 nci madde
sinde bu tabloyu tam olarak yapacaksınız diyor. 
Cumhuriyet Senatosundaki bütün kuvvet oranlarım, 
ağırlıklarını, mevkilerin büyüklük sırasına göre de
ğerlendireceksiniz. İçtüzüğün 8 nci maddesinin (A) 
bendinin 2 nci fıkrasında Divan üyelerinin kendileri
ne düşen ağırlıkları; Başkan için 19 puan, Başkan
vekiileri için lO'ar puan, İdare Amirleri için 7 puan, 
Divan Kâtipleri için 5 puanı da nazarı itibare ala
caksınız. Ağırlıkları, büyüklük sırasına göre başla
mak, puanları da en büyüğünden başlamak suretiyle 
bir dağıtım cetveli meydana getireceksiniz. Bu cetve
li Umumî Heyette müzakere edeceksiniz Umumî He
yet bu cetveli kabul ettiği takdirde, bu dağıtım cet
velinin icrasına geçeceksiniz. O zaman Sayın Ata
lay'ın dediği noktaya geliyorum. Nereden? Umumî 
Heyet kabul etti, 4 ncü maddeye geçiyorum; seçimi 
nasıl yapacaksınız? 

İşte Sayın Atalay, 4 ncü madde bundan sonra 
başlar. Bugüne kadar Cumhuriyet Senatosundaki tat

bikat. da böyledir. Dağıtım cetveli Umumî Heyette 
oylanır, oylandıktan sonra evvelâ Başkan seçimi ya
pılır. O zaman geçici Başkanın vazifesi biter, yeni 
seçilen Başkanm riyasetinde Cumhuriyet Senatosu 
toplanır. Dağıtım cetvelindeki Başkanvekiileri, ida
reci üyeleri ve Divan kâtiplerinden hangileri ve ne 
kadar düştüğü gruplara bildirilir. Gruplar adaylarını 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına bildirirler. Bun
lar basılır, dağıtılır, o gün gizli oyla seçimleri yapı
lır. 

Şimdi, ayrıldığımız nokta şu : 

Muhterem arkadaşlar; 
4 ncü madde, dağıtım cetveli yapıldıktan sonraki 

işleyiş tarzını gösteren bir maddedir. Bugüne kadar 
da böyle tatbik edilmiştir; ama 8 nci maddeyi hiç 
okumayarak, metinden çıkararak, Anayasanın 84 ncü 
ve 85 nci maddelerindeki espri içerisinde, 8 nci mad
deyi hiç okumadan ve Tüzükte yok gibi kabul ede
rek 4 ncü maddeden seçime 'başlarsanız, Sayın Ata
lay'ın mantığı doğrudur. İçtüzüğün 8 nci maddesi 
mevcut olmadığı ahvalde Sayın Atalay'm mantık tar
zı doğrudur; ama 8 nci madde varken, 4 ncü madde
den işe başlayamazsınız, 

Bu mevzuda da kısaca bu fikrimi ifade ettikten 
sonra, bizi ortaklarımıza ihbar eden Sayın Atalay' 
m ifade tarzına geliyorum. 

Diyor ki; «Ey, Milliyetçi Cephenin ortaklan, ne 
yapıyorsunuz? Bakın Adalet Partisi diyor ki, Başkan
lık benim hakkımdır. Efendim, Anayasa Başkan için 
bağımsız demiş, hiç bir tesirde kalmaz demiş, siz 
Cumhuriyet Senatosunu bir partili adayın peşine na
sıl bağlarsınız?» Sayın Atalay, bu 15 senedir tatbik 
ediliyor. Meclislerde de aynı şekilde tatbik ediliyor. 
Şu seçimlere gelinceye kadar, Mecliste çoğunluğunuz 
yoktu. (1965'e kadar olan dönem hariç.) 1965'te Baş
kan Cumhuriyet Halk Partiliydi. 1965'ten sonra ço
ğunluk bizde oldu bizden seçildi. Şimdi sizden oldu 
çoğunluk, 190 küsur üyeniz var galiba, tam bilemi
yorum; Başkanlık diye bir aydır diretiyorsunuz. Bu
rada da çoğunluk bizde... 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Orada 
siz bize vermediniz ki... 

REFET RENDECİ (Devamla) — Müsaade edin 
de, sizin orada iddia ettiğiniz hakkı, burada iddia 
edebilme hakkını ve eşitliğini de bize verin. Müsaa
de edin siz orada iddia ediyorsunuz, biz de burada 
edelim. Yani, bir şeyi siz isterseniz, o zaman hak 
olacak, Adalet Partili isterse hata olacak. Yök öyle 
şey; yani sizin için hak olan, bizim için değil mi? 
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Hani müsavatçılık, hani özgürlük, nerede? Size göre 
iyi olan, bize gelince ne olacak? Size tanıdığınız hak 
kadar bize niye tanımıyorsunuz? Biz de onu istiyo
ruz, başka bir şey istemedik ki. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; 
Evet ben de onu kabul ediyorum, Cumhuriyet 

Senatosu müstakil bir Meclistir, Meclise bağlı değil
dir, biz Meclisin iradesinden ve tesirinden kurtula
lım. Hatta bazı arkadaşların fikirleri var; «Aynı çatı 
altında Cumhuriyet Senatosunu müstakil bir varlık 
olarak göstermek mümkün değildir. Bu binadan çı
kalım.» diyen arkadaşlarımız da oldu bu çatının al
tında. Ben katılırım da o fikre. Şu çatının altında 
istiklâlimizi tam ilân edemiyoruz; ama Anayasa bizi 
müstakil bir Meclis olarak göstermiş, Millet Mecli
sine bağlı değiliz. Anayasanın 84 ve 85 nci maddele
rine göre kendi Tüzüğümüzü yapmışız, o Tüzüğün 
içerisinde, hiç bir yere bağlı olmadan Cumhuriyet 
Senatosu kendi serbest iradesiyle Başkanını seçer. 
Kim 93'ü tutturursa o seçilir arkadaşlar. 

Şimdi, bunu yaparken bugüne kadar teamül ney
di? Bunun Tüzükte adı yoktur. Şimdi sayın arkadaş
lar, centilmen anlaşmasına riayet diye bizi burada 
mecbur tutarsanız, başka yerde siz riayet etmeseniz 
bile, centilmen anlaşması Cumhuriyet Senatosu İçtü
züğünün içerisine girmiştir. Bu aleyhinize çıkar. Cen
tilmen anlaşması yapıldıktan sonra, Cumhuriyet Se
natosu İçtüzüğü yapılmıştır. O anlaşmadaki esasları 
getirmiş 8 nci maddeye koymuşsunuz, işte orada ha
ta etmişsiniz. Belki bilseydiniz onu da yapmazdınız 
o zaman, belki razı olmazdınız. 

Ne diyor bakın, 8 nci maddeyi beraber anlaya
lım; (A) fıkrası : 

«1. Danışma Kurulunda temsil edilen bütün grup
ların C. Senatosu üye tamsayısındaki yüzde oranlan 
tespit edilir.» Herkesin ne aldığı belli, hepsinin ken
dine göre oranları belli. Şimdi bu oranları bulacağır, 
o orana göre alınmış rakam, Adalet Partisinin 77. öy
le olmasa bile, oranlar Cumhuriyet Senatosundaki 
üye sayısı değil mi? Adalet Partisi 77, CumhuriycL 
Halk Partisi 62, Bağımsızlar 19, Millî Birlik Grupu 
16, Kontenjan Grupu 12, Bu rakamları aît alta yazı 
nız, en büyüğü en başa geçmeyecek mi? En büyüğü 
en başa geçtiğine göre, Adalet Partisi 77 üyesiyle baş 
ta olacak. Oranlarda öyle olmasa, üyelere göre derse
niz netice yine aynı olacak. 

Oranlan tespit ettikten sonra, en büyüğü başa alın
mak kaydıyle, yine bu (A) bendinin 2 nci fıkrası; 

«2. Başkanlık Divanındaki yerler..» diyor. Ney
miş Başkanlık Divanındaki yerler; «Görev ve yetki 
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ı leri bakımından; Başkan..» diyor Şimdi yerleri ma
kamların ağırlıklarına göre bir puanlamaya tabi tut
muş, Başkandan başlamış, Başkan bir demiş, en ağır 
makam o. Ne demiş Başkana: % 19, 19 puan ver 
miş. Başkanvekillerine 10, İdareci Üyelere 7, Divan 
Kâtiplerine 5'er puan. Bunları da büyüklük sırasına 
göre toparlayınız diyor. Nerede diyor bunu; 3 ncü 

ı bentte: 
«3. Başkan, Başkanvekilleri, İdareci Üyeler ve Kâ

tip Üyeler için grupların Cumhuriyet Senatosu üye 
tamsayısına oranlarının büyüklük sırasına göre, dağı
tım cetveli düzenlenir ve Genel Kurulun gündemine 

j alınır.» 

; Şimdi büyüklük sırası 19'dan başlayacağız, Baş-
i kan 19 puanı var, Başkanvekili 10 puanı var, İdareci 
i Üyenin 7 puanı var, Divan Kâtibinin 5 puanı var, 
i bir. Öteki fıkrada ne diyor: Aşağıda gelen büyüklük 
j sırasına göre ve Cumhuriyet Senatosundaki kuvvet-
J leri oranının büyüklük sırasına göre makamları da-
| ğıtmaya başlayacaksınız diyor. Ne yapacaksınız, en 
! büyük puan kime lâzım, Başkana. En büyük puan ki

min var; Adaleı Partisinin var. Kaç puanı var, 41. 19 
i puanı düşeceksiniz, Başkanlığı Adalet Partisine vere-
! çeksiniz. 8 nci madde bu. Bunu biz yapmadık arka-
j daşlar, hep beraber yapıldı bu İçtüzük. 

i Sayın Atalay, «Bakın Adalet Partisi Başkanlığı 
i bana verin diyor.;> şeklinde bizi ortaklarımıza jurna! 
! ediyor. Bakın diyor Başkanlığı o istiyor, siz nasıl vere

ceksiniz? Biz vermedik arkadaşım bunu, Tüzük ver-
İ miş. Diyor ki, en büyük puandan başla, en büyük ma-
i kamdan başla. Tüzüğün bu amir hükmü. Bu Tüzük 
i meriyette olduğu müddetçe bunun dışına çıkamazsı

nız. Biz sizi bu Tüzüğün dışına çıkarmamak gayreti içe-
I risinde olacağız. Komisyonun yapısından kararına ka-
S dar hepsine itiraz edişimizin sebebi de bu. Komisyon 
! da bu anlayışın içerisinde değildi, onun için itiraz et 
I tik. 
i Ha diyoruz ki, Başkanlık Divanı Cumhuriyet S? 
I natosu İçtüzüğünün 8 nci maddesine göre bir küldür. 

Bu dağıtım cetveli yapılır, tablo meydana getirilir. 
Bu tablo 8 nci maddenin fıkralarında arz ettiğim oran-

! lan ve büyüklük sırası vesaire nazarı itibare alınır, 
Cumhuriyet Senatosu Umumî Heyetine getirilir, oy
lanır, ondan sonra 4 ncü maddenin tatbikatı başlar. 

i Başkandan başlamak kaydıyle seçimler yapılır. 
Bu 8 nci maddeyi yapmadan, Komisyon 4 ncü 

| maddeden işe başladı, işe tersinden başladı, yanlış baş 
j iadı. Onun için Komisyonun kararma muhalif kal-
j dik ve Komisyonun çalışma tarzını o bakımdan uy-
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gun bulmadık. Bu Komisyon dağıtım cetveli yapmak
la görevliydi, Umumî Heyetten kendisine verilen va
zife oydu. Dağıtım cetvelini yapmadı, bir Başkan se
çimi getirdi. Eğer Cumhuriyet Senatosu Umumî He
yeti o arzunun içerisinde olsaydı ve Cumhuriyet Se
natosu Umumî Heyeti içtüzüğün, Başkanlık Divanının 
tecezzi kabul etmez hükmünü kaldırma yahutta in 
kâr etme gibi bir niyetin içerisinde olsaydı, burada bir 
takrir ile evvelâ Başkanımızı seçelim, ondan sonra di
ğer dağıtım cetvelini yapalım demek imkânını bulurdu. 
Umumî Heyet bunu yapmamış, demiş ki; dağıtım 
cetvelinde hatalar var, bunları tashih et, yenisini tan
zim et getir. 

Bizi itham ettiler, siz dediler 1, 39 puanla efendim 
bir üyelik alıyorsunuz. Öbür tarafta 1, 69 puanı olan 
Cumhuriyet Halk Partisi var, bu üyeliği nasıl alıyor
sunuz? Adalet Partisi 77 midir, 78 midir bu belli de
ğil, hatalar buradaydı. Bu hataların tashihi için Umu
mî Heyete gidilmişti, işte Umumî Heyette verilen tak
ririn meali, manası buydu, Komisyonun da vazifesi 
buydu; ama Komisyon bu vazifesini kenara bıraktı. 
Komisyonun bildiğini, biz de biliyorduk. Arz ettiğim 
gibi, bir takrirle Umumî Heyet bunu yapabilirdi. 

O halde; bir kül olan, tecezzi kabul etmeyen, Baş
kanlık Divanın! bölen, ileride yapılacak tabloyu tat
bik imkânı olmayacak hale getiren, kalan puanların 
ve oranların nasıl tevzi edileceğinde bin bir türlü müş
külâtı şimdiden huzurlarınıza getirecek olan bu Ko
misyon karan, bu yönleriyle İçtüzüğe ve Anayasaya 
aykırı düşer. Bu bakımdan biz, bu kararı kabul etme
diğimizi muhalefet şehrimizde de belli ettik, yüksek 
huzurlarınızda da bunları ifade etmeye çalıştım. 

Muhterem arkadaşlar; 
Sözümü bitireceğim, zaten bunun dışında da söy

lenecek fazla bir şey yok, hepsi söylenmiş. Kim hangi 
anlayış içerisinde ise, o meseleyi yapar. 

Sayın Atalay burada, Yüce Senato huzurunda, 
Umumî Heyet huzurunda, (şu kürsüde böyle söyle
mekten çok üzülüyorum.) «Efendim, sizin babanız da 
böyîedi, siz de böyleydiniz..» diye bize ithamda bu
lunuyor. Beyefendi, bunların hepsi bitti, ihtilâl oldu, 
yeni Anayasa yapıldı; ne karıştırıyorsunuz onlan?. 
Vaktiyle öyleydi. Biz Demokrat Partiliyiz. Beyefen
di, ben Samsun'da Demokrat Parti idare Heyetinde 
altı sene vazife gördüm, 1946 seçimlerinde de talebe 
iken iki gün de hapis yattım. Elbette Demokrat Par
tiliyim, inkâr mı edeyim?. Ben, eğer aslımı inkâr eder
sem olmaz arkadaşlar, Biz sizin gibi, «Biz yeni Halk 
Partiliyiz, evveliyatımızı bıraktık.» demiyoruz arka

daşlar!.. (A. P. sıralarından «Bravq> sesleri) Bizim as
lımız belli; 1946'dan geliyor, ben de oradan geliyorum, 
Demokrat Partiliyim ben. Bizim aslımız da o; ama 2 7 

Mayn ihtilâli olmuş, bir sürü hadiseler olmuş, o za 
manın Anayasasını kaldırıp atmışız, yepyeni bir Ana
yasa yapmışız. O Anayasanın içerisinde hep beraber 
vanz, o Anayasaya göre çalışacağız; bu Tüzükleri ona 
göre yaptık. 

«Efendim, vaktiyle siz Demokrat Parti devrinde 
divanları ele geçirdiniz, Başkanlığı almakla gene o öz
lemin içerisindesiniz» deniyor. Bunları karıştırmak
tan bir şey çıkmaz arkadaşlar, bırakın bunları. Şura
da kanunlara, Tüzüklere göre güzel güzel çalışıyorsu
nuz. Cumhuriyet Senatosu seçecek; kabul edilir. Kim 
oyuna güveniyorsa, kim oyunu veriyorsa; netice oyla 
halledilecek. Bu oylama neticesinde çıkanı beğenme
yen, kendine göre bir hak iddiasının içerisinde ise, 
onun da gideceği yerler var; Anayasa Mahkemesi var; 
ya siz gidersiniz ya biz gideriz, ya gideriz ya gitmeyiz. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Kaç de
fa gittiniz Anayasa Mahkemesine kaç defa?. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 
REFET RENDECİ (Devamla) — Gidip gitmeme 

mevzuu da bizim takdirimize yahutta gidecek olanın 
takdirine aittir. «İlle gidin orayaf» diye kimseyi zor
lamaya da hakkımız yok. Herkes kendine göre hakkı
nı kullanır, vazifesini yapar. O bakımdan, bunları ka
rıştırmakta bir fayda ummuyorum, bu bakımdan söy
ledim bunları. 

Sonra «İşgal edecekf» diyor. Çok rica ederim ar
kadaşlar. İçtüzük var, Anayasa var, koskoca Cumhu
riyet Senatosu var. Kim cesaret edecek Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığını işgale, ne demek bu Sayın Ata
lay?. Böyle bir düşünce arasında itham ederken başka 
türlü söyleyin, çok rica ederim. Kim içgal etmiş?. 
Bugüne kadar Adalet Partisi Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlık görevini kendi partisinden bir üyeye yaptı
rırken orayı işgal mi etti. Zat-ı âliniz Başkanvekilliği 
yaparken burayı işgal mi ettiniz?.. Ne biçim düşünce 
tarzıdır, birbirimizin hakkında böyle konuşmaya ne 
hakkımız var, bu cesareti yahutta bu düşünce tarzını 
yaşatmada ne fayda umuyorsunuz?.. Burada hakları
mız var; veriyorsa Tüzük oturursunuz, vermiyorsa 
oturmazsınız. Tüzüğün ve kanunun verdiği haktır ar
kadaşlar. Bu doğal hak da değildir, kanundan doğma 
haktır; alacağız onu. E, Tüzük veriyor, biz de bunu 
istiyorsak «Vay efendim nasrl istersiniz? Vay işgalci
ler, sizin evveliyatınızda böyleydir» diye bir itham, bir 
suçluluk devam edip gidiyor. Yok böyle şeyler, o'ma-
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ması lâzım Sayın Atalay, bu düşünce tarzında beraber ı 
değiliz. 

Bir de, «Gözümüzün içine baka baka BaşkankK I 
istiyorsunuz|» diyorlar. Ne biçim laf bu, kim istemiş?. I 
Hakkımız olan şey içtüzükte varsa istiyoruz, içtüzük; 
en büyüğünden başla, en büyük puanı olana ver de-

« miş. Bunu istememek aptallık olur eğer hakkmızsa, 
hak olduğuna inand ğınız bir şeyi istemezseniz o aptal- I 
lık olur. Hakkınızı isteyeceksiniz. Siz de isteyin ve I 
alın. Biz almaya uğraşacağız, siz de almaya uğraşın 
alıyorsanız; ama bugün hiç birimiz Meclislerde yal
nız başımıza istediğimizi alacak kudrette değiliz. Ki
me sempatik görünür de reylerini alabilirseniz alın. I 
Biz de aynı gayretin içerisindeyiz; bakalım hangimiz 
kazanacağız yarışı, tşte bu yarışı şu centilmenlik içeri- I 
sinde götürelim; amenna, kabul, bizim bir itirazımız I 
yok. Bizden olmayanlardan; yani sizin ve bizim di- I 
şımızda olanlardan ne kadar sempati toplayabilirse-
niz o kadar rey alırsınız. Mesele, bu sempati mesele- I 
sine kaldı; kimsenin işgali bahis mevzuu değil. I 

Muhterem arkadaşlar; I 
Biz hepimiz mevcut şu Anayasanın içerisindeyiz. | 

Bu Anayasanın içerisinde olduğumuza göre; Anaya I 
sa ne vermişse onu isteyeceğiz, Anayasa nasıl çalış- I 
mamızı emretmişse öyle çalışacağız. «Biz Anayasaya I 
sahip çıkacağız.ı» diyorlar. Arkadaşım, sen sahip çı
kacaksın da, (Ben de o 70 nci maddenin içerisinde va- I 
nm, üyeliğim benim de oradan geliyor.) ben sahip 
çıkmayacak mıyım? Yani Anayasaya sahip çıkma im
tiyazı Sayın Atalay'a mı verilmiş?. Nereden alıyorsu
nuz bu imtiyazı?. Türk vatandaşı olarak, bir Cumhu- I 
riyet Senatosu Üyesi olarak zat ı âliniz sahip çıkacak I 
siniz da, ben sahip çıkmayacağım.. Bu hakkımın ol
madığını nereden çıkarıyorsunuz?. Bu düşünce tarzı 
da yanlıştır; ama bunu çıkıp buralarda Adalet Parti- ! 
sine çatmak için fırsat ve bahane bilmek de iyi bir dü
şünce tarzı değildir, tasvip etmediğimizi yüksek huzur- I 

anızda ifade etmek istiyorum. 
Muhterem arkadaşlar; I 
Kısaca söylemek istediklerimi, ifade etmek istedik- I 

lerimi naçizane huzurlarınızda arz etmeye çalıştım. 
Düşünce tarzımız budur, böyle anlıyoruz İçtüzüğü. I 

Gene Komisyondan sualimi sormaya devam ediyo
rum: 8 nci madde meriyette midir, değil midir? Bize 
beyan etsinler. Ondan sonra, kendilerinin kararlarının j 
ne olacağı hakkındaki hükmü, evvelâ kendileri tartışır- j 
lar. O takdir onlara aittir; bizim onların kendi karar
larına ve kanaatlerine müdahale hakkımız yoktu-, i 
Böyle bir hakkı iddia etmiyorum. 

Arzım budur. 1 

Hepinize en derin saygılarımı sunarım, teşekkür 
ederim. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Rendeci. 
Sayın Ucuzal, üzerinde konuşma için söz aldınız. 

Muhalefet şerhine iştirak etmiş olmanıza rağmen, bel
ki konuşmanızda arabuluculuk gibi bir teklifiniz olur 
kanaatiyle size üzerinde konuşma için söz veriyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, affedersiniz.. 

BAŞKAN — Size sonra söz vereceğim efendim, 
müsaade buyurun. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Olmaz 
efendim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hayır Sa
yın Başkan, buna müsaade etmek benim elimde değil 
efendim. (A. P. sıralarından «Söz verdiniz)» sesleri) 

BAŞKAN — Bir defa söz verdim, müsaade bu
yurun, bu sözüm zapta geçti; beni müşkül durumda 
bırakmamanızı rica ediyorum. 

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

Bu kürsüye gelip konuşmak için yollar kapalı de
ğil. Bu Tüzük hüküm sürdüğü müddetçe bu kürsüye 
her değerli arkadaşım gelir, fikirlerini rahat rahat 
izah eder. 

Sayın arkadaşlarım, üzerinde konuşmama mani 
hüküm vardır, fikrindelerse; kendileri iki defa lehte 
söz alıp konuştuklarına göre, biz de aleyhte iki de
fa söz alıp konuşma imkânına sahibiz. Bunu tescil et
tikten sonra, müsaadenizle müzakere mevzuu rapor 
üzerindeki görüşlerimi arz edeceğim. 

NAZİF ÇAĞATAY (İzmir) — Aleyhte mi ko
nuşuyorsunuz? 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Dinlerseniz, ne 
konuştuğumu anlarsınız beyefendi. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, üzerinde konu
şuyorlar, sözü öyle verdim. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Değerli arka
daşlarım; 

1 Kasım 1975 gününden bu tarafa geçen 33 gün
dür, bir meseleyi halletmek için Adalet Partisi ola
rak büyük gayretin içerisindeyiz. Tüzüğün ve Anaya
sa Mahkemesinin kararı muvacehesinde, 33 günden 
beri zaman zaman kesilen, zaman zaman devam eden 
çalışmanın sonucunda huzurunuza oy çokluğuyle bir 
rapor geldi. İzin verirseniz bu raporu getiren özel Ko
misyonun yetkisini evvelâ tespit edelim. 
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Yüce Heyetiniz, 12 Kasım 1975 günü verilmiş olan 
bir önergeyi kabul buyurdu. Bu önergede, Cumhuri
yet Senatosu Başkanlık Divanı üyeleri dağıtım cetve
lini tanzim edecek Komisyon bahis konusu idi. Bu 
önergenin kabulü üzerine, Sayın Başkanlıktan Grupu-
muza yazılan resmî yazı şöyle: 

«Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 13 . 11 
1975 tarihli 5 nci Birleşimde okunarak kabul edilen 
karar sureti ilişikte gönderilmiştir. Adı geçen karar 
uyarınca, Başkanlık Divanı seçimlerine esas tutu
lacak dağıtım cetvelini hazırlamak üzere, kurulan 
Komisyona iştirak edecek olan üyelerin isimlerinin 
bildirilmesini rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Başkanı 
Fahri Özdilek> 

Bu Komisyona Grupum beni üye olarak göster
miş, Sayın Başkanlıktan bendenize gelen yazı da 
şöyle: 

«Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı seçim
lerine esas tutulacak dağıtım cetvelini hazırlayacak 
olan 17 kişilik Komisyona Grupunuzu temsilen katıla
cak üyeler aşağıda gösterilmiştir. 

27 Kasım 1975 Perşembe günü saat 17,00'de Ana
yasa ve Adalet Komisyonu salonunda toplanarak, 
Başkanlık Divanı seçiminin yapılmasını ve adı geçer. 
cetvelin bir an evvel hazırlanmasını rica ederimi) 

O halde, bu özel Komisyonun görevinin ve yet
kisinin ne olduğunu, gerek Genel Kurulun almış oldu
ğu karar, gerekse geçici Başkanın gruplara ve şahsı
mıza yazdığı yazılarla tespit etmiş bulunuyoruz. 

Neyi yapacağız?. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanının dağı

tım cetvelini. 
Şimdi, müzakeresini yaptığımız elimizdeki bu ra

por bir dağıtım cetveli midir?.. Değildir, arkadaşlar. 
Zaten oy çoğunluğuyla bu kararı alan arkadaşla

rımız ismini koymuş: «Başkanlık Divanı Üyelikleri 
Özel Dağıtım Komisyonu raporu^ 

Neyi tespit etmişiz?... 
Raporu tetkik buyurduğunuzda, Genel Kurulun 

bize verdiği yetkiyi nasıl kullanmışız?. 
Görevimizi bir tarafa bırakmışız, oy çoğunluğuna 

sahip olan arkadaşlarımız görevini aşarak, kendi dü
şüncesi ve amacı istikametinde bir rapor getirmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu özel Komisyondan yüce Genel Kurulun iste

yeceği şey, Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı se
çimlerine esas tutulacak dağıtım cetvelidir. 

Gelen şey bir dağıtım cetveli değildir. «Dağıtım 
cetvelidir)» demeye de, zannediyorum kimsenin dili 
dönmez. 

O halde, iki saatten fazla bir zaman içerisinde Yü
ce Heyetiniz neyin müzakeresini yapıyor?.. Kurulmuş 
olan özel Komisyon; kendisine verilen görevi bir tara
fa atmış, yetkisinin dışına çıkmış, kendi amacına göre 
oy çokluğuyla bir rapor getirmiş. Neyi getirmiş?.. 
Sayın sözcü arkadaşımız burada buyurdular; «Biz 
Anayasaya, İçtüzüğe ve Anayasa Mahkemesi karar
larına dayanarak bu raporu tanzim ettik {•> dediler. 

Rapora bakıyoruz, bir dağıtım cetveli değil, de
mem mümkün değil sevgili arkadaşlarım. Çünkü, Cum 
huriyet Senatosu Başkanlık Divanını İçtüzüğümüzün 
3 ncü maddesi tespit etmiştir, tzin verirseniz İçtüzü
ğün 3 ncü maddesini okumak mecburiyetindeyim: 

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

üzere altı Divan Kâtibi, 
ç) Üç İdare Amirinden kurulur ̂ > 

.Şimdi, «İçtüzüğe göre hareket ettik.ı> buyuruldu, 
onun için bu maddeyi okudum, değerli arkadaşlarım. 

içtüzüğün 3 ncü maddesi hükmü, Başkanlık Diva-
n:ın. bir kül halinde 13 kişi olarak tespit etmiştir. O 
halde, Başkanlık Divanı dağıtım cetvelini tanzim et
meye yetki verdiğiniz bu Komisyon, size 13 kişilik da
ğıtım cetvelini getirmekle görev!i idi. Şu raporu oku
duğunuz zaman, bu görevi yapmadığı açıkça ortaya 
çıkıyor. 

Njyi yapmış?.. Anayasanın 84 ncü maddesine gö
re Başkan seçimi yapılsın diye bir rapor getirmiş. 

Değerli arkadaşlarım; 

Bunu nasıl getirebilir? İçtüzüğün 3 ncü maddesi 
hükmü muvacehesinde, (Şimdi karıştırmıyorum; ne 
4' ncü maddeyi, ne 8 nci maddeyi, oralara da sıra ile 
geleceğim) 13 kişiden teşekkül eden Başkanlık Divani
ni tecezzi ettirmeye Yüce Heyetiniz adına görevli olan 
Komisyon yetkili değildir. 

Açıkça ifade ediyorum: Adınıza görev yapmak 
için yetki verdiğiniz Komisyon, verdiğiniz görevi yap
madan huzurunuza gelmiştir, verdiğiniz yetkiyi aşa
rak, bir başka işi yaparak gelmiştir. Onun için elimiz
deki rapor, bir dağıtım cetveli değildir. Dağıtım cetve
li olmadığına göre, bunun üzerinde bir müzakere aç
mak da mümkün değildir. Müzakere açmak mümkün 
değildir derken, 8 nci maddeyi okuduğumuz zaman bu 

• durumla karşı karşıya geleceğiz. 
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Nitekim, Komisyonumuza Başkanlık yapmış olan 
Saym Cihat Alpan da, ortaya atılan iddialar oylanıp, 
bir kısmı reddedilip, bir kısmı kabul edildikten sonra, 
«Komisyonumuzun % 19 mesai yaptığını ve c/c 81 
mesaisini böylece yapmamış olduğunu^» ifade buyur
dular. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu % 19 mesai de, 8 nci maddede tespit edilen 

Başkana verilen 19 puan ağırlıktan çıkarılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Anayasa bir çerçeve Kanundur. Hatta biraz daha 

ileri giderek söyleyeyim ki, bir sayın arkadaşımızın 
ifadesine göre, İçtüzük de Anayasanın bir aynasıdır. 
Anayasayı uygulamaya imkân veren Parlamento hu
kukumuz da, bizim İçtüzüğümüzdür. O halde, .çalış
malarımızı bu İçtüzüğe uydurarak yapacağız. 

Değerli arkadaşlarım; 
Komisyonun ekseriyet oyuna dayanarak getiri

len bu rapor, açıkça ifade ediyorum; İçtüzüğümüzün 
3 r.cü ve 8 nci maddesini tamamen ortadan kaldırmak
tadır. 

Özel surette bir Komisyon kuruyorsunuz ve ona 
yetki veriyorsunuz, «Dağıtım cetveli getiriri > diyor
sunuz. Komisyon bir dağıtım cetvelini özel amaç için 
bir rapor halinde getiriyor. Getirirken do, İçtüzüğü
müzün. 3 ncü ve 8 nci maddesini ortadan kaldırarak 
C-Iriyor. Komisyonun böyle bir şeye hakkı yoktur. 
Komisyona böyle bir görev, böyle bir yetki vermedi
niz. 

İçtüzüğün 4 ncü maddesine göre, öne3 Başkan 
seçilir ve sonra da Başkanlık Divaninin diğer üyele 
ri seçilir. Bir an için arkadaşlarımızın dediğini doğru 
kabul edelim; şu rapora göre Başkan seçimine geçelim 
ve Başkanı seçelim. Bu durumda ertesi birleşimde ge
lip, Başkanlık Divanının geri kalan 12 üyesini seçe
ceksiniz. Bu üyeleri neye göre seçeceksiniz? 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu raporun içerisinde, ertesi birleşim Başkanlık 

Divanının 12 üyesini seçmeye imkân veren bir ifade 
yok. 

Aslında İçtüzüğün 4 ncü maddesinin böyle tedvi
ninde ve tanzimindeki gaye şu; Önce Başkan seçile
cek, doğrudur; ama Başkan seçilir seçilmez buradaki 
geçici Başkan, «Buraya buyur gel, kalan 12 üyenin 
seçimine devam edelimp gibi, acele bir halin içerisine 
girmeyi önlemek için, Başkan seçimini müteakip bir
leşimde Başkanlık Divanının diğer 12 üyesinin seçimi
ne imkân vermiştir. Yoksa, «Geçici Başkanın Başkan
lığında Başkanlık Divanının 13 üyesi seçilir />> gibi bir 

hüküm olsaydı, 4 ncü maddenin tedvinine de lüzum 
kalmazdı. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi tekrar arza çalışacağım: Bu rapor, Yüce Ge

nel Kurulun kendi adına dağıtım cetveli tanzim et
mek üzere kurduğu özel Komisyonun görevinin dışın
da bir rapordur. Böyle olunca, bu raporu görüş
mek mümkün değildir. 

Burada şunu tebarüz ettirmek isterim; Biz Ada
let Partisi olarak süratle bu işin bitmesinin taraftarı
yız; ama ne yapalım ki, mecburuz bu Tüzüğün hü
kümlerine uymaya. Tüzük hükümleri uyarınca biz 
çalışmamıza devam ettiğimiz takdirde, bu rapor üze
rinde yürüyemeyiz sevgili arkadaşlarım. Neden yürü-
yemeyiz?.. 

Bakalım İçtüzüğümüzün 8 nci maddesi bize neyi 
gösteriyor: 

«B) Genel Kurulda, dağıtım cetveli üzerinde Da
nışma Kurulu adına bir sözcü ile gruplar adına birer 
sözcü, onar dakikayı aşmamak üzere, birer defa konu
şurlar. Bu konuşmalardan sonra, dağıtım cetveli Ge
nel Kurulun oyuna sunulur f-> 

Tüzüğümüz «dağıtım cetveli» diyor, sevgili arka
daşlarım. Elimizde dağıtım cetveli yerine bir rapor 
var. O halde, bu rapor üzerinde gruplar adına onar 
dakika konuşma imkânı yoktur. 

Gelelim bir sonraki fıkraya : «C) Genel Kurulca 
tasvibedilen dağıtım cetveli esas tutularak Başkanlık 
Divanı seçimlerine geçilir.» 

Tasvibedilen yahut tasvibediiecek şey ne?.. Rapor. 
İçinde ne var?.. Bir Başkan. Başkanlık Divanının 
12 üyesi nerede?.. O daha ileride. Bilmiyorum, Yüce 
Genel Kurul kime yetki verecek, dağıtım cetveli na
sıl tanzim edilecek, 12 kişilik dağıtım cetveli kim ta
rafından tespit edilip getirilecek?.. O da belli değT 
O halde, belli olmayan meselenin burada münakaşa
sını ve müzakeresini nasıl yapacağız; bunu anlamak 
çok zor. 

Genel Kurulca tasvibedilen dağıtım cetveli esas 
tutularak Başkanlık Divanı seçimlerine gideceğiz. Bu 
rapora göre neyin seçimini yapacağız değerli arka
daşlarım?.. O da belli değil. 

O halde, tekrar geriye dönüyorum; Genel Kuru
lun Özel Komisyona verdiği yetki bu Özel Komis
yonca bir tarafa atılmış. 

Getirilen rapordaki hüküm, düşünce ne?... Efendim, 
«Anayasamızın 84 ncü maddesine göre Başkan ada* 
yi; gruplardan, grupların dışındaki bağımsızlardan 
gösterilebilir.» hükmünü taşıyor. Bu, dağıtım cetveli 
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değil seygili arkadaşlarım. Eu, Anayasanın 84 ncü 
maddesine göre oy çoğunluğunun bir tefsiridir. Yüce 
Genel Kurul Komisyona böyle bir yetki vermedi ki. 

«Cumhuriyet Senatosu Başkanı şuradan da seçile
bilir, buradan da seçilebilir...» Hayır. Benden evvel 
konuşan arkadaşımın ifadesine aynen iştirak ediyo
rum. İçtüzüğün 8 nci maddesinin 3 ncü fıkrası me
riyettedir, 3 ncü fıkra hükmü yürüyecektir. 3 ncü 
fıkra ne diyor?.. «... oranlarının büyüklük sırasına 
göre, dağıtım cetveli düzenlenir...» diyor. Nereden 
başlanacak?.. İster Cumhuriyet Senatosunun üye 
tamsayısı 100 itibar edilsin, isterse Yüce Genel Ku
rulun minyatürü olarak kabul edilen 13 kişilik Baş
kanlık Divanı kabul edilsin; neticedeki hesaba göre 
ortaya çıkacak en büyük rakam, puan itibariyle 
Adalet Partisinindir. 

O halde, biz dağıtım cetvelini tanzim ederken İç
tüzüğün 8 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına göre hare
ket etmeye mecburuz. 

Özel Komisyon bir dağıtım cetveli getirmeyecek, 
kendisine verilen yetkiyi aşarak «Cumhuriyet Sena
tosu üyesi ister bir partiden olsun, ister bağımsız ol
sun ve isterse bir gruptan olsun aday olma yetkisine 
hâizdir.» gibi bir raporla buraya gelecek... Bu du
rumda Komisyon yetkisini aşmıştır değerli arkadaş
larım. 

Bu Komisyon; görevini yapmamış, yetkisini aş
mış, dağıtım cetveli yerine dağıtım cetveline benze
meyen bir raporla huzurunuza gelmişse; oy çoklu-
ğuyle verilen bu kararın bir amacı vardır. 

Biz Adalet Partisi olarak daha dağıtım cetvelinin 
tanzimine gelmedik ki; Sayın Atalay'ın beyan buyur
duğu gibi, «Efendim, 13 kişilik Başkanlık Divanın
da siz 6 kişi istiyorsunuz, 6 kişinin içinde de Başkanı, 
Başkanvekillerini, idareci üyeleri istiyorsunuz.» gibi 
bir iddianın içerisine girsin. Böyle bir iddia tutarsız
dır sevgili arkadaşlar. Bunu da, yine İçtüzüğün 8 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrası tespit etmiştir. 

Sevgili arkadaşlarım; 
Komisyonumuzun durumunu açıklamak üzere de, 

hukukçu bir profesörün kitabından izin verirseniz 
birkaç cümleyi okuyayım. 

«Komisyonların yetkileri, bağlı bulundukları ana 
orgatıdian çıkma yetkilerdir. Daha başka bir söyle
yişle; komisyonlar, yasama meclislerinin birer min
yatürü, bağlı oldukları ana organın küçültülmüş mo
delleridir.» 
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Yüce Genel Kurul, Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlık Divanını seçmek ve tespit etmekle yetkilidir. 
Genel Kurul bu yetkisini, Özel Koimsyona vermiştir. 
Özel Komisyon, Genel Kurula niyabeten görevini 
yapmayı kendisine verilen yetkiyi aşmamak suretiyle 
yerine getirecektir. Ortadaki resmî yazılar, Cumhu
riyet Senatosunun zabıtları, hepinizin teker teker 
umumî kanaati; bu kurulan Komisyon, Başkanlık 
Divanının dağıtım cetvelini tanzime yetkili kılınmış 
ve bu görev verilmiştir. 

Tekrar ediyorum; getirilen rapor, kendisine veri
len görevin dışında, kendisine verilen yetkinin dışında 
bir yazıdan ibarettir. Tüzüğün 3 ncü maddesini, Tü
züğün 8 nci maddesini değiştirmek sureti ile tan
zim edilmiştir. Bir İçtüzük değiştirmeye bu komis
yon yetkili değildir. İçtüzüğün nasıl değişeceği, yine 
İçtüzüğümüzün 180 ve 181 nci maddelerinde tespit 
edilmiştir. 

Değerli zamanınızı daha fazla almamak üzere söz
lerimi kesiyorum ve tekrar ediyorum; Komisyon, 
kendisine verilen görevi yapmamıştır. Komisyon, yet
kisini aşarak başka bir yazı ile huzurunuza gelmiştir. 
Getirdiği rapor, dağıtım cetveli değildir. Dağıtım 
cetveli olarak kabul ettiğiniz takdirde İçtüzüğün 3 ncü 
ve 8 nci maddesini değiştirmiş olursunuz. 

Beni dinlediğiniz için saygılarımı sunarım, teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Ucuzal. 
Sayın Fikret Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, çok değerli arkadaşlarım; saat 15,00 ten beri 
bu kürsüden beyanda bulunan üyeleri dinleyen Par
lamento üyesi olmayan bir kişinin, sanırım varabile
ceği en sağlıklı kanaat şu olacaktır: Acaba diyecek
tir; kanun yapıcıları yapılmış bir kanun üzerinde bu 
denli açık ihtilâfa, açık karşıtlığa düşerlerse, toplum 
hayatının, ekonomik hayatın, sosyal hayatın herhan
gi bir kesimine yeni bir düzenleme aracı olarak ka
nun yaparlarken nasıl anlaşıp, birleşebileceklerdir 
ve sanımca o tarafsız vatandaş, her çıkan kanunun 
uzun müzakereler sonunda bütün Parlamentonun 
mutabakatı ile meydana gelen eser olduğu düşüncesi 
yerine; kim bir oy fazlası ile neyi istiyorsa o kanun 
oluyor gibi, kendi zihnine pek uymayan bir tutum 
ve davranışı tespit etmiş olacaktır. 

Bundan şunu çıkarmaya çalışıyorum; bizim bu 
münakaşa konusu ettiğimiz ve adına Komisyon ka
rarı dediğimiz ve içeriiliği bakımından Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlık Divanı seçiminin nasıl yapılma-
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sı gerektiğine dair olan konuda düştüğümüz ihtilâf, 
anlaşmazlık katiyen sağlam bir hukuk anlayışının 
karşısına çıkmış bir ikinci sağlam hukuk anlayışı 
karşıtlığı ve ihtilâfı değil; düpedüz, apaçık ve apaşi-
kâr her şey ortada iken, çok Sayın Adalet Partisi 
Grupunun Başkan görevini yapacak kişiyi bu Par
lamentonun kendisine vermesini sağlayacak değil, 
zorla vermesini sağlayacak bir davranışa girmeyi iste
mesinden ibarettir. 

Adalet Partisi şöyle koyuyor meseleyi : Efendim, 
Cumhuriyet Senatosunda ben parti olarak, diğer par
tilerden ve gruplardan sayıca üstünüm. Binaenaleyh, 
bu sayıca üstünlüğüm bana Başkanlık Divanında 
istediğim her yeri ve özellikle Başkanı vermeye sizi 
mecbur kılar yani 184 kişilik Cumhuriyet Senatosun
da kaç parti olursa olsun bir tek parti diğerlerine gö
rece, diğerlerine ölçekle bir tek üye fazlasını grupun-
da bulunduruyorsa ve meselâ bir tek üye fazlası 
olan o parti 184 kişi içerisinde 1/4, 1/5, 1/6 dahil ol
sa, behemahal, kesin olarak, mutlaka, zorunlu şekil
de Başkan o partinin olur... Düşüncelerinin temelinde 
bu yatıyor. 

Ve meselâ, giderek geliştirelim bu mantığı, bir 
parti grupu başka parti gruplarına veya diğer grup
lara ölçekle bir fazla üyeye sahip ise, Başkan onun 
hakkıdır. Bütün Cumhuriyet Senatosu üyeleri birleş-
se de, 184'ü bir araya gelse de o en çok üyeye sahip 
olan partinin adayına oy Vermese, herkesin gözünün 
önünde seçilen kişiye 184 oy verse ve onu Başkan 
seçse, Adalet Partisi Grupunun görüşüne göre o 
adam Başkan değildir. Neden? Çünkü, başka grup
lara ölçekle, nispeten biraz fazla üyesi bulunan bir 
partiye mensup değildir. «Seçemezsiniz» diyor. 184' 
ünüz bir araya gelerek bir kişiyi istediğiniz bir kişi
yi Başkan seçemezsiniz. Ya? «Mutlaka ve behema
hal; (Şimdi ben o durumdayım, Adalet Partisi için 
söylüyorum) şimdi mutlaka ve behemahal arzunuza 
rağmen geleceğim; Anayasaya rağmen, Anayasa 
Mahkemesi kararına rağmen, İçtüzüğe rağmen seçe
mezsiniz. Cumhuriyet Senatosunda Başkanlık seçimi 
kesin bir hasrı tahsis ile grup üyesi adedi diğerlerin
den bir fazla; tümünün değil, teker teker diğerlerin
den bir fazla olan partinin münhasır hakkıdır. Âde
ta babadan oğula geçen haklar gibi, kimse tarafın
dan ihlâl edilemez. Tanrı gölgeliği veya peygamber 
halifeliği ile irtibatlı bir hak gibi o partinindir yahut 
o kişinindir» demek istiyor. Diyor; açıkçası, Türk-
çesi bu. Benim partimden olmadıktan sonra, Senato
nun iradesinin şu veya bu tarzda tecellisi, Senatonun 

gücü, yetkisi dahilinde değildir. Bu konu ambargo 
olur. Yalnız ve münhasıran çeşitli grupların üyelerin
den bir fazla üyeye sahip olan grupun hakkı sarihi
dir. 

Böyle bir anlayış biran için kabul edilse ve biz de 
burada topianarak 184'ümüzü bir araya getirebilsek 
(Belki mübalâğalı olur) lOOümüzü bir araya getir-
sek, bir kişiyi seçsek ve o da Adalet Parti Grupun-
dan olmasa, Adalet Partisi Grupu «Cehaletinize mi 
vereyim, yoksa bu yaptığınızı size nasıl ödeteyim?.. 
Dönün geriye, alın oylarınızı geriye, tekrar gelin ve 
benim dediğim adaya oy verin» diyecek. «Vermiyo
ruz» diye iddia ettiğimizi varsayıyorum, 100 - 120 
tane oyu bir araya topladığımızı farz ediyorum; 
Adalet Partisi, «Olmaz, o Başkan gelip burada Baş
kanlık görevini ifa edemez» der. Hangi mantık dere
sinden su getirirseniz getirin, Adalet Partisinin Baş
kan isteği açlığı gölünü dolduramazsınız. Mümkün 
değil; çünkü düşünmeye böyle başlıyorlar ve böyle 
sürdürüyorlar. Neler söylüyorsunuz; «Böyle bir Mil
let iradesine, Meclis iradesine karşı bir fikri savun
mak çok abesle iştigal olur» diyorsunuz, «Hayır, zo
runlu Başkan seçimi sistemi var. Serbest irade izha-
riyle Başkan seçme olanağı yoktur. Başkan seçimi 
basit bir rasimeden ibarettir.» diyorlar. Diğer parti
lere oranla bir fazla üyesi olan parti elini vurur, ada-
yum şudur, oyunuzu veriniz» der ve bizi icbar eder; 
icbar etmek istiyor. «Sizin yapacağınız rasimeden 
ibarettir, oy verme, irade izhar etme, serbest seçme, 
beyan yoktur» diyor. «Böyle şey olmaz, behemahal 
böyle yapacaksınız, hakkımızdır, bize teslim edecek
siniz» diyor ve daha bunun gibi neler söylüyor... 

Meselâ; iyi düşünmelerini sağlayabilmeye yar
dımcı olsun diye diyorsunuz ki; «Tutalım, bir Parla
mento kanadında, meselâ Cumhuriyet Senatosunda 
siyasî parti grupları veya diğer grupların üye adet
leri; 2'si veya 3'ü; hatta 4'ü; eğer'kabili taksim bir 
rakam varsa eşit üyeye sahiptir, o zaman Başkanı 
seçmek, illâ en çok üyesi oîan partiye aittir, savını 
nasıl işleteceksiniz?» Bunu da cevaplandırmaya me
calleri olmadığı görülüyor. Adalet Partisi Grupunun 
hareket noktasının, düşünce sistematiklerinin belke
miği bu. 

Söyleyeceğim delillere, söyleyeceğim dayanakla
ra da değer vererek, onları değerlendirerek Cumhu
riyet Senatosu şuna karar verecek: Cumhuriyet Se
natosu üyeleri, «Adalet Partisinin bu isteği yerinde
dir» diyecekler; yani bu Cumhuriyet Senatosu üye
leri, Başkanlık seçimlerinin kayıtlı, şartlı, belli bir zo-
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runluluk içinde cereyan etmesini pe.5in.cn kabul ede
cekler demektir. Cumhuriyet Senatosu üyelerinin tü
mü, behemahal kendilerinin Anayasada yazılı hakla
rından peşin feragat belgesini imzalayacaklar, ellerini 
kaldırırlarken. 

«Bizim bütün yeteneklerimize, mazimize, görüş
lerimize rağmen, belli bir partiye de değil; partiler
den birisinin bir tek üyeyle diğerinden fazla olanına 
mensup olmadığım için benim hakkım yoktur» a ka
rar vereceksiniz, böyle bir mukavele imzalayacaksı
nız... 

Bu itibarla, çok düşünmeniz gerekecek. Ben hat
ta, Cumhuriyet Halk Partisi kanadında bu konuyu 
uzun uzun tartıştıktan sonra Komisyona gidip, bun
ları savunma yetkisini aldım. Ümit ediyorum, sayın 
Adalet Partisi Grupu üyeleri de bu konuya yeteri 
kadar eğilirlerse, (Bırakınız Anayasa Mahkemesi ka
rarlarını, bilâhara bahsedeceğim) sadece bu çıplak 
mantıkla gruplarının, idarecilerinin ne istediklerini 
ve istemlerinin gerçekten mantıksal olup olmadığını 
içlerinde muhakeme edip bir yargıya varacaklardır. 
Öyle ürnit ediyorum ki, Adalet Partisine mensup ar
kadaşlarım; meselâ burada 100 - 120 üyenin seçtiği 
Adalet Partili olmayan bir Başkana itiraz cesaretini, 
ya da itiraz olanağım, mecalini kendilerinde göre-
miyeceklerdir. 

Arkadaşlarım; 
Halbuki, bizim böyle kendi kendimizi yorup, 

mantıklarımızm gücünden yararlanarak birtakım iş
lemlere ne gözle bakacağımızı, hangi karara varaca
ğımızı aramamıza zaruret de yok. Çünkü, bu tabiî, 
doğal mantığın gereği; Başkanlık seçimi için bir 
hukuk kuralı getirilmesi doğal mantığı, bir hukuk 
kuralıyle teyit etme yolunu Anayasa yapıcıları dü
şünmüşler ve bir hüküm ihdas etmişler ve demişler 
ki, Meclislerde (İster Millet Meclisinde, isterse Cum
huriyet Senatosunda olsun) Başkan seçilme hakkı di
ye mutlak bir parlamenter hak vardır. Bilâ tefrik-i 
cinsî mezhep vely fırka, herkes, Başkan adayı olma 
yetkisindedir, yeteneğindedir ve olanağındadır. Bu 
kural, Anayasanın 84 ncü maddesinde hiç bir kuşku
ya yer verilmeyecek biçimde yazılı bulunmaktadır. 

Anayasanın 84 ncü maddesi Başkanların tefrik 
olunmaksızın, ayırmaksızın, herhangi bir partiye 
mensubiyetine bakılmaksızın, herkesin hakkı oldu
ğunu yazmıştır. Aslında maddenin özü budur ve bir 
siyasî partiye mensup olmanın, Başkan seçilmek için 
lüzumlu bir vasıf, bir vazgeçilmez şart olduğu yazılı 
değil. Aksine bir siyasî partiye mensup olanların, 

Parlamentonun herhangi bir kanadında Başkan ol
malarını, o sıfatları dolayısıyle başkalarından daha 
güçlü bir biçimde kendilerini Başkan yaptırabilme-
lerini önlemeye matuf hüküm var. Sayın Adalet Par
tisi Grupunun iddia ettiği gibi, siyasî partiye men
sup olmak; bir ve mensup olunulan siyasî partinin 
de öbür gruplardan en az bir fazla üyeye sahip ol
mak vasfı ve şartını üzerinde toplayan Başkan olur, 
iddiasına karşın, 84 ncü madde, hattâ siyasî partiye 
mensup olmayı Başkan olmayı güçleştiren unsur ola
rak içine aldığı belli. Neden? «Siyasî parti grupları 
Başkanlık için aday gösteremezler» hükmü ile siyasî 
parti grupunun böyle bir hakkı; aday gösterme hak
kı yoktur, ama siyasî parti grupunun aday gösterme 
hakkı yoktur demek, mutlaka siyasî parti grupuna 
mensup bir kişinin Başkan olmasını önler... Hayır; 
önlemez. Pekâlâ bir siyasî parti grupuna mensup ki
şi de Başkan olabilir, ama- pekâlâ hiç bir siyasî par
ti grupuna mensup olmayan bir kişi de Başkan ola
bilir. 

Anayasanın 84 ncü maddesi, tekrar ediyorum, ta
rih içinden gelmiş, olayların yarattığı mantıkla, ya
rattığı zorunluklarla konulmuş bir madde olarak, 
siyasî partiye mensup kişilerin Başkan olmalarının 
doğurduğu büyük sakıncalar gözönünde bulundurula
rak tersine, siyasî partiye mensup olanların Başkan 
olmasını arzu etmez bir mizaç ile vazedilmiş madde
dir. Daha ziyade orası güçlüdür, maddenin, ama bu, 
siyasî partiye mensup olanların Başkan olmayacakları 
gibi bir sonuca da bizi vardırmaz. Lâkin, siyasî 
partiye mensup olanların Başkan olmaları öngörül
müş ise, Anayasa böyle istemiş ise, hele siyasî par
tiye mensup olmaktan başka en çok üyesi olan si
yasî partinin mensubunun Başkan olması istenmiş 
ise o zaman Anayasanın 84 ncü maddesinde yazılı 
bu hükme yer verilmemek lâzım gelirdi. Siyasî parti 
grupları haklarım, aday göstermek suretiyle kulla
nabilir demeliydi. Tersine, siyasî parti gruplarına 
«Aday göstermeyeceksiniz» demekle, kendilerine, 
adaylara, ek bir güç katmamayı, başka adaylardan; 
siyasî parti gruplarına mensup olmayanlardan veya 
Adalet Partisinin iddia ettiği gibi, daha az üyesi olan 
siyasî parti grupu mensuplarından herhangi birine 
özel bir güç yahut güçsüzlük katmamak için bu hük
mü vazetmiş. 

Böyle değil mi diyorsunuz?.. Açıp okuyalım. Düz 
mantık var; ters mantık var. «Siyasî parti grupuna 
mensubiyet ve elde fazla üyeye sahip olmak Başkan 
seçimi için şarttır. Bu vasıfları haiz olmayan Baş-
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kan olamaz» kaidesi cari ise, mantığı doğru ise o za
man 84 ncü maddeye, «Gruplar Başkan adayı gös
teremez» hükmü yerine, tersinin konması lâzımdı. 

Ben bunu söylerken, anlayış ve zeka kuvvetimi 
takdir edesiniz diye söylemiyorum. Belki, şimdi oku
yacağım Anayasa Mahkemesi kararı ile halledilmiş 
olan; kesin olarak halledilmiş olan bu konunun, bir 
Anayasa Mahkemesi kararıdır şek ve şüphesi, yani 
birçok arkadaşımızın, özellikle Adalet Partisi men
subu arkadaşlarımızın, Anayasa Mahkemesini ta
rih içinde kurum olarak temelden kabul etmez tutum 
ve davranış içinde bulundukları, hiç değilse... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Kim demiş yani 
onu?.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Müsaade 
ederseniz arz edeyim efendim. 

Hiç değilse o mahkemenin kendi siyaset anla
yışlarına uygun düşmeyen bir kurum olduğu yolun
da sayısız misaller vardır. Sayısız, abide gücünde 
davranışlar vardır. Çok değil, bundan 2,5 ay kadar 
evvel Sayın Başbakan Demirel'in; «Bu Anayasa ile 
bu memleket idare edilmez» sözü, bütün memleke-
kin afakini bir dûd-i muannid gibi sardı. Bu eski 
huylarının bir «Recurrent», râci, irtica eden, tekrar 
geriye gelen bir görünümüydü. «Bu Anayasa ile 
memleket idare edilmez» diyen Parti olmak... (A. P. 
sıralarından «Doğru, doğru» sesleri.) 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Anayasanın 54 
maddesi neden değişti? 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — ...sıfatın
dan kurtulamazsınız. Neden?... Çünkü, gerçekten 
memleketi idare edemediğiniz için, bir suçlu bulun
ması lâzım geleceği mantığından kaçmanın bir yolu 
vardır; «Suçlu Anayasadır» demek. 

Mantığınızı da anlamamak mümkün değildir; 
anlarım. Anayasa sizi sıkar. Neden sıkar?... Anayasa
da ilericilik vardır, Anayasada insan hakları vardır, 
özgürlükler vardır, Anayasada plüralizm vardır, ço
ğulculuk vardır, Anayasada kurumlar vardır. Onlar 
sıkmıyor sizi. Sizi sıkan, çok eski tür bir yönetim 
tarzını size hediye bırakan, miras bırakan, kimi ke
re mirasını kabul, kimi kere de reddettiğiniz bir 
tarihî olay sizi sıkıyor. Tabiî, bu olayın içinde eğer 
meseleyi anime etmek, (canlandırmak) eski deyimle 
teşhiz etmek mümkünse, belli gruplar size şunu an
latmaya çalışıyorlar daima: 

Olacaksanız bizim partimiz, behemehal bu Ana
yasanın belli insan gruplarına ve sınıflarına tanıdığı 
hak ve özgürlüklerden, elinizden geldiğince yontma

larda bulunacaksınız. O hak ve hürriyetleri azaltacak
sınız. Onları, kullanılmaz hale getirinceye dek kita
bına uydurarak tesirsiz hale getireceksiniz derler de, 
ondan dolayı siz Anayasaya bu gözle bakarsınız. Ya
ni dersiniz ki, «Bize böyle diyor bizim sahiplerimiz, 
bizim bağlı bulunduğumuz sınıflar; oysa bu Anaya
sa öbür türlü diyor. Şimdi biz onların dediklerini ye
rine getirmeye kalkarken bu Anayasa bize mani olu
yor, yani bu Anayasa ile memleket idare edilmez de
mek zorundayız» diyorsunuz. Biz de tersine, o hak 
ve özgürlüklerden yararlanan sınıflardan yana oldu
ğumuz ve onların mücadelesini yaptığımız için, 
«Aman bu Anayasaya lütfen dokunmayınız. Çünkü, 
biz de dayandığımız sınıfların istediklerine cevap 
verebilmek için bu özgürlüklerden, bu kurumlardan, 
bu çoğulcu, bu gerçek, halkın içinde yaşaması gere
ken demokrasiye yönelik çabalarımızı yürütebilmek 
için bu yetkileri, bu imkânları kullanmak istiyoruz.» 
Aramızdaki tarihî fark bu. Bunda ne var?.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Raporla ne alâ
kası var bu sözlerin? 

BAŞKAN — Rica ederim müsaade buyurunuz. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

raporla ne alâkası var bunun, ne alâkası var efen
dim?... (C. H. P. sıralarından «Var, var» sesleri.) 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz, hatip kendisi 
bir seyir takip ediyor fikriyatını beyanda efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Şimdi, 
Anayasanın içinde bulunan Anayasa Mahkemesi Ku
rumuna başka gözle baktığınızı iddia ettiğim za
man; «Kim demiş» dediniz. A, canım, Anayasa Mah
kemesinin varlığının lüzumuna inanan parti birkaç 
şeyi yapmak zorundadır. Elden geldiğince Anayasa 
Mahkemesine gitmeyecek hukuk yapıtları yapmanın 
peşinde bulunmalıdır. Bile bile, «Kör, kör; parma
ğım gözüne» tabirince, lâ-yuadd velâ yahsâ diyecek 
çok örneklerini verdiğiniz gibi, mütemadiyen Anaya
saya aykırı kanunlar çıkarmak ve davranışlar içeri
sinde bulunmak, bizim değil sizin şiarınız. 1973 ör
neği ortada: Biz buraya geldik 1973'te, durup durur
ken bir mesele çıktı. Şimdi iddia ettikleri şeyi, «En 
çok üyesi olan siyasî partiye Başkanlık hakkı ver
mek bir zorunluktur, sizin göreviniz onu tasdikten 
ibarettir, sizin iradeniz yoktur, serbestçe Başkan se
çemezsiniz» in bir başka örneğini verdiniz; o da yet
medi. Şimdiki iddianızı 1973'te daha şedid olarak 
yürütmek istediniz. Ne istediniz? «Hem Başkanlığı 
vereceksiniz, hem diğer üyeleri vereceksiniz. Bunlar
dan en çoğunu bize vereceksiniz. En çoğunu alabil-
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memizin imkânı bu Tüzükte yoksa eğer, bize en ço
ğunu vermeye mâni olan engelleri bertaraf edeceğiz» 
dediniz. Yani, o zaman mevcut üç siyasî parti gru-
punu cem ettiniz, 132 çıkardınız, 185 kişiden ibaret 
olan Parlamentonun bu kanadını 132'ye indirmekle 
Başkanlık Divanındaki yerlerin en çoğunu böyle al
mak, (isterseniz mirastan, isterseniz hisseden diyelim) 
mahrum etmek suretiyle bugün, ileri sürdüğünüz id
dianızı yürütmek istediniz ve Anayasa Mahkemesinin 
âbide niteliğinde, 18 Şubat 1974 tarihli Resmî Gaze
tede yayınlanan kararı böyle çıktı. Bu sizin isteğiniz 
yeni değil. 

Ben beyhude, nahak yere burada ilk gün beyan
da bulunurken «bir hummâi racia içindesiniz» de
medim. Doğru söyledim. Bu tekrar ediyor; ateş nö
beti gibi, sıtma nöbeti gibi tekrar ediyor. Geliyorsu
nuz, geliyorsunuz istediğiniz şey şu: «Başkan bizden 
olacak...» Onu kopardığınızı gördüğünüz zaman «yet
mez» diyorsunuz, «Biraz daha, biraz daha...» E, na
sıl olur bu?... îşte biraz evvel anlattığım gibi., . 

Şimdi ne istiyorsunuz?... Şimdi «Başkan bizden 
olacak» diyorsunuz, bunu siyasî parti olduğunuza ve 
diğer gruplardan biraz fazla üyeye sahip olmanıza 
bağlıyorsunuz. Yani, sizin dışınızda hiçbir Senato 
üyesinin Başkan olmasına imkânı kanunî, imkânı 
hukukî yoktur diyorsunuz. Böylece bir engel koyu
yorsunuz. 

Biraz evvel arz ettiğim gibi, Anayasa 84 ncü mad
desinde hükümler koymuş. Hadi onu, benim anladı
ğım gibi anlamadığınızı kabul ediyorum; eğer Ana
yasa Mahkemesine, bu Anayasa içinde yer almış bu
lunan çok saygın kuruma, gerçekten inançlı iseniz, 
varlığını kabul ediyorsanız ve o kurumdan yana ise
niz, karşısında değilseniz (biraz evvel «Kim karşısın
da olduğumuzu demiş» dediniz) o takdirde şu hükme 
uymak zorundasınız. Bu, sizin hem Anayasanın 84 
ncü maddesinin nasıl anlaşılması lâzım geldiğine dair 
bilginize sunulur, hem de Anayasa Mahkemesine ta
raftar veya aleyhtar olduğunuzu da çok iyi, çok özel 
bir şekilde testler. 

Öte yandan 84 ncü maddenin ikinci fıkrasında, 
Meclisteki siyasî parti gruplarının Başkanlık için 
aday göstermeleri yasaklanmıştır. Bu, siyasî parti 
gruplarından olmayan bir üyenin de Başkan adayı 
olabileceği ve Başkanlığa seçilebileceği demektir. 

Dava konusu kararların dile getirdiği görüş ise, 
Anayasanın açıkça verdiği böyle bir haktan yarar
lanılması olanağını ortadan kaldırmakta ve Anayasaya 
aykırılığını kendi kendine daha belirgin kılmakta
dır, 

Şimdi, soru sorulduğu için cevap veriyorum de
ğerli arkadaşlarım; Anayasa Mahkemesinden yana, 
"bu anayasal bütünlüğü kabul eden bir siyasal parti, 
böyle bir Anayasa Mahkemesi kararı karşısında ta
rihî bir davranış biçimini seçmek zorundadır: Ger
çekten Anayasa sistematiği içinde, Anayasa Mahke
mesine bağlı ise, onu saygın görüyor ve saygılı ise, 
o zaman bu açık hükme riayete mecburdur. 

Arkadaşlarım; 
Adalet Partisinin mantığından, fevkalâde yanlış da

ha bir sürü noktalar var. Değerli Adalet Partisi 
mensubu arkadaşlarım, müzakere konusu yaptığımız 
raporu veren Komisyonun, bir komisyon mu, bir 
danışma kurulu mu olup olmadığı üzerinde münaka
şa açtılar. Hatta, raporlarına muhalefet şerhini verir
ken bu konuyu da dile getirdiler. 

Değerli arkadaşlarım; 
Aslında bu komisyon, Genel Kuurîun kararı ile 

vücut bulmuş bir komisyondur, ama ilk tohumu, dü
şünce olarak Adalet Partisi Grupunun eliyle atılmış
tır. Biz buraya çıkmışızdır, 1 Kasım 1975 geçmiştir. 
Bu itibarla burada, bazı görevlerin yapılması için 
hukuk kurallarından yararlanarak, Genel Kurula ni-
yabeten işlem yapacak bazı kuruluşlar vücut bulabilir 
demişiz. İçtüzüğe ve Anayasaya uysun diye, Geçici 
Başkanlık Divanına ilâve edilmesi mümkün olan grup 
temsilcileriyle bir danışma kurulu kurulsun şeklinde 
bir düşünceyi de aklımızdan geçirmişiz, ifade etmi
şiz; fakat Adalet Partisi, şimdi elimde bulunan za
bıtta görüldüğü üzere, verdiği önerge ile şöyle de
miş: 

«Anayasa Mahkemesi kararına göre 2 Kasımdan 
itibaren eski görevlilerin vazifesi sona ermektedir. 
Genel Kurula yardımcı olmak üzere Tüzüğün 17 nci 
maddesine göre, özel geçici bir komisyonun kurul
masına zaruret vardır...» 

Komisyonun isim babası da, belki vaftiz babası 
da Adalet Partisidir. Bizim aksi görüşte olduğumuz 
zamanlar oldu, başka önerilerde bulunduğumuz za
manlar oldu. Çünkü meselenin gerçekten çözümüne 
en iyi yaklaşımın hangi araçla ve gereçle yapılabile
ceği konusunda, anlık ihtiyaçlann tazyikiyle kolay 
varmak mümkün değildi; ama Adalet Partisi sağ 
olsun, daha durendiş, daha dûrbîn görüşlü insanlar
dan mürekkep olacak ki, bizim bu Başkanlık mesele
sini halletmemize medar olacak vasıtanın komisyon 
olmasını teklif etmiş, biz de kalkmışız, bu komisyon 
Genel Kurulca kabul edildikten sonra, işletmiş ve 
yürütmüşüz. 
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Bu komisyonu siz yaratacaksınız, Genel Kurul I 
oylayacak, vücut bulacak, belli maddelere, daha doğ- I 
rusu İçtüzük hükümlerine göre çalışması üzerinde ı 
münakaşalar yapılacak, o münakaşalar bitecek, gide
ceğiz bir yerde toplanacağız, bir başkan, bir kâtip, I 
bir sözcü seçeceğiz nihayet olarak oturacağız saat- I 
lerce münakaşa yapacağız, bir karara varacağız, ka- I 
ran buraya getireceğiz, sunacağız, dün yapıldığı gi- I 
bi; «Efendim, komisyon kararları, dağıtıldıktan 48 
saat geçmeden üzerinde konuşma yapılamaz» diye, I 
bir komisyonun kararının görüşülme usullerine iti
raz edeceksiniz... Yani, bu komisyonun vücudunu ba- I 
şından sonuna kadar kabul edeceksiniz, sonra gele- I 
çeksiniz burada, «Bu, komisyon değildir» diyeceksi
niz... A, canım, daha dün demediniz mi, «Komisyo- I 
nun raporları basılıp dağıtılır, aradan 48 saat geç
tikten sonra müzakere edilir» diye?... Bu nerede ya- I 
zıh?... İçtüzüğün 34 ncü maddesi ile 70 nci madde
sinde... Ha!. . demek ki, bir komisyon var, o komis- I 
yonun kararı var, o kararın görüşülme usullerini ya
zan maddelere uyulmasını isteyen sizdiniz ve dün ga- I 
liba bunun için dağıldık. Bugün de. sayın Komisyon 
Başkanının istemeye hakkı olduğu için, bir istemle 
bu raporu huzurunuzda münakaşa ediyoruz. 

Sayın Başkan, bu arada ayrıca şunu da arz ede
yim. Bugün belki vakit geçti, yaptığımız işlemler 
birbirine eklenerek, neticede bir hukuk ucubesi çık
maması için aklıma geleni söyleyeyim; belki yanlış 
olabilir: Bizim bu münakaşalara girmeden evvel bir 
karar vermemiz gerekirdi. Çünkü, sayın Komisyon 
Başkanının istemi, komisyon raporunun gündeme alı
nıp, müzakere edilmesine ait idi. Biz öyle bir karar 
almadan bu konuşmalara girdik. 

Olabilir bu. Hele «Bir kere yığmakta hata baş
ladım., taktiklerle bunu düzeltmek çok zor olur, 
hatta gittikçe daha çok bozarsınız» diye bir asker 
kaidesi var derler; Onun içindeyiz galiba. Bu itibarla 
onu da yapalım. Bir hatırlatma olarak söylüyorum. 

Ş:mdi bu bir Danışma Kurulu mu?... Danama 
Kurulu değilse, niye önerge verip komisyon kuralım 
dediniz?... Eğer Danışma Kumlu idiyse, niye Bar.ka-
nm başkanlığında toplanmadı?... Eğer Danışma Ku
rulu ise, neden dolayı komisyon raporlarının müzake
resi usulünü dün burada dile getirdiniz? Nereden ba
karsanız bakınız, anlaşılıyor ki; amacınıza varmanın j 
yollarından birçoklarını deniyorsunuz, onlardan bir 
tanesini de acaba Genel Kumlu, Komisyonun huku
kiliğinin, daha doğrusu vücut bu'masındaki hukukili
ğin Tüzüğe vesaireye uygun olup olmadığı şüphesine 

vardırmak istiyorsunuz. Bir kere bunu yapmaya hak
kınız yok. Biraz evvel söyledim, bu Komisyonu siz 
doğurdunuz, siz işlettiniz ve komisyon gibi çalışma
sını istediniz. Binaenaleyh, biz bunu komisyon olarak 
kabul ettik ve yürüyoruz. 

Zaten arkadaşlarım, öyle anlaşılıyor, biz de yanıl
mış olabiliriz, bunu Danışma Kurulu telâkki etme
nin olanağı yok. Danışma Kurulu, kurma olanağı 
yok. Mevkud, mesdûd, kapalı bu iş. Neden?... Baş
kanınız, Başkanlık Divanınız yok. Danışma Kurulu, 
Başkanlık Divanının vücudunu şart koşuyor. Başkan
lık Divanınız olmayınca, Danışma Kurulu kurmanız; 
gerçek anlamında Danışma Kurulu kurmanız müm
kün değil. Başkanınız meydana gelecek, Başkanın baş
kanlığında toplanacak, hatta Divanın vücuduyle topla
nacak bir kurul yaratacaksınız ki, ona Danışma Ku
rulu diyebilesiniz. Siz, bunu yapamayınca, ne yapabi
lirsiniz?... Şunu yapabilirsiniz... Genel Kurula niyabe-
ten bir konunun halli için içinizden birkaç kişiyi ( 5 - 1 0 
kişi seçersiniz; gidiniz bizim için bu konuda uğraş 
veriniz, bize kabili müzakere bir rapor getiriniz ko
nuşalım), dersiniz. Bunun hukuk dişliği yoktur, aksine 
hukuka uygunluğu vardır. Binaenaleyh, bu komisyon
dur, değildir Danışma Kuruludur, değildir münakaşa
sının bence yeri yok. Bu hal ve fasledilmiş. Bu iti
barla bu yöne yönelik itirazlar da kanımca yersiz. 

Arkadaşlarım, okuduğum 84 ncü maddede ve 
Anayasa Mahkemesinin 1973 - 43 esas sayılı kararında, 
her Parlamento üyesinin başkan olabileceği kesin hük
me bağlanmış bulunduğuna göre, meseleyi münakaşa 
etmeye hiç zaruret yok. 

Arkadaşlarım, gereksiz bir çaba gibi telâkki et
meyeceğinizi sanırım. Bu metinler içinde şu veya bu 
yöne çekilecek, saptırılacak birtakım münakaşalara 
girmek istemiyorum; ama Komisyonun getirdiği ra
porda önemli yer tutan, önce bir Başkan seçilmesi 
konusunu kabul etmeyen Adalet Partisinin, kabul et
meme sebebi münhasıran önce Başkan seçinv'ne dair 
tanzim edilen Komisyon raporunun bu tanzimine değ-
?M itiraz değil. Böyle dese bir dereceye kadar anlaşıla-
b lir. Öyle demiyor; «Komisyon olarak gideceksiniz; 
önce Başkan seçilir, ondan sonra diğer işlemler yapılır 
demiyeceksiniz. Bunu deseniz bile, ancak Başkanın 
Adalet Partisi Grupuna verilmesi lâzımdır diyeceksi
niz. Çünkü sizin ve bu heyetin vazifesi, Başkam Ada
let Partisine hediye etmektir.» diyor. Yani, «Partili 
olmayan bir kişi, partisinde çok üye bulunmayan bir 
kişi Başkan olamaz» diyor. Anayasa maddesi ve Ana
yasa Mahkemesi «olur» diyor, başka bir şey de «olur» 
diyor, bakalım sizin zihinlerinize iyi gelecek mi?... 
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«İçtüzük Madde : 5. — Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlık Divanına bir siyasî partinin adayı olarak se
çilen üye mensub olduğu partiden ayrılır yahut çı
karılırsa Divandaki görevinden 15 gün içinde çekil
mek zorundadır. Aksi halde çekilmiş sayılır...» 

Şimdi, birkaç saniyenizi alarak şuraya dikkatinizi 
çekerim; bir siyasî parti kontenjanına dahil olmaksı
zın Başkanlık Divanına seçilmiş olan üye herhangi bir 
siyasî partiye girdiği takdirde olur, şöyle olur, böyle 
olur. E, demek ki gayet açık. Yalnız Anayasanın 84 ncü 
maddesi değil, yalnız Anayasa Mahkemesi kararı değil, 
şu 5 nci madde bile diyor. Sizin mantığınıza hiç ay
kırı düşmüyorum şimdi; sizin mantığınızdan aksine 
yararlanıyorum. Bu bir küldür; evet. Binaenaleyh, 
Başkan; evet... İyi, bu da öyle söylüyor. Başkanlık 
Divanına mensup bir kişi siyasî partiye mensup değil 
ise; fakat sonradan bir siyasî partiye girerse şöyle 
olur. böyle olur, diyor. Ha!... Demek kül de olsa, sizin 
mantığınızla söylüyorum, bir Başkan siyasî partiye 
mensup olmadan seçilebilir; fakat zaman içinde Baş
kan, başka bir siyasî partiye mensup olursa o zaman 
burada yazıldığı gibi muameleye maruz kalır. Bu da 
var. 

Arkadaşlarım; 
8 nci maddenin 3 ncü bendi diyor ki, Başkanlık 

Divanına seçilecek üyelerin; Başkan, Başkanvekili, İda
re Âmiri, Kâtip üyelikleri nispetlere göre belirtilir ve 
seçilir... Tabiî seçilir. Başkan seçilir.... Hayır, böyle 
bir şey yok. Buna göre seçilir. Olmaz, Niye?... E, 19 
puan. Ha!... Demek ki, bizim Tüzüğün 8 nci madde
sinin 2 nci fıkrasına yazdığımız 19 rakamı yüzün
den biz, sadece o kadarcık puanı olan bir adamın 
Başkan seçilebileceği; olmayanın seçilemeyeceği, ilele
bet bundan mahrum kalacağı düşüncesine sizin man
tığınızla razı olacağız. Nasıl olur?... Biz burada Genel 
Kurul olarak oturduk, sizin istediğiniz 19 değil, 100 
puanlık bir Başkan seçtik; 184 tane oy verdik. Al 
sana 100 puan... Ha!... Demek bizim puanlarımız; şu 
100 tane puanımız sayılmayacak, sizin aradığınız 19 
puan sayılacak. Ne zaman?... Kuvvetleriniz oranında 
Başkanlık Divanında ne bir eksik, ne bir fazla yer al
dığınız takdirde şayet size Başkanlık düşerse; yani 
biz sizden Başkan seçersek... Seçersek; size düşerse 
değil. Hiç kimseye bu memlekette bir şey düşmez. De
mokrasinin genel kuralı; seçilirse... Seçersek, o da si
ze ait bir kişi olursa, işte o zaman 19 puanınızı alır
sınız. 

Sizi seçmeden peşinen 19 puan lâzımdır... E, baka
lım kimdir bu kişi diye arayıp seçmeden, tahsis ile 

size Başkanlık neden verelim biz?... Yani, bu Genel 
Kurul neden versin?... 

Dikkat buyurun, siz seçim istemiyorsunuz, Başkan 
seçimi istemiyorsunuz; Başkan tahsisi istiyorsunuz ve 
bu tahsisi bize rağmen, 77 kişisiniz 184'e varmaya ne 
kadar rakam isterse o kadara rağmen istiyorsunuz. Ya
rın meselâ biz 62'yiz, siz 63'e düştüğünüz zaman, o 
kadara rağmen isteyeceksiniz. Yarın biz veya başka 
bir parti daha aşağıya düştüğü zaman, siz bir fazlası
nız, o kadara rağmen isteyeceksiniz. Bir yerde gelecek
siniz, 10 kişiyle siyasî parti oldunuz (gruplar en az 10 
kişiyle oluyor) 10 kişiyle Başkanı alacaksınız bizim 
elimizden. Neymiş?... Siyasî partiymiş. Neymiş?... Di
ğerlerinden bir fazla üyesi varmış. Olmaz böyle şey. 
Bu ambargodan da öteye bir şey. Bu, gasp gibi bir 
şey olur. Seçimi ortadan kaldırır, irade beyanını orta
dan kaldırır, Senatonun tercihlerini ortadan kaldırır, 
herkesi bağlar. Bunun adı, «güdümlü bir seçim» değil, 
«güdümlü bir işlem» olur... İşlem olur; seçim olmaz. 

Bu itibarla, sizin iddialarınızın temelinde anlaşıl
ması mümkün olan bir mantık yoktur. Sizin iddiaları
nızın temelinde hasr-ı tahsis, zorunlu veriş, bütün üye
lerin iradesini selbediş, bütün üyeleri belli bir yola di
zilmiş çaresizler topluluğu haline getirmektir. Buna 
b'zim de tahammülümüz yoktur, demokrasinin de ta
hammülü yoktur. 

Sizin fevkalâde önemli bir tahsis maddesi olarak 
Anayasayı da aşan, mantıkları aşan, Anayasa Mah
kemesi kararını aşan bu 8 nci maddenin 3 ncü bendi 
hükmü, hiç de sizin anladığınız gibi değil bence. Siz
den biri seçildiği zaman sizden 19 puan alınır. Ne de
mektir bu?... Siz bunu böyle anlamadığınız, bizim 19 
puanımız, daha çok 19 puanımız olduğu için başkan 
bizimdir dediğiniz zaman seçilmeye biz gitmeyiz. Sa
nıyorum ki, biz Cumhuriyet Senatosunun üyelerini. 
benim gibi düşünüyor farz ettiğim bütün üyelerini bir 
gün şöyle bir harekete mecbur edersiniz : 

«Öyle mi?... Sizin 8 nci maddenin 3 ncü bendine 
göre, Anayasaya rağmen, Anayasa Mahkemesi kararı
na rağmen başkan almaya muhasses kontenjan hak
kınız vardır, bizim de sadece onu tasdikten ibaret mi
dir görevimiz? Hadi, allahaısmarladık...» deriz, çıka
rız ve size meselâ oy vermez gideriz. 

Peki, sizin 8 nci maddeden yararlanarak aday gös
termeniz mümkün olsun. Biz de buraya gelelim, sizin 
adayınıza oy vermeyelim, seçmeyelim. Bizi defalarca 
ve günlerce, ille bizim adayımızı seçeceksiniz diye zor
lamaya yetkiniz ve gücünüz yeter mi?... Yetmez. Ha!... 
Ne zaman olur bu? Anlaşırız; münasip bir şekilde an-

— 236 — 
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laşınz. «En çok partiye» deriz, olur. «Orta partiye» 
deriz, olur. «Az» deriz, olur. 

Biz Millet Meclisinde, Anayasal bir haktır diye 
değil, centilmenlik anlaşması vardır diye başkanlık 
istiyoruz. Siz, centilmenlik anlaşmasını ilga ettiğinizi 
ilân ettiniz. Biz Mecliste centilmenlik anlaşmasına da
yanarak başkanlık isteyen partiyiz. Sizin gibi, zorun
ludur; Anayasaya rağmen, mahkeme kararına rağmen 
bize verilecektir demiyoruz. Varsa bu anlaşmaya ria
yetiniz, hürmetiniz bize vermeniz gerekir bu başkan
lığı, diyoruz ve siz, hayır; böyle bir centilmenlik an
laşmasına riayetim, hürmetim yoktur, onu ilga ediyo
rum, diyorsunuz; bunu ilân ediyorsunuz, tatbikine 
geçiyorsunuz ve sonra gelip bu kürsülerden : 

«1 Kasım 1975 tarihinden bu yana 35 günden be
ri geçen zaman içinde...» 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Tüzüğü oku... 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Niye ko
nuşuyorsunuz efendiler? Kim ne yapıyor? Kim ne ya
pıyor da bu şikâyette bulunuyorsunuz? Bütün bir ci
hana şunu söylemekten kendimizi bir ay dört günden 
beri aldığımızın farkında değil misiniz : Bunalımdan 
bunalıma düşürüyorsunuz memleketi, demeye bile git
miyoruz. Halisinden sizin eseriniz, saf kan Aran atı gi
bi, ingiliz atı gibi bunalımlar dizisi kol geziyor, on bin
lerce merminin yakıldığı İstanbul şehrinden haberler 
geliyor. Daha dün Ankara'da olaylar oluyor. İki 
kişiyi, bilmem neyi vuruyorlar, öldürüyorlar. B"r tek 
sanık ortada yok, hiç kimse yakalanmıyor, herkesin 
yaptığı yanına kâr kalıyor... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Biraz az 
konuş... 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Şu oluyor, 
bu oluyor, komünistlik ithamına bulamaya çalıştığı
nız bir parti hergün biraz daha haysiyetli, saygınlık 
içinde memleketin sevgilisi oluyor. «Komünistler» diye 
bağırdığınız partiye bir şehir 565 bin göz nuru gibi 
oy veriyor, 565 bin komünist tescil ediyorsunuz, si
zin ağzınızda. Sonra geliyorsunuz, «1 Kastm'dan beri, 
35 günden beri...»Bu teranelere Allahaşkına nereden 
hak buluyorsunuz?... 

Sizi temin ederim, beni burada dinlediniz, 1974 
yılında Ecevit Hükümetinde çalışanların, bakanların 
getirdikleri malî bütçe münasebetiyle şu kürsüden 
Grupum adına şu beyanda bulundum : 

Bakınız efendiler dedim; bu yıl, 1974 yılı sizi ma
zur görürüm. Çünkü devraldığınız miras gerçekten 
müstagrık-ı düyun idi, gırtlağına kadar borca batmış
tı; yani perişan idi. Bunu anlarım, ama 1975 de ba-

î na güvenerek kimseye harp açmayınız, dedim. Gru
pum şahittir. Bu kadar doğru düşünmeye çalışıyoruz 

j biz. 
Biz niye bu kadar doğru düşünüyoruz da, siz dü

şünmüyorsunuz? Siz neden böyle düşünüyorsunuz? 
Çok açık ve kesin tarihî sebebleri var. Biz bu ülkede 
yeni Türkiye'nin kuruluşunda hukuk esaslarının bu 
Anayasada ve giderek hayatta meydana gelecek kural
larına yatkın çalışmaya, ilerlemeye, gelişmeye, devrim
lere ve sorunlara yönelmeye lüzum görüyoruz. Siz ak
sine tutuculuğa, yavaş yavaş eskiyi tashin edici du
rumlara doğru yönelik oluyorsunuz. Niçin?... 

I MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Sa-
I yın Başkan, raporla ne alâkası var bu konuşmaların?.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — İste bu ko
nuda... 

MEHMET ?4URİ ÂDEMOĞLU (Adana) Da 
ha ne kadar dinleyeceğiz?... İstirham ederim Sayın 
Başkan, takip edin... 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Evet... 
BAŞKAN — Sayın arkadaşım, hatip kendi fikri

ni beyan etmek için muhtelif kanallardan yürüyor. Si-
z'n arkadaşlarınız da konuşurken ben kimseyi müda
hale ettirmedim. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Büt-
J Ç:J müzakerelerinden bahsediyor, raporla ne alâkası 

var? 
BAŞKAN — Sorular sormayın, siz de müdahale 

etmeyin, arkadaşımız sözünü bitirsin. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLLJ (Adana) — Siz 
müdahale edin.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Eğer gücü-
j nüz varsa, önce bu dehşeti, bu, bütün memlekette kol 
I gezen, insan canına kıyan korkunç felâketi önleyin. 

İktidardasınız, onun bir haysiyeti vardır, onu muhafa
za etmek zorundasınız; kendiniz için, Türkler için... 

{ Bu itibarla, Başkanlık seçimi için getirilmiş rapor
da Adalet Partisine behemahal başkan verilecektir 
maddesi yoktur, diye herkesi itham altında tutup, her
kesi kendi istediğiniz yola sevketmeye niye tevessül 
ediyorsunuz?. Bunalımdan, onun tırmanmasından kaç-

I manız gerekir. İnsanların sizden istedikleri bunalım ya
ratma değil, üzerlerindeki felâketlerin, üzerlerindeki 
kötülüklerin izalesidir. 

I Değerli arkadaşlarım; 
I Lütfedin, Senato olarak bir kere daha isptalayınız 

ki, bu ülkede bencillik, geriye dönüklük, belli kesim
lere daha fazla yarar sağlayıcı atılımlara set çekiniz, 

I Senatonuzun Başkanını seçiniz; ona şerefle, hürmetle 
I bakalım ve hizmet edelim. 
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Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon Başkanı Cihat Alpan, buyurun 

efendim. 
BAŞKANLIK DİVANI ÜYELİKLERİ ÖZEL 

DAĞITIM KOMİSYONU BAŞKANI M. CİHAT 
ALPAN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Senatör
ler; 

Gerekçesini Sözcü arkadaşımın arz ettiği rapor, 
anlayışının genişliğine, konu üzerindeki vukufunun 
derinliğine inandığımız Genel Kurula hitan etmek üze
re konunun bütün unsurlarını cami, teferruatının uy
gulanmasındaki yanlışları önlemeye mani özde ve özet 
halinde hazırlanmış ve sunulmuş bir rapordur. 

Bu rapor üzerinde verilmiş olan muhalefet şerhi
ni Sayın Rendeci burada açıkladılar. 

Dağıtılmış olan rapordaki muhalefet şerhi iki te
mel üzerine oturtulmuştur : 

Biri, komisyon hakkında; diğeri İçtüzüğün 8 nci 
maddesinin uygulanması hakkında. 

Komisyon hakkındaki değinmelere tam cevap ve
rildiği için onun üzerinde durmayacağım. 

8 nci madde üzerindeki muhalefete cevap ver
mek için, evvelâ, Komisyondan cevabını istediği so
ru ile konuya gireceğim. 

Soruyu hatırlayacaksınız; «Anayasa Mahkemesi
nin bahsedilen iki kararı karşısında İçtüzüğün 8 nci 
maddesi iptal edilmiş midir?;» İkinci sual ise, «yürür
lükte midir?» 

Evet, arkadaşımın kastettiği gibi, İçtüzüğün 8 nci 
maddesi iptal edilmemiştir. Çünkü, hükmünü belirttik
leri Anayasa Mahkemesindeki davalar, 8 nci maddenin 
iptaü için açılmamıştır. Bakın, onların dava istemini 
çok kısa olduğu için okuyayım : 

• «iptal davasının konıif.ıı, Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlık Divanının kuruluşuna ilişkin olarak, Cum
huriyet Senatosu Genel Kurulunca alınan 1 ve 13 Ka
sım 1973 günlü kararların İçtüzük değiştirmesi ve dü
zenlemesi niteliğinde bulunduğu ve Anayasanın kimi i 
maddelerine ayfarı olduğu ileri sürülmüş, yine Ana- j 

j 

yasanın değişik 147 nci, değişik 149 ncu ve 150 nci j 
maddelerine dayanılarak iptalleri istenmiştir.» Bu is
tem, Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun açtığı dava
nın istemidir. İkinci dava ki, 1/6 oranını aşkın üye
mizin açtığı davadır ve istemi hemen hemen birinci
nin aynıdır, tekrarlamayacağım. 

Yine tekrar ediyorum; eğer bu dava istemlerinde, 
işi yanlışa götüren, siyasî parti grupları dışındaki 
grupların ve üyelerin Anayasaya göre katılmaları ge

reken Türkiye Büyük Millet Meclisi faaliyetlerinden 
alikonmasmı öngören 1 ve 13 Kasım tarihli kararlar 
uygulansaydı, o arkadaşlar orada temsil edilmek hak
kını kullanamam iş olan arkadaşlar (O zaman da ifa
de etmiştim, ki, eski arkadaşlarım hatırlayacaklardır) 
ikinci sınıf senatör durumuna düşeceklerdi. 

Buna, o zaman cevap verdiği için Sayın Çağlayan-
gil, şimdi tekrar ve bilhassa değindim. 

Binaenaleyh biz, Anayasa Mahkemesi kararlarını 
Sayın Rendeci'nin ifade ettikleri gibi, 8 nci maddeye 
hiç dokunmamış, onun mahiyetini değiştirmemiş gibi 
mi mütalâa edeceğiz? Yoksa, Anayasamızın iki mad
desi, ki, Mahkemenin «Görev ve yetkileri» ni belir
ten 147 nci madde, «Anayasa Mahkemesi, kanunların 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüklerinin Ana
yasaya, Anayasa değişikliklerinin de Anayasada gös
terilen şekil şartlarına uygunluğunu denetler.» der. 

İkinci arz edeceğim madde, Mahkemenin kararla
rına ilişkin Anayasanın 152 nci maddesi, «... Anayasa 
Mahkemesi kararlan, Resmî Gazetede hemen yayım
lanır ve Devletin yasama, yürütme ve yargı organla
rını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağ
lar.» der. Bu hüküm karşısında, Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığının yapması gereken bir iş vardı. İçtüzüğü
müzü okurken ekseriya bizi oyalayan dipnotlar gibi 8 
nci maddenin altına da bir dipnotun yazılması, lâ
zımdır ve bu maddenin uygulanmasında, yeşil kitabı
mızın arkasındaki ekler gibi, ek halinde oraya konu
lacak mezkûr iki kararın da orada yer alması gerekir
di. Bu yapılmamıştır. Yapılmasını istememiş olduğu
muz için ben şahsen, kendimi de kusurlu addediyorum. 

Binaenaleyh, buraya kadar arz ettiğimin neticesini 
(kendileri de burada bulunuyorlar şimdi) Sayın Ren-
deci'ye arz ediyorum : 

8 nci madde mezkûr kararlar karşısında iptal edil
memiştir, yürürlüktedir, fakat uygulanması Anayasa 
Mahkemesinin bağlayıcı bu kararlarına tabidir, ki ko
numuzla ilgili olan Başkan seçimi, onun başında bu
lunduğu dağıtım çizelgesinin hazırlanması, sonra bun
ları nasıl bir seyre götürüleceğini, şimdi, kendilerinin 
değindiği diğer hususları da cevaplamak suretiyle açık
lığa kavuşturacağım. 

Hemen şunu ilâve etmek istiyorum. Bizim, Komis
yonun çoğunluğuna mal ettiğimiz ve Genel Kurula 
sunduğumuz raporda 8 nci maddeye aykırı Anayasa 
dışına çıkmış, onun amaçlarını aşmış bir nitelik var 
mı rica ederim?... Yok. Yalnız, Sayın Ömer Ucuzal'ın 
belirttiği gibi, (ki, Komisyonda da ifade ettim) 100 
puan üzerinden iş görmesi istenen Komisyonumuz, 

I© 
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Başkanın seçilmesini esas tutan, rapor, verdiği için Ge
nel Kurulumuza, 100'ün 19'unu. temsil eden Başkan 
üzerinde öneride bulunduğu için vazifesinin ilk saf
hada % 19'ümı yanmıştır, ama vazifemizi bırakalım, 
demiyoruz., BIL belli cdsun, ondan sonra biz, Komis
yon olarak siyasî grupların ve onun dışında kalan ar
kadaşların Başkanlık: Divanında ne ölçüde yer alacak
larını hesaplayıp koyacağız: Bütün ihtimaller hesaplan
mış olarak öneri tasarısı elimizdedir. 

İçtüzük konusunda, Millet Meclisi İçtüzüğüne de 
değinmelerde bulundular. Çok iyi bilinmesine rağmen, 
tekrar etmek lüzumunu duyduğum için bağışlayın; 
üyelerinin nitelikleri, Meclislerinin görevleri Anaya
sada. bütün özellikleriyle belirtilmiş olan Millet Mec
lisi. ile Senatonun yapılan, çalışmaları arasında ve bu 
arada Başkanlık; Divanlarının teşekkülü tarzında mu
hakkak farklar olacaktır. Bunu gerektiren, sebeplerin 
başında, şahsen bizleri de ilgilendirdiği için iki önem
li noktaya değiniyorum. 

Anayasanın: 70* 72 ve 73 ncü maddelerinde Tabiî 
Senatörlerle Kontenjan Senatörlerine değinen ve on
ları bazı haklardan mahrum eden esaslar vardır. Ne 
der 70 nci madde : 

«Tabiî Senatör bütün haklara eşit olarak sahiptir, 
ama bir siyasî partiye girerse kaybeder Tabiî Senatör
lük hakkını. Cumhurbaşkanının seçtiği 15 kontenjan 
üyesinden 10'u bağımsız kalmaya mecburdur, kalmaz
sa üyelik niteliğini yitirir. 

İşte bu yasaklamalar ve bu mahrumiyetler, (Sıra
sı geldiği için ona da değineceğim, ki 1973 kararların
da iki grupun grup olma niteliği reddedilmiş grupları
nın doğuş ve hayatiyet sebebini teşkil etmişlerdir.) 
Anayasanın Kontenjan Senatörlerine koyduğu yasak
lama, Tabiî Senatörlere koyduğu yasaklama, onlara 
Cumhuriyet Senatosu içinde grup kurma hakkını ör
tülü olarak vermiştir. 10 Kontenjan üyesinin bağım
sız kalma mecburiyeti Türkiye Büyük Millet Meclisin
de? siyasî partilere de en az 10 üye ile grup kurabile
cekleri hükmünü getirmiştir. 

Binaenaleyh, bu konu içinde Millet Meclisi İç
tüzüğüne bir atama yapılmasını, ben şahsen uygun 
mütalaa etmedim. 

Şimdi, sordukları sualin tatbikatına ilişkin iki 
noktaya değineceğim : 

Birincisi, farzedelim ki, Sayın Rendeci ve Sayın 
Ucuzal'ın değindikleri gibi, dağıtım çizelgesi 8 nci 
maddeye göre düzenlendi ve tek çizelge olarak. Genel 
Kumlumuza, sunuldu, Şimdi, hemen Genel Kurulu
muzun bugünkü kompozisyonunu hatırlamanızı rica 

ederim. 77 Adalet Partisi üyesi, 62 Cumhuriyet Halk 
Partisi üyesi, 5 Cumhuriyetçi Güven. Partisi üyesi, 
5 Millî Selâmet Partisi üyesi, 1 Milliyetçi Hareket 
Partisi üyesi, 16 Tabiî Senatör, 12 Kontenjan Sena
törü, onların dışında kalan 3 Tabiî Senatörümüzle 
3 te seçilmiş bağımsız üyemiz var. 

Meclisteki uygulamayı şöyle bir hatırlayalım. 
Hükümet partilerine mensup üyeler kendi arkadaş
larının gösterdiği adaya bugüne kadar oylarını kul
landıkları halde bir neticeye ulaşabildiler mi? Ula
şamadılar. Biz de farzedelim ki, arkadaşlarımın ifa
de ettiği listeyi sunduk, Başkan hanesi de Adalet 
Partisine ayrılmış. Şu kompozisyona göre seçimi 
oradaki gibi cereyan eder, netice vermezde Adalet Par
tisi Grupu dışından bir başka arkadaş seçilirse, Baş
kanlık o listeyi devam ettirebilir mi? O listenin de
vamına göre Başkanlık Divanının diğer üyelerini bel
li edecek seçim yapılmasına Adalet Partisi Grupu 
Başkanı olarak Sayın Ege rıza gösterebilir mi? Ha
yır. O görevde ben olsam Başkandan söz isterim ve : 
«Başkan grupumuzun dışından seçilmiştir. Listede 
benim % 41,84 oranımı temsil eden dört veya beş 
üye gösterilmiştir. Halbuki Başkan benden olmadı
ğına göre, ben Başkanlık Divanında altı üyelik iste
rim.» derim ve bunda da haklıdır. Esasen bu netice 
bizim ortaya koyduğumuz ihtimallerde önümüze 
çıkmaktadır. 

O halde bakın şimdi; yapılması istenen şeklin 
uğradığı akibeti Komisyonumuz bir basiret işareti 
olarak Komisyonumuz ortaya koyuyor. Diyor ki; 
«Bu vaki olabilir. Binaenaleyh, bunu böyle yapaca
ğımıza, biz bidayetten itibaren Başkanımızı seçelim. 
Komisyon o neticeye göre çizelgeyi tamamlasın, Baş
kanlık bunu Genel Kurula arz etsin, bu çizelge tas
vip görürse, buyurun seçimi tamamlayalım desin» 

İkinci olarak da, Komisyonda üzerinde durulan 
diğer bir hususu, açıklayacağım; fakat sonradan Sa
yım Tuna'mn yaptığı açıklama ile yumuşaklığa gö
türüldü; ama demin yine değinildi. 77 üyeli Adalet 
Partisi Grupu, İçtüzükte belirtilen kuvvet oranı ba
kımından % 41,84 ile temsil edilir. Eğer 77 üyenin 
13 kişilik Başkanlık Divanında kaç üye ile temsil 
edilmesini hesaplarsak, orada bulduğumuz oran da 
5,44'tür. Bunun üzerinde ilk istekler iddialı olmuştur, 
altı kişi denmiştir. Hepiniz hatırlayacaksınız, burada 
kurulması istenen her türlü komisyonda Adalet Par
tisinden en az altı kişinin katılması üzerinde ısrarla 
durulmuştur ve o, tabiî yapılan oylamalarla meydana 
çıkan komisyonlarda da hakikaten bu miktar kabul 
edilmiştir. 
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Şimdi bu iddia ile 8 nci maddenin uygulanmasını 
şöyle bir muhakeme edelim : 

Başkanlık Divanında altı kişi isteyen ve Başkan
lık üzerinde duran Adalet Partisi Grupu temsilcileri 
arkadaşlarımız 8 nci maddeyi uygulasınlar bana lüt
fen... Bakın ben hemen ilk cevabını vereyim. Başkan 
için 19 puan gidecek. Bir Başkan vekili için 10 puan 
gidecek. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Yedi puan. 

BAŞKANLIK DİVANI ÜYELİKLERİ ÖZEL 
DAĞITIM KOMİSYONU BAŞKANI M. CİHAT 
ALPAN (Devamla) — Başkanvekili için 10 puan gi
decek; 29 puan eder. Bir idare amiri için 7 puan gi
decek; 36 puan eder. Bir kâtip için 5 puan gidecek; 
41 puan eder. Nerede iki kişinin puanı? 0,84 puan 
ile Başkanlık Divanına iki kişi mi girecek? Bunlar 
artık riyaziyenin ortaya koyduğu reddedilmez, kesin
lik taşıyan neticelerdir. 

Onun için tekrar arz ediyorum; raporumuz, Ge
nel Kurulumuzun (Tekrar arz ettiğim için affediniz) 
konu üzerindeki geniş anlayışına, derin vukufuna 
inanmış olarak, konunun esas unsurlarını cami ola
rak, teferruatın uygulanmasında Anayasa Mahkeme
sinin kararlarını dikkate alarak hazırlanmıştır. Ka
naatimizce en doğru çözümdür. Bunu yüksek tasvip
lerinize arz ederim. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Alâeddin Yılmaztürk, buyurunuz. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Vuzuha 
kavuşmuştur konuşmaktan vaz geçtim. 

BAŞKAN — Vaz geçiyorsunuz. 
Sayın Hüseyin Atmaca, üzerinde konuşmak üze

re buyurunuz. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Ben, Anayasa, İçtüzük maddelerini kendime göre 

yorumlayarak zamanınızı alacak değilim. Esasen 
bunlar 33 gündür açık olan Senatomuzda yeterince 
konuşulmuş, tartışılmış; ama bugüne kadar bir neti
ceye bağlanamamıştır. 

Bunun nedenleri malumdur. İçtüzüğü her parti 
kendine göre yorumlayarak, özellikle Adalet Par
tili arkadaşlarım bir gün başka teklif, öbür gün başka 
teklif getirmek suretiyle Senatomuzun çalışmasını 
33 gündür engellemektedirler. Artık bunlar bitmeli, 
normal çalışmaya geçmeliyiz. Buna mecburuz değerli 
arkadaşlarım. 

Hükümeti oluşturan partiler her iki Mecliste de 
Başkanlık seçimlerini kilitleyerek, Meclislerin yasal 

görev yapmasını ve özellikle Hükümetin denetlenme
sini engellemektedirler. 

Sayın arkadaşlar; 
Dıştan gelen haberler iç açıcı değildir. 
BAŞKAN — Sayın Atmaca, üzerinde konuşma is

teğinizi belirtmiştiniz. 
HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Sayın Baş

kanım, işin önemini belirtmek için üzerinde konu
şuyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Tehlike çanları çalmaya başlamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca... 
HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Biz hâlâ 

Başkan seçtirmemek için veya kendi grupumuzdan 
başkan adayı olursa onu seçtirebilmenin taktiği için
deyiz, çalan tehlike çanlarını duymamaktayız. 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Kimse anla
madı sanki... 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — İstanbul'da 
kardeş kardeşi vuruyor, kan akıyor, Türk Türk'ü öl
dürüyor... (A. P. sıralarından gürültüler, «Raporla 
ne alâkası var» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Atmaca... Sayın Atmaca... 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Ama değer
li arkadaşlarım, bütün bunlara rağmen Sayın Baş
bakan Mecliste kendi adayını seçtirebilmek için san
ki dıştaki olaylardan habersizmiş gibicesine vurdum
duymazlık içinde. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ne alâ
kası var. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, ne 
alâkası var. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Sayın İçiş
leri Bakanı Mecliste rahatlıkla oturabilmekte, Sayın 
Adalet Bakanı; haklıyı haksızdan, zorbayı masum
dan ayıracak Sayın Adalet Bakanı... 

BAŞKAN — Sayın Atmaca... 
HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Bu örgü

tün başında olan Adalet Bakanı verdiği demeçte... 
BAŞKAN — Sayın Atmaca... 
HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — «Vatanse

verlerle vatan hainlerinin çarpışmasıdır» diye teşvik
çilik yapmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca... Sayın Atmaca, üze
rinde konuşuyorsunuz, rica ediyorum. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Üzerinde 
konuşuyorum, işin ehemmiyetini belirtiyorum de
ğerli arkadaşlar. (A. P. sıralarından; «Ne alâkası var» 
sesleri) 
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MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Çok doğru 
konuşuyor. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Artık bu 
tartışmalar bitmeli, Meclislerin çalışmasına olanak 
sağlanmalı, vatan sathına... (A. P. sıralarından gürül
tüler) 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ayıp ayıp... 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Bırak konuşmayı. 
İn aşağı oylayalım, bitsin. (A. P, sıralarından anla
şılmayan müdahaleler, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Atmaca... Sayın Atmaca, çok 
rica ediyorum. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Vatan sat
hına dağılan anarşinin hesabı Hükümetten sorulma
lıdır. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca, rica ediyorum, üze
rinde konuşuyorsunuz. Konuyu dağıtmamanızı size 
bilhassa tekrarlamak istiyorum. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Değerli Baş
kanım, vatanın bütünlüğü, bu Meclislerin devamı bu
radaki Başkan seçiminden de, İçtüzük tartışmasın
dan da, Anayasa tartışmasından da büyük önem ta
şır ve öncelik taşır. Aslında tam konunun içindeyim. 
Bir an evvel Başkanı seçebilmenin gerekçesini artık 
bu taktiklerin biterek, çeşitli oyunlarla illâ benim 
dediğim olacak tartışmasının biterek bu memleketin 
huzura, normal yönetime ve kendi içinde uyuşmaz 
olan bu Hükümetin, vatan sathında olanlara hâkim 
olamayan bu Hükümetin denetlenmesine geçilmesinin 
zamanının geldiğini arz etmek için konunun içinde
yim. 

ORHAN KOR (İzmir) -— Uzatma uzatma, in 
aşağı... 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Uzatmıyo
rum; gerçek konuya değiniyorum değerli arkadaşla
rım, gerçek konuya değiniyorum. Yarın hepimiz 
için bu tehlike çanları çaldığı zaman; o zaman bu
nun ne kadar haklı olduğunu, ne kadar yerinde ol
duğunu, bir an evvel Türk Milletinin huzura kavuş
ması için bu Meclislerin de çalışmasının gerektiğini 
anlayacağız. 

Değerli arkadaşlarım; 
Dıştaki bunalım Meclislere getirilmek istenmek

tedir. Bununla denetimden kaçılmak istenmektedir, 
buna işaret etmek isterim. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Başkanlığını yap, nasıl dinliyorsunuz bunu, 
Başkanlık yapıyorsunuz?.. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Artık her
kes eteğindeki taşı dökmeli, normal Başkanımızı bir 
an evvel seçerek... 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Oya
lamayın da seçelim... 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Dirayetli 
ve bu memleketin başına, bu memleketin kaderine 
hâkim olacak bir yönetime kavuşmanın yollarını araş
tırmalıyız. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar) 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Müsaade edin arkadaşlar. Sayın 
Ege'nin bir teklifi vardı, «Muayyen zamanı doldur
duktan sonra, devam edecek konuşmalar, iş bitene 
kadar...» diye. Henüz daha vaktimiz vardır. Ko
nuşmalar bitmiştir. Söz talebinde bulunan kimse yok
tur. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan, önergemi izah için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ege. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Efendim, 

önerge lütfen okunsun. 
BAŞKAN — Önergesini okutayım. 

Başkanlığa 
Rapor üzerindeki müzakereler son buluncaya 

kadar Birleşimin devamının oylanmasını teklif ede
rim. 

Saygılar. 
İskender Cenap Ege 

Aydın 

BAŞKAN — Bilginize sunulmuştur. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Önergenin iza

hına lüzum yoktur, Türkçe yazılmış. (C. H. P. sı
ralarından, «Neyi izah edecek» sesleri) 

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

Konuşan arkadaşların da ne demek istediğini bi
liyorduk, onları da anlamıştık, ama nezaketle din
ledik, lütfediniz iki dakika da beni dinleyin. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu mukaddes çatı Türk Milletinin en büyük, en 

yüce, en kutsî çatışıdır; Türkiye Büyük Millet Mec
lisi. Bu çatının altında iki tane Meclis toplanmıştır. 
Bu Meclis Türk Milletinin temsilcilerinin toplandığı 
yerdir ve bunun kurucusu da büyük Atatürk'tür. Bü
yük Atatürk, «Hakimiyet bilâ - kaydü şart Milletin
dir* derken, Milletin gücünden, Milletin kuvvetin
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den, Milletin görüşünden üstün ne bir güç, ne bir 
kuvvet, ne bir görüş olmayacağını ispat etmek için 
bunu söylemiş ve bu veciz sözü biz bugün Meclis
lerimizin koyununa hak etmiş durumdayız. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu Meclisler öyle çalkantılı günlerde, öyle kor

kulu günlerde memleket mukadderatının hakikaten 
üzerinde çeşitli söylentiler, gürültüler koparıldığı ve 
düşmanın Polatlı'ya kadar geldiği günlerde bile bir 
tehditle karşı karşıya kalmamıştır ve bu Meclislerde 
her şey bir hürriyet havası içerisinde, üzerine gölge 
düşürmek, ona bir nev'î manevî baskı yapmak yo-
luyle herhangi bir meseleyi hal yoluna gitmemiştir. 

Çok istifham ediyorum muhterem arkadaşlarım... 
(C. H. P. sıralarından «önerge üzerinde» sesleri) 

Buraya çıkan arkadaşlar ne kadar rapor üzerinde 
konuştularsa, ben de o kadar önerge üzerinde konu
şuyorum... 

Dışarıda şu oluyor, dışarıda bu oluyor diye 1961' 
den beri burada mühim bir mesele konuşulurken, mü
him bir karar alınırken hep bu şekilde bir terane tut-
tutulmuştur. 

Muhterem arkadaşlar; 
Dışarıda olanlara, dışarıda bitenlere kimse göz 

yumsun demiyoruz, ama Meclislerin normal çalışma
ları, Anayasa ve Tüzük içinde çalışmaları; eğer Tür
kiye'de demokrasi varsa, yaşayacaktır, yürüyecektir, 
çalışacaktır. 

O bakımdan, lütfen birbirimizi suçlamadan vaz
geçelim, bize düşen vazifeleri yapmayı kendimiz için 
borç bilelim ve burada Anayasa, Tüzük, gereken 
teamüller ve gerekli işlemler yapılırken bir nev'i me
seleleri oldu bittiye getirmek veyahut şunun, bunun 
üzerine yüklemek gibi noktalara varmayalım. 

Önergem şudur : 
Raporun müzakeresine başlanmıştır. Raporun 

müzakeresi neticeleninceye kadar, saat 19.00'da son 
bulacak olan normal çalışmaya, o sürenin eklenme
sini arz ve teklif ediyorum. 

Saygılarımı sunuyorum. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Senato üyeleri; 
Henüz saat 19.00'u idrak etmemiş bulunuyoruz. 

Bu sebeple, biraz daha vaktimiz vardır. 
Konuşma arzusunda bulunan hiç bir arkadaşımız 

bulunmadığından dolayı, Komisyonun size arz edilen 
raporu ile Komisyon raporuna ek ufarak "size oku

nan muhalefet şerhinin iki türlü snizmı "öldüğü kâ-
nısındayım. 

Komisyon, evvelâ Başkanın, nondan sonra da 'Baş
kanlık Divanının -seçilmesini teklif ediyor. Bunu ne 
Anayasanın amir hükmüne -aykırı, ne de İçtüzüğün 
hükümlerine aykırı saymıyor. Burada Komisyon Baş
kanı ayrıca kendisi Anayasa Mahkemesinin bazı ka
rarlarını da açıkladı. 

Buna mukabil, muhalefet şerhini veren arkadaşla
rımız bunun Anayasa ve iptal kararma uymadığını, 
İçtüzüğe de aykırı olduğunu ileri sürüyor. Bu sebep
le, iki ayrı düşünce tebarüz etmiş bulunuyor. 

Huzurunuzda okunmuş, dün de size tevdi edil 
miş, tamamiyle nafiz olarak bütün mevzuunu, ko 
nusunu kavradığınızı zannettiğim ve öyle tahmin et
tiğim Komisyon kararıyle muhalefet kararını oyla
rınıza sunacağım. 

Bu sebeple, tamamen Komisyon kararına aykırı 
olan durumu -evvelâ oyunuza sunmak istiyorum. 
(C. H. P. sıralarından «Raporu oylayın» «esleri) 

Peki, müsaade buyurun. Komisyon raporunu bir 
defa daha muhtevası itibariyle açıklamaya çalışaca
ğım : 

Komisyon raporunun 5 nci maddesinin (A) ben
dinde, önce Cumhuriyet Senatosu Başkanının seçil
mesini, (B) bendinde, bundan sonra Divan üyelerinin 
seçimine geçilmesini teklif ediyor. 

Komisyon raporunu oyunuza -sunuyorum. Ko
misyon raporunu kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Sayın arkadaşlar, 
iki arkadaşım kabul edenleri 72 ve 73 olarak kıy

metlendirdi, iki arkadaşım 80 olarak kabul etmeyen 
durumu kıymetlendirdi. Bu sebeple Komisyon raporu 
kabul edilmemiştir. 

Gündemimizde... (A. P. sıralarından «Kaçmak 
yok, devam edeceğiz» sesleri) (C. H. P. sıralarından 
«Neye devam edeceğiz?» -sesleri) 

Bir önerge gelmiştir. 
Sayın arkadaşlar, saat 19.00'u doldurmuş, günlük 

mesai zamanını bitirmiş bulunuyoruz. Yeni bir öner
ge gelmiştir. Bu önerge, muhteva itibariyle uzun ya
zıldığı için okuyamadım, okutuyorum. Ondan son
ra... 

TTKKET GÜNDOĞAN (istanbul) — Saym Baş
kan, bir dakika müsaade ediniz, tutumunuz yanlış
tır. . 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, Tfiüsaade bu
yurun! Devam teklifini kapsayan bir önerge "vardı, 
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ben bunu size okuttum ve önerge sahibi arkadaşım 
geldi önergesini izah etti. Saat 19.00'u idrak ettik; 
bu önergeyi de oyunuza sunacağım. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan, 
devam teklifi, Komisyon raporunun müzakereleri
nin bitirilmesi amacına yönelik idi. Komisyon rapo
runun müzakeresi bitti, oylandı ve böylece devam 
önergesinin değeri kalmadı. Gündemimizde başka 
madde yoktur, Birleşimi kapatmaya mecbursunuz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, baka
yım... 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz kürsüden arz edeyim efen
dim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz, şunu bitireyim 
efendim.. 

Sayın Ucuzal, bana gönderdiğiniz bu tezkerede, 
«Esasen reddedilmemiş bulunan Danışma Kurulunca 
hazırlanan dağıtım cetvelinin...» diye ifade ediyorsu
nuz. Halbuki, oyunuza arz ettim; reddettiniz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
izin verirseniz... 

BAŞKAN — Bu sebeple, gündemde başka bir ko
nu kalmamıştır. (A. P. sıralarından gürültüler) 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Gündemimizde 
dağıtım cetveli var efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, çalışamayız artık! 

BAŞKAN — Gündemde başka bir konu kalma
mıştır. (A. P. sıralarından • gürültüler) Yarın saat 
15.00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19,04 
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