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İ . — GECEN TUTANAK ÖZETÎ 

Afyon Kaıaıhisar Üyesi Mustafa Yılmaz İn-
ceoğlu, J963 - 1964 ders yılında üniversitelere gi-
remiyen öğrenciler hakkında konuştu. 

Hakkımda Meclis soro.şturımısı açıldığı i cin 
-Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından çekilen 
Yusuf Azizoğlu'nun istifasının ve yeni ta
yin yapıl ıncaya katlaı- Sağlık ve Sosyal Yardım 
BakanhğMuı, İmar ve İskası Bakanı Prof. Dr. 
Fahre t t i n Kerim C ö k a y i n vekâleten alanmasına, 

Vazife ile yuvi dışına gidecek olanı Devle' 
(bıkanı ve 'Başbakan Yardımcısı Hasan DinçerY, 
dönüşüne kadar , Adak? î'kıkanı Ahdülkak Ke
mal Yörük 'ün vekillik (-itmesine, 

Acık bulunan Sağlık ve Sosyal Yardımı Ba
kanlığına İmar ve İskân Bakanı Kahret tin Ke
rim (fökay'in ; İmar ve İskân Bakanlığına da 
'Tekirdağ Mille!vekili Mayii - "M.ümeuoğlu'nun 
ait an m alarma. 

Yazife ile yıırl dışına gidecek olan 'Tasam 
Bakanı Mehmet jzmen'e dönüsüne kaıdar. Bey
le! Bakanı .Rai!" A y h a r i n vekillik e İanesi ne, 

Yazife. ile yur t dışına gidecek olan Devlet 
Bakanı ve Başbakan Ya Alımcısı Turhan Feyzi-
oğlu'ııa Devlet: Bakanı ve Üaskakau Yardımcısı 
Tkısan Diuçcr'in "Maüye Bakanı -Ferid MelenY 
İçişleri Bakanı İlyas Seçkindin ve Ticaret Baka
nı Ahmet Oğuz'a da Adale! Bakanı Abdıı lhak 
Kemal Yörük'ün vekillik etmelerine da i r Cum
hurbaşkanlığı tezkereleri okundu bilgi edinildi. 

üye lerden Kuver Kök, Hasan Kangal , (lalip 
Avşıar ve F e t h i Teve'loğlırua. izin verilmesi hak
k ındak i Başkanlık tezkeren okundu ve izinler 
kabul olundu. 

liaistalığı d ol ay asîyle iki ^aydaın 1'azla izin 
abın Cumhuriyet Senatosu Üyesi Enver Kök'e 
tahsisat inin verilebi İrmesi ve, 

Hastalığı dolayısiyle iki laydau ıfa.zlu izin 
alan Cumhuriyet Senatosu B u r d u r Üyesi Hü
seyin Ot an'a. ialısisatının veıüebillıınesi haıkkıu-
da.ki Başkanlık tezkereleri okundu ve kabu l 
edildi. 

İran Senato Başkanının, Bal ıkesir Üyesi 
i Knver Akamın Cumhuriyet Senatosu Başkanlı-
I gına. seçilmesi münasebetiyle Başkan ı t eb r ik 
; ve Milletimiz hakkındaki iyi dilek ve temellini-
| kaine dair telgrafı okundu, bilgi edinildi. 
Ş kalya: Senato Başkanının, Vaionit Ibarajı 
! felaketi dolayısile Viiikı taziyeye cevabi teig-
j ra fi okundu, bilgi edinildi. 
j (hımhiirbaşkaulığınca seçilen üyelerden. 
I !'isat" Çağamın, 'Türkiye İşçi Partisine girdiğine 
; ve .Anayasa ve Adalet Kondisyonuna aday gös

ter; Aıcsi işleğine dair yazısı okundu, bi lgi edi
nildi. 

Komisyonlara üye seçimi, lıenüz par t i le r 
adaylarını b i ktirnı edikleri için gelecek birleşime 
bırakıldı. 

26 Kasım 1963 Salı günü saat lfi te toplanı!-
maik üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkauvekil i ('umhurha-şkamınca 
Hazmı Dağlı S. Ü. 

Nevzat $cn(/el 
K ât ip 

Aıtnaısya 
M av it Zrrvıı 
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SOKU 

yazılı Hora 
1. — Cumhur iye t Senato Manisa Üyesi Ke

n t Alpiskender' in, 1961 vo 1962 senelerinde husu
si okul lar ın ödedikleı-i. vergilere dai r yazılı soru 
önergesi, Başkanl ığa gönderilmiştir . (7/118) 

'1. - Dumnuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüııeşün, Çankırı Valil iğine tevdi edilen 
evraka dair yazılı soru önergesi, İçişleri Bakan
lığına gönderilmiştir . (7/119) 

B Î E İ N Ö Î O T U R U M 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Enver Aka 

KÂTİPLER : Nevzat Sengel (Cumhurbaşkan ınca S. Ü.) , Neşet Çetintaş (Yozgat) 

BARKAN tiaiHi-esıtnı acıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapdaeak tn 
(Yoklama yapıldı") 

İ 'ASKAN 
ımı aeıvorum, 

( 'oğunitmunıuz vardır, otui'U-

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

/. — Başkan'm, feci bir .suikast veliee-finde 
tarihe intikal eden Amerika Birleşik Devletleri 
Cumhurbaşkanı John F. Kennedy'nin dünya sıtl-
hüne hizmetini, Atatürk'e olan takdirkârlujneı 
ve Türk dostluğunu belir I en demeci. 

BAŞKAN — (iiindemimize başlamadan ev
vel şunları söylemek üst iyorum: 

Son feci «uikas hâdisesini mütâakıp , Baş
kanl ık t a ra f ından Amen'uka Birleşik Devletle]*! 
Senatosu Başkanlığına bir taziyet telgrafı gön
derilmiştir . 

Demokrasi ve H ü m y e t nizamı içinde dün
y a sulhunun insan hak ve iıüraiyctioninin sa
hilimi koruyucusu büyük müttefikimiz ve dos
t u m u z Birleşik Amer ika Cumhurbaşkanı Ken-
ncdy'n'in beklenmedik ölümü hepimizi, biitiüı 
T ü r k milletini müteellim etmiştir. 

Politikasını dürüst bir fazilet mücadelesi Ha
linde yürütmeye azmetmiş medeni (iesaretin tim
sali bu mümtaz siyaset adamı, samimi bir Türk 
dostu aziz Atatürk 'ün tak-dirfkârı idi. Burnı, ölü

münden kemen ouiki gün evvel 10 Kasımda 
Aia'mrı A") nei ölüm \ ılı hâtırasını tebcil en dün
ya efkârı umumiyesi önünde bir 'kerre daha tek
rarlamış ve mesajını sn diimlelerle bi t i rmişt i : 

«Ata türk 'üm bağımsız bir Türkiye'de, hür 
i-lealîere 'bağlı bir idare kurutması İçin hazırla
dığı -'ağlam temel, şimdiki sıkı ittifakımızın da
yanağıdır . 

iîb.i Atatürk 'ün memleketine ve onun Tür
kiye 'de ve dünyada yerleşmesine hizmet ettiği 
ideallere bağiıyau bu ittifaka, Amerika Birleşik 
Devletlerini;-! ortak oiınasıinhın gurur duyuyo
rum» 

ien da Başkan İvennedy'ye 
o î'ıL' ı 

Ş-ul sozl-ei'lı 

hususi surette dır nnnnel ve şükran borcumuz 
\ 'ardır. 

Bu hüyük Türk dostunun hâtırası önünde 
yüksek lieyelinizi saygı duruşuna davet ediyo
rum. 

(Saat 1ö,IO - l.bjo arasında üç dakika saygı 
durusunda bulunuldu) 

83 
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BAŞKAN — Gündem dışı söz istiyen arka

daşlarımız vardır, sırasiyle söz vereceğim. 

2. - - Ankara Üyesi İbrahim Saffet Omay'ın; 
•menfur bir suikast e kurban olun Amerika Bir
leşik Devletleri Cumhurbaşkanı John F. Ken-
nedy'nin yüksek şahsiyeti hakkında demeci 

BAŞKAN — Sayın Saffet Omay, 'buyurum. 

İBRAHİM SAFFET OMAY (Ankara) — 
Sayın Başkan, ıSayın Senatör arkadaşlarım, 
Menfur bir suikasdın 'kurbanı olan Sayın 

Kenedi şüphesiz yalnız Büyük Amerikan Dev
leti için değil, bütün dünya için elim bir ka
yıptır. 

Bugün insanlık âlemi mümtaz bir evlâdını 
[kaybetmenin acısı içindedir. Bu cümleden ola
rak asil Türk milleti de fert fert, aile aile bu 
ıstırabı yürekten paylaşmaktadır. 

Ben Kennedi'ye hayrandım ve onu bu duyu 
ile çok severdim. Hayranlığım ilk zamanlarda 
sebebini tabi il edemediğim bir sevgi ile .başla
mıştı. Düşündükçe onun; insan severlik ve 'hür
riyetler uğruna yaptığı cesur mücadelesinin sev
gimin sebebi olduğunu tesbit ettim. 

26 Haziran 1963 günü hayatımın mutlu bıir 
tesadüfü olarak onu Batı Berilinde beşuş çehre
siyle tam bir sevgi ve senpati hâlesi içinde gör
müştüm. Nazi Almanyasına karşı zafer kazandı
ğı İçin bugün orada bulunan Amerika'nın; genç 
Cumhurbaşkanına karşı Berlin'İdlerin nasıl .bir 
karşılama yapacaklarını merak .ederek töreni de 
izlemiştim. Tezahürat çok candan idi. Hattâ Al-
ımanların heyecan dolu haykırışları vakit vakit 
hıçkırıklarla boğuluyordu. Tesbit ettim/ki: Al
man milleti kurtuluş ümidini de ona bağlamış
tır. 

Esasen Nato müdafaa kalkanının Batı Ber
lin'i de içıine aldığmi o söylememiş mi idi? Ber
lin'e uzanan koridorların zaman zaman Ruslar 
tarafından kapatılmak istenilmesi karşısında bu 
şehre karşı yapılacak hücumun; hür dünyaya 
karşı yapılmış bir hücum telâkki edileceğini de 
o söylememiş mi idi? Komünist tanıklarının hür 
insanların üzerinden geçmesine, müstebitliğe 
karşı mücadelenin asla gevşetilmemesine bütün 
dünyanın sık sık dikkatini çeken insan o değil-
miydi? 

26 .11 • 1963 O : 1 
Muhterem senatörler. 
Kabul 'buyurursunuz ki, müteveffa Kenedi 

hürriyetler rejiminin galip geleceğine -ve sulhun 
devam edeceğine inanırdı. 

Dünyada, kollefctif emniyetin temimi için 
Amerika'nın; tam bir mesuliyet duygusu için
de verilmiş her sözünü mutlaka yerine getirme
yi Amerikasn (milletine devamlı olarak telkine 
çalışırdı. 

Dünyanın her köşesinde milletti er arasında 
bitmek, tükenmek bilmiyen her mücadelenin ve 
hürriyete aykırı olan her tutum ve davranışın 
karşısında idi. Hayatı boyunca, kendisine hürri
yeti rehber alan Kennedi; huturnı 'bütün dünya
da tahakkuku için iktisaden geri kalmış mem
leketlere Amerika'nın kabiliyetinden, sermaye
sinden ve hattâ yiyeceğinden büyük ölçüde yar
dıma hazır olduğunu söylerdi. 

Kennedi, samimi' 'bir halk adamı idi. Ameri
kan milleti ve bütün dünya önünde dalma açık 
konuşurdu. Demokrasilerde halka karşı mesuli
yet mevkiinde olanların hakikatleri olduğu giM 
ve açıkça aksettirmeleri lüzumuma işaret ederdi. 
Dünyada hür düşüncenin yayılmasına mani ol
maya çalışan kuvvetlere kendisini siper eden bir 
'başkandı. Bütün dünyanın dikkatimi; daha mek
tep sıralarında başlatılmak istenen ideoloji ımü-
cadeiesıine çeker ve insanlığı 'bunun ehemmiyeti
ni idrake davet ederdi. Amerika'mın; insan oğ
lunun hürriyet inancından gelen bir kuvvete sa-
hibolduğuna inanırdı. Bu itibarla da vazifesi 
icaplarını yerine .getirirken Amerikan milletinin 
iyi dilelderme, desteğine ve kepsinlin üzerinde 
dualarına ihtiyacı olduğumu söylerdi. Hür âle
me, insanlığını hürriyet mücadelesi için hiçbir 
masraf ve tehlikeyi düşünmeden demokrasimin 
devamına sây edilmesini telkine çalışırdı. Dev
let idare edenlerin sözlerinde .mütteyakkız ve öl
çülü olmalarının sulhu ve hürriyeti devam ettir
meye yanyacağını söyler ve en müşkül anlarda 
insanlara ve politikacılara ihtiyatlı ve basiretlii 
•olmayı tavsiye ederdi. 

Kenedi cesurdu, çünkü hürriyete âşık idi. 
Ve liste ıbu büyük aşkı uğruna cesurdu. 

Hizmet mevkiinde hareketsizlik politikasını 
katiyen mazur görmezdi. Milletimin ve hür in
sanlığın 'hayrına olan her hareket ve davranı
şında eski bir filozofun «korkuyu yaratan kor
kudan kurtulamaz» sözünü her ẑaımam rahatlıkla 

«-84 — 
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söylerdi. ITüiTİyetin emniyeti için gereken her 
kararı cesaretle alır, bunun için inşama, salâhi
yetlere, kontrollere veya vergiye ihtiyaç görü
lürse •bunları istemekten asla çekinmeni der idi. 

Tatbik mevkiine koyduğu programlarıma uy
sallığın ve tavizciliğin .gölgesini dahi düşürmek 
istemez, tıpkı Atatürk gibi politikasını tatbikte 
en küçük bir inhirafı veya gerilemeyi 'asla kabul 
etmezdi. 

Sayın senatörler; 
Bu dünya yüzünde büyük dâvaların adamı 

olan Büyük Kenedi için ne söylense azdır. Ölü
mü bütün dünyayı derin teessüre gargetmiştir. 
Asil Türk 'milletinin samlım! dostu olan Kenodi'-
nin hâtırasının civanmert Türk milleti tarafın
dan daima •muhabbetle ve hüzünle yadedileceği-
ni bilhassa belirtmek isterim. 

Büyük dost ve müttefikimiz Amerikan mil-
1 etinin; -Kenedinin çizdiği yolda dünya çapın
daki sommkılu.k duygusu ile yürümekte devam 
edeceğine katiyen inanıyoruz. 

Bugün Amerikan 'milleti ve hür dünya mil
letleri en büyük tesellisini 'müteveffa Başkanın 
düne kadar yardımcısı ve bugün Amerika'nın 
Başkanı olan pek muhterem'Cansın'm; Kenedi '-
nin iç ve dış politika, tutumunu eksiksiz d'evaıu 
ettireceğinde hulimaktadır. 

Hürriyetler ülkesi Amerika "ya ve mütevef
fanın kederli ailesine can ve yürekten baş sağ
lıkları dilerken bu duygularımla yüksek heyeti
nizin duygularına da tercüman olduğuma inanı
yorum. Kenedi"nin hâtırasını tazizen hürriyet
lerin muzafferiyetlne dualar ederek huzurları
nızdan ayrılırım. (Alkışlar) 

3. •— Tabii Üye Osman Kök sal'm, 20, 21 Ma
yıs hâdiselerinde şehidol anların ailelerine ve hu 
hâdisede malûl kalan kıra yapılacak maaş tahsi
si ve yardımlar hakkındaki kanun tasarısının 
hâlâ Meclise intikal etmemesinden duyduğu 
üzüntüyü belirtti ve bu tasarının süratle kanun
laştırılmasına dair beyanatı. 

BAŞjKA-N — '.Sayın Osman Koksal, buyuran. 
OSMAN KÖKSATJ (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, Sayın senatörler, gündem dışı bu ko
nuşmayı yapmak mecburiyetinde ve bilhassa 
kendisini çok takdir ettiğim ve ayrıca hususi 
hürmetim olan Sayın Millî Savunma Bakanı
mıza tarizde bulunmaik zaruretinde kalmış ol
maktan duyduğum üzüntü hakikaten derindir. 

26 .11 1963 O : 1 
Fakat beni bu konuşmaya sevkeden âmil, 2U - 2! 
Mayıs olaylarında Türkiye'de demokratik reji
min ve hürriyetin yerleşmesinde hayatlarını fe
da etmiş olan aziz şehitlerimizin mukaddes hâ
tıralarına ve geride bıraktıklarına karşı, parlâ
mento- olarak kadirşinaslık vazifemizi yerine 
getirmekte hakikaten çok geç kalmış olmamızın 
de ti n ü züntüsüdü r. 

Muhterem arkadaşlar, 20-21 Mayıs olayları
nın hemen akabinde parlâmentomuzun, vatanın 
bütünlüğü ve selâmeti için hayatlarını istihkâv 
edenlere karşı göstermiş olduğu derin ve haklı 
hassasiyetin şiddetinden bugün dahi hiçbir şey 
kaybetmemiş olduğuna inanmak hakkımızdır 
ve doğrudur. 

Bununla beraiber, geride bıraktıklarına mü
nasip şehit maaşı bağlanmasını istihdaf eden 
kanun tasarısı maalesef bugüne kadar henüz 
Meclis gündemine dahi intikal edememiştir. Bü
yük ve asil fedâkârlıkların yarasının sargısı sı
cak alâkadır. Evlâdını, bahasını, kocasını 20-21 
Mayıs başkaldırmasında kaybetmiş olan kim
seleri, Büyük Parlâmentonun hakikaten içtcı 
alâkası ne kadar hislendirmişse, akıp giden 
zaman içinde Büyük Meclisin arzusunun kanun
laşmasında bir alâkasızlık havasına girmesi, bu 
şahısları ve onlarla birlikte asi! ve kadirşinas 
Türk Milletini bütünü ile hayal kırıklığına uğ
ratmaktan geri (kalmamıştır. Evlâdının şaha 
delini duyan bir babanın ertesi günü Devler 
büyüklerine çektiği telgrafla bilâhara, aynı şa
hıslara maddi müzayakalar sebebiyle müraca
at mecburiyetinde kalması; şehit çocuklarının 
korunması ve okutulmasının ancak hayır mües
seseleri delaletiyle mümkün olabilmesinin, on
larda ve milletimizin bütününde nasıl bir haya i 
kırıklığı ve iç ezıginliği yarattığını takdir zor 
olmadığı kanısındayım. "Hele son günlerde, ga
zete sütunlarında aynı olay mahkûmları hak
kında atıfet takrirlerinin Millet Meclisine ve 
Senatoya verilmiş olmasının kitleler üzerindeki 
tepkilerini bilmem izaha lüzum var •mı? 

derci bu müddet zarfında Parlâmento hakiki 
ve olumlu bir faaliyet devresi geçirmiştir. Fa
kat. bu tasarının, bir an evvel kanuniye! kesbet-
nıesi için sarfedilecek munzam faaliyet, kanaa
timizce, mahalline masruf bir zahmet olurdu. 
Bu tasarının kanunlaşmasını hakikaten samimi 
olarak arzu ettiğini yakinen bildiğimiz Sayın 
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Millî Savunma Rakamınızın biraz daha yakın 
alakası, neticesinin istihsalinde müessir olabilir 
ve bu alâka, temsil ettiği büyük ve asil cami
anın arzusu istikametinde munzam bir faaliye! 
olurdu. 

Temenni ederim ki, Parlâmentonun yeni fa
al i vet devresinde Savın Bakanımız bu alâkası

nı esirgemiyecek ve bu mevzuda acilen bizi ten
vir edeceklerdir. Büyük Meclis, tarihî ve mâ
nevi görevini bir an evvel yerine getirmek için 
ihtiyar edeceği emeği, maddi ve mânevi Ibir 
ünlenme vesilesi addedecektir. 

Saygılarımla. (Alkışlar.) 

SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 

'/. --• Başkanlıkça; Başkan, John F. Kennedy' 
nin elhrı kaybı münasebetiyle Amerika Birleşik 
Devletleri Senato Başkanlığına gönderilen ta
liye I el a rafı 

BAŞKAN •-•• Bir takrir sardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Sena tosu Başkanlığına 
Amerika Cumhurbaşkanı müteveffa. Ken-

nedyîıin. ölümü dolayısiyb :J dakikalık ihti
ra n sükûtu duruşunu arz ve teklif eyleriz. 

Teessürlerimizin de ifadesinin karar altın'a 
çilin masın,, dileriz. 

A. P. örupu adına C. H. P. Crupu adına 
Aydın Konya 

Fikret Turhangil. Ahmet Onar 
Y.T.P. Crupu adıma 

Tekirdağ Talbiî üyeler adına 
Cema! Tarlan Fahri Özdilck 

Cumhurbaşkanınca S. tî. 
Âmil Artus 

BAŞKAN - Efendim takririn birinci, kıs
mı saygı duruşunu ihtiva etmektedir. Bu saygı 
duruşu yapılmıştır. 

İkinci İnsim ise, Başkanlık Divanı tarafın
dan daha evvelce ifa edilmiştir. 

Şimdi Başkanlığın Amerika Birleşik Devlet
leri Senatosu Başkanlığına göndermiş olduğu 
telgrtıl'ı okutuyorum-

Bkselihıs, 
Amerika Birleşik Devletleri. Senato Başkanı; 
Washington 

Ekselans Kennedy'nin elim vefatı habe
rini. büyük bir teessürle almış bulunmaktayız. 

Dünya sulhu ve milletlerin refah ve saadeti 
uğruna hayatını vakfeden Kennedy'nin vefatı 
ile .sadece Amerikan Milleti değil, fakat bü
tün insanlık kendi idealinin en büyük müda-
fiini ve koruyucusunu kaybetmiş bulunmakta
dır. 

EksekValarma ve şahsınızda Amerikan Se
natosuna şahsım ve Türkiye Cumhuriyet Sena
tosu üyeleri adına mı derin taziyelerimizi tarz 
ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı 
Enver Aka 

BAŞKAN — Ittılaınıza arz olunmuştur. 

5. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

7. — - Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ulaş
tırma Bakanı İhsan Şeref Dura'nın, dönüşüne 
kadar kendisine İmar re İskân Bakanı Jhıyri 
Mumouogıhı'i'ioı vekillik ••deceyine dair Cumhur
başkanlığı teskeresi f.V/367) 

Cumhu riy et Senatosu Başkanlığın a 
Vazife de yurt dışına gidecek olan Ulaş

tırma Baıcan1 İhsan Şeref Dura'nın dönüşüne 
kadar kendiline, İmar ve iskân Bakanı Hayri 
Mıınmuoği ümm vekillik etmesinin. Başbaka

nın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
Tarz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
(^emal Gürsel 

BAŞKAN •-- Bilgi edinilmiştir. 

2. — Amerika Birleşik Devletleri Cumhur
başkanı >l»kn F. Kennedy'nin cenaze töreninde 
bulunmak üzere Amerika'ya gidecek olan Baş
bakan ismet İnönü'nün dönüşüne kadar ken-
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dişine Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı 
Ekrem Âlican'ın vekillik edeceğine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/268) . 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına | 
Amerika Birleşik Devletleri Cumhur

başkanı Joiu. F. Keımedy'nin cenaze töreninde 
Türkiye Cumhuriyetini temsilen hazır bulun
mak üzere Amerika'ya gidecek o\\u\ Baş
bakan İsmet inönü'nün dönüsüne kadar Başba
kanlığa Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Ekrem Âlican'ın vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş okluğunu arz 
ederim. I 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Oürsel 

BASK V,\ — Bilgi edinilmiştir. 

3. — A-ı-erıka Birleşik Devletleri Cumhurbaş
kanı John F. Kennedy'niv. cenaze töreninde 
bulunmak üzere Amerika'ya gidecek ulan Dış
işleri Bakanı Feridun Cemal Erkin'e dönüşüne 
kadar kendisine Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Turhan Feyzioğlu'nun vekillik ede
ceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/269) 

Cuırhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Amerika Birleşik Devletleri Cumhurbaşkanı 

müteveffa John F. Keımedy'nin cenaze törenin
de hazır bulunmak üzere Birleşik Amerika'ya 
gidecek olan Dışişleri Bakanı Feridun Cemal 
Erkin'in dönüşüne kadar kendisine, Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turhan Fey
zioğlu'nun vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel | 

BAŞKAN — Bilginize arz edilmiştir. 
Şimdi istifa tezkereleri var, okutuyorum. 

4. —. Denizli Üyesi Cahit Akyar'ın, Yeni Tür
kiye Partisinden istifa ettiğine ve teşriî görevini 
bağımsız olarak yapacağına dair yazısı. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığın;! 
9 Kasım .1963 tarihinde, mensubu bulundu- j 

ğum Y. T- P. sinden istifa ettiğimi ve teşriî 
görevimi müstakil olarak ifa edeceğimi saygı
larımla arz eylerim. Denizli 

OaMt Akyar 

26 .11 1963 O : 1 
BAŞKAN — Bilgi edinilmiştir. 

5. — Erzurum Üyesi M. Rahmi Sanalan'm, 
Yeni Türkiye Partisinden istifa ettiğine ve Mil
lî Savunma Komisyonuna bağımsız olarak aday 
gösterilmesine dair yazısı. 

Cuırî u' iyet Senatosu Başkanlığına 
Yeni Türkiye Partisinden 14 Kasım 1963 

te istifa ettiğimden Senato Millî Savunma 
Komisyonuna bağımsız olarak adaylığımın 
kabulünü arz ve rica ederim. 

Erzurum 
M. Rahmi Sanalan 

BAŞKAN bilginize arz edilmiştir. 

6. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Muzaffer 
Yurdakuİer, Abdülkerim Saraçoğlu ve Nurullah 
Esat Sümer'e izin verilmesi hakkında Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/265) 

BAŞKAN —-• Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu 

üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle 
izinleri, Başkanlık Divanının 22 . 11 . 1963 ta
rihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerinize arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu 

Başkanı 
Enver Aka 

C. Senatosu Üyesi Muzaffer Yurdakuİer Has
talığına binaen 20 gün 11 . 11 . 1963 tarihinden 
itibaren, 

C. Senatosu Mardin Üyesi Abdülkerim Saraç
oğlu Hasatalığına binaen 10 gün 3 . 11 . 1963 ta
rihinden itibaren, 

C. Senatosu İstanbul Üyesi Nurullah Esat 
Sümer Mazeretine binaen İ0 gün 26 . 11 . 1963 
tarihinden itibaren, 

BAŞKAN — İsimleri ayrı ayrı okutup oyla
rınıza sunacağım. 

C. Senatosu Üyesi Muzaffer Yurdakuİer, has
talığına binaen 20 gün, 1.1 . 11 . 1963 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

C. Senatosu Mardin Üyesi Abdülkerim Sa
raçoğlu hastalığına binaen 10 gün, 3 , 1 1 , 1963 
talihinden itibaren. 
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BAŞKAN - - Kabul edenler... Elmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
C. Senatosu. İstanbul Üyesi Nurullah Bsat 

Sümer, mazeretine binaen, 10 gün, 2(i . "11. 1963 
tarihinden itibaren. 

BAŞKAN - - Kabul edenler... Etnıiyenler... 
Kabul edil iniştir. 

(Hindenim 2 ne i. maddesine geçiyoruz. 

/. —• Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi 
Hüseyin O t an'm 20 günlük izin istediğinin red
dedildiğine dair (••umhuriyet tfcnalom Başkan lığı 
lnU( resi (H/266) 

BAŞKAN - - Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi Hüseyin 

(.Han'ın hastalığına binaen .15 Ekim ]963 tarihin
den itibaren 20 gün müddetle izinli sayılması 
Başkanlık Divanının 22 . 1 1 . 1963 tarihli top
lantısında reddedilmiştir. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 
(hınıhuriyet Senatosu 

Başkanı 
Enver Aka 

BAŞKAN — Bu tezkereyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul buyuranlar lütfen işaret buyursun
lar... (Sebebi ne, sesleri) (Niçin reddedilmiş, 
sesleri) (Esbabı mucibesi ne, sesleri) 

İHSAN HAM İT TİGREL (Diyarbakır) — 
Söz isliyorum. 

BAŞKAN - Buyurun. 
İHSAN HA MİT TİGREL (Diyarbakır) — 

Muhterem arkadaşlar. Divana gelen izin talep
leri şimdiye kadar reddedilmiş değildir. Bütün 
arkadaşların mazeretleri, onların ya raporuna 
'veya sösderine itimat etmek suretiyle, tervi-
ceditl'miş 'bıılıınmak'tıadır. 

Sayın Hüseyin Otanîn 20 günlük izin talebi 
bir rapora müstenidolduğu halde, bunun yerin
de olmadığına, varit olmadığına ve bir mazerete 
müstenidolmadığma, Divan, müzakere neticesin
de kaani olmuş ve talebi reddetmiştir, filhaki
ka, l)ii arkadaş gecen sene üç. aya yakın müd
det Genel Kurul toplantılarına devam etmemiş 
ve bu husus Sayın Koçaş'ı haklı olarak itiraz 
beyanına sevk etmiştir. 

Sayın Ünal d ı. bu zatın kalp hastalığından 
mnsf;n'jl)(>]dnğtwm ifade etmişlerdir, Divan 

üyeleri bunu tetkik etmişlerdir, kalp hastalığı 
diye raporlarında bir şey yoktur, gripten muz-
tariptir, gelem iyecek tir. Bsas vazifesi teşriî 
organda çalışmak olduğu halde bu arkadaşımı
zın maalesef bu vazifesini bırakarak, kendisin
ce daha mühim telâkki ettiği ticari işlerle veya 
maden işleriyle meşgul olduğu kanaatina varıl
mıştır. Bu sebebe binaen talebi Divanda ekseri
yetle reddedilmiştir, arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Umumun tasvi

bine nıazhar olan bir görüşün aksini savunma
nın güçlüğünü gayet iyi bilirim. Buna rağmen 
Sayın Tigrel'in görüşünün tamamen zuldmı bu
rada savunacağım. 

Bir sayın üyenin mutlak surette Umumi He
yet toplantılarında bulunması ve toplantıları 
dikkatle takibetmesi elbette vazifesidir. Fakat, 
bir üyenin devamsızlığından duyacağımız üzün
tü ve ciddi olarak bu devamsızlığın karşısında 
bizde, uyanan tepki yanında meseleyi İlişleri
mizle değil, objektif hukuk ölçüleri ve hukuk 
kaidelerine göre tahlil etmek mecburiyetinde
yiz. 

Başkanlık Divanında bu mesele görüşüldüğü 
zaman büyük bir ekseriyet karşısında Sayın 
Karavelioğlu ile ikimiz muhalif kalmış idik. Bu 
muhalefet şerhinin sahibi olarak burada görüşü
müzü arz edeceğim. 

Şimdi bu meselede İçtüzüğün izine ait 192 
ve müteakip maddeleri karşısında ekseriyetin 
aldığı kararın İçtüzüğe uygun olmadığı kanaa
tindeyim. 

Mesele şudur: Mesele bir izin talebi değildir. 
Burada Divanın verdiği ve Yüksek Heyetin oy-
iariyle halledilecek mesele, bir rapora müstenit 
geçmiş zamanın, izinden sayılıp sayılamıyacaği'-
dır. Yüksek Heyet, şayet Başkanlık Divanının 
ekseriyetinin kararma, uygun olarak, mezuniyeti 
kabul etmediği takdirde, bir rapora rağmen, İç
tüzüğün üç birleşim peşipeşine Genel Kurul vop-
lantısına devam etmiyen sayın üyelerin gelme
diği günlere ait ödeneğin kesilmesi hususundaki 
hükmünü yerine getirecek midir?.. Yüksek He
yetin aldığı karar bu olacaktır. Mezuniyet kabul 
edilmediği takdirde ne olacak ve ne yapılacak
tır? Sadece, seni izinli saymadım, demekle yeti
necek midir?.. Yüksek Heyet bir karar aldığı 
zaman, bunun, bütün neticelerini bilmesi iktiza 
eder. Yüksek Heyetiniz, «Ben izinli saymıyo-
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ııım» dedikten sonra, o halde Başkanlık Divanı
na düşecek şey, gelmediği tarihlerin gününe dü
şen muayyen miktardaki tahsisatın, ödeneğin 
kesilmesi zarureti ımevzuaıbahsolacaktır. 

Şimdi, bir sayın üye, raporla, «Ben şu tarih
lerde izinliyim» dedikten sonra, Yüksek Heyeti
niz, «Hayır, ben bu raporu, bu tabip raporunu 
nazarı itibara almıyorum» dediği takdirde sayın 
üye Devlet Sunasına 'başvurarak Yüksek He
yetin bu kararma rağmen hakkını istihsal etti
ği takdirde Yüksek Heyetin ağırbaşlılığı ve ve-
karı ile doğacak neticeleri de Yüksek Heyetin 
nazarı dikkate alması icabeder. 

Mesele şu: Bir rapora müstenit bir talebin, 
hukukçu arkadaşlarım bilirler ki, raporlar ve 
noter senetleri aksi sabit olmadığı müddetçe mu
teberdir, sahteliği müsellem olmıyan bir rapor 
için biz, hayır hususi bilgilere istinaden, maden
cilik veya ticaret yapıyor diye hususi bilgileri, 
hususi mesmuatı, sahteliği sabit olmıyan bir 
Hükümet raporu yerine nasıl getirir, ikame ede
biliriz? Benim maksadım Yüksek Heyetin bir 
yanlış yola gitmemesidir. Yoksa en az burada 
bunu tasviple alkış tutan arkadaşlar kadar Sa
yın Hüseyin Otan'un ademidevanımdaın dolayı 
muztaribim. Fakat İçtüzük kaidelerine göre, 
hususi hislerle bu meseleyi halletmeye imkân 
yoktur. 

Şimdi; muteber bir rapor karşısında ve bu 
raporun sahteliğine ait, hakikate uymadığına 
dair hiçbir şikâyet olmadığı halde, hayır, biz bu 
rapora itibar etmiyeceğiz,diyebilir miyiz? Bir 
hukukî nizam içerisinde, müesses Devlet sistemi 
içerisinde her resmî makamın muayyen fiil ve 
hareketlerine itibar etmek mecburiyetindeyiz. 
Kendiliğimizden, Devletin, her şeyden evvel bir 
ihtisasa dayanan ve muayyen formülüne uygun 
olarak verilen bir resmî rapor karşısında biz çı
kıp, kendi bilgilerimize istinaden, hayır bu doğ
ru değildir, diyemeyiz. 

Yüksek Heyetin, objektif hukuk kaideleri ve 
İçtüzüğün sarih hükümlerine göre bu meseleyi 
tahlil ettikten sonra karar vermesi için huzuru
nuza gelmiş bulunuyorum, arz ederim. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın İhsan Sabri Çağlayangil. 
İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL- (Buma — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; Baş
kanlık Divanının bir arkadaşımızın izninin red-

26.11.1963 0 : 1 
di yolundaki kararı eğer Yüksek Heyetinizce 
tasvip görürse, neyi tescil etmiş olacağız? Bir 
kere Türk tababetini suçlandıracağız. Hasta ol
mıyan bir adama, hasta raporu veren Türk dok
torlarıdır. Sonra binnefs, mensubu bulunduğu
muz Senatoyu suçlandıracağız, hastalık halinin 
haricinde vazifesine gelmeyip hususi işleri pe
şinde dolaşan bir üyesinin bulunduğunu tescil 
edeceğiz. Buna hakkımız var mıdır, yok mudur? 
Ben, Mecelle okunan devre yetişmedim, fakat 
yetişenlerden duydum; bir kaide vardır: «İlmi 
hâkim medarı hükmolmaz.» Hâkim, karşısına ge
len adama, «Delil, ispat yok ama, senin dolandı
rıcılığını ben bildiğim için seni mahkûm ediyo
rum.» diyemez. Raporla karşınıza gelen bir ar
kadaşa, «Sen rapor almışsın, bunun hilafını is
pat etmiyoruz ama, biz biliyoruz ki, sen kaytarı
cısın; izin vermiyoruz.» demek, Yüksek Heyeti
nizin ne mantık selâbeti ve ne de vekarı ile imti-
zaçeder bir haâ değildir. 

Bir rapor var ve bu raporun hilafı sabit de
ğil. Bunun karşısında biz senin ne yaptığını bi
liyoruz, biz sana izin vermiyoruz. Böyle şey ol
maz arkadaşlar. 

Arkadaşlar, bugün rapor alan, veren o, ya
rın biziz. 

Bu arkadaş cezasız ını kalsın? Böyle bir hal 
varsa, bence bir senatörün kendisi hakkında ce
reyan eden bu müzakere kadar, kendisine veril
miş büyük bir ceza olamaz. Bırakın bu mesele
yi, bir daha da bu mesele üzerine dönmiyelim. 
Yüksek huzurlarınızdan ayrılırken hepinizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Lûtfi Tokoğlu. 
LÛTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Muhterem 

Ba.şkan, muhterem senatörler. Hâdisenin iki kıs
mı vardır, bir tanesi objektif kısmı, diğeri de 
hissiyatı alâkadar eden kısmıdır. Müsaade eder
seniz bendeniz objektif kısmını delilleri ile isba-
ta çalışacağım. 

1. - Muhterem 'arkadaşiımızın ıSenalto Üye
si olanak vazifeye başTadığındaın bu güne ka
dar Senatoya devam hususundaki rakamllarını 
takdim etmek istiyorum. Muhterem 'arkadaşı
mız, 1 nci yıl 27 oturuınıa mazeretsiz devaım et-
memiışitir. 2 nci yıl, 26 oturum mazeretsiz devam 
etmemiş topianltilanımıza. 3 ncü yıl.... 

MEHMET ALİ DEMİR (Tımceli) — Divan 
ne muamele yapmıştır? 
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LÛTPİ TOKOĞLU (Devamla) — Muhte

rem arkadaşlar, lütfederseniz bendeniz bildik
lerimi iaırz edeyim ondanı sonra (sizlerin eğer 
İçtüzük mucibince sınad sormaya hakkınız varsa, 
onlara claı cevabiımı arz ederim. Fakat şu hâdi
seye ciddî bir veçhe verelim müsaade ederseniz. 
(Bravo sesleri) 3 neü yıl.. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. Lüt
fen devaım edin efendim. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Divan adı
na anı, şahsımız adına mı., konuşuyorsunuz? 

LÛTFİ TOKOĞLU (Devamla) — Devaım 
edeceğim efendim. 

Muhterem ^arkadaşlarım, bendeniz Divanın 
bir üyesi olarak ve bu karana müspet .rey kul
lanmış ve hattâ kullanılması hususumda azim 
sahibi olan bir -arkadaşımız sıf atiyle ve şıahsım 
adiıiııa arz ediyorum. (Tebrik ederiz sesleri) 

üçüncü yıl' yani 1 Ekini'dem itibaren devam
larda da arkadaşıımız 6 otunum iştirak etme
miştir. Bunun dışında yine arkadaşımız, -geçen 
seneye ımahsus olmak üzere 84 gün izinli, raporlu 
olanak Senato çailışmıalanna devam etmemiştir. 
Şimdi yirmi ıgün (Soldan, kaç güm çalıştı ses
leri) 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Niçin 
müdahale ediyorsunuz, iki buçuk sene devam et-
miyen adaına para verilmez. 

LÛTFİ TOKOĞLU (Devamla) — Beyefen
diler, o kadar azimliyim ki eğer ımüdalhele eder
seniz sabaha ikadan ayakta duracağım, siz sükût 
ettiğiniz zaımıan mâruzaftıımı .arz- edeceğim. Şim
di bir doktor rapora ile arkadaşmııız B'aşkan-
lıik Divanından 20 günlük izjin Mebetmektedir. 
İzin 'talebi 15 Ekim 1963 tarihinden 5 Kasım 
1963 tarihine kadar olan zamanı fcapsaımalkta-
dı r. Fakat itiraf edelim ki; hu iarkadaışımızun 
durumunu tevsik ederek rapor bize 6 Kasımda 
gömderilmişıtir. Böylece de izin tailebini normal 
muamelelerin dışımda ifaı etmiş ve bu suretle 
Başkanlık Divanımı ve dolayısiyle ve Muhterem 
Heyetiniz bir emrivaki karşısında daha bıra
kılmış bulunnuaktıadn*. Bu sebepler dolayısiyle-
dir ki • biz Başkanlık Divanında bu arkadaşım 
izini tailebini samimî telâkki etraışdik. Bu ka
nanım neticesi hiçbir zamnan, bizim, muhterem 
doktor aı&adaşlaran'izM) vermiş olduğu napor-
lara itim'adetmediğimiz anlamına ;alınmaanıalı-
dır. 
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Size iarz ettiğim sebeple bizi', bu ankadaşiımı-

zın izin talebini redde sevk etmiştir. 
Bu kürsüden, çoık hürmet ettiğim arkadaş

larını böyle bir karar aılınaeaJk ollursıa bunun 
neticesi neye varır diye sorarlar. Bendenizin 
(naçizane hukuk'telâlkkiım şuduır; İzim taleplerini 
tetkika Başkanlık Divanı yetkilidir. Başkanlık 
Divanı kanar aldıktan sonra, muîhtenenı heyet 
hadiseyi emine-boyuna tetkik ettikten sonra ka
rarını açıklar. Bu karar, kaziyei muhkemedir. 
Artık fcamaıatim odur ki, bunun Devlet Şûrası 
ve başka bir mereiıi yoktun*. İzinsiz sayıldığı tak
dirde yapılaeafc olan muamele İçtüzüğümüzde 
mevcuttur. Ve Anayasa hukuku elimizde mev
cuttur. Bu tatbik edilir. 

Bendeniz, eğer 'böyle bir 'karar .alacak olursa, 
o takdirde, şu neticeye vâsıl olacağımız kanaa
tindeyim. Bu arkadaşımız bize bir kere dalı;; 
bir emrivaki yapmıyacaktır, mazeretsiz devam
sızlık yapmıyacaktır. Ve bundan böyle maze
retlerini, mazeretin başladığı günden itibaren 
Başkanlık Divanına takdim edecek ve bu maze
retin muhik olup olmadığını da bizim tetkik et
memiz imkânı basıl olacaktır. Böylece 1, Se
natoda disiplini teinin edebileceğimiz kanaatin
deyim. 

2. Bu arkadaşımızın Senato karşısında bi
raz daha ciddiyetle hareket etmesi lâzımgelece-
ği ve bu yolda kendisine hizmet ettiğimiz ka
naatindeyiz. Mâruzâtım bu kadardır. Hürmetle
rimin kabulünü istirham ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç, buyurunuz. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Pek muh
terem arkadaşlar, müzakere mevzuu ettiğimi? 
husus, bir rapora istinadetmektedir. Malûmla
rı olduğu veçhile rapor aksi sabit oluncaya ka
dar muteber evraktan sayılması icabetmektedir. 
Belki arkadaşımız devamsızdır. Hakikaten ben
deniz de müşahede ettim. Fakat bu devamsız
lık rapora istinadederek izin alma şekline iııki-
lâbettiğine göre, bu raporu, Başkanlık Divanı
nın kabul etmiyerek izin vermemesi hususu 
mevzuata aykırı olduğu gibi, Sayın Çağlayan-
<gü'in ifade ettiği şekilde, Türk tababetine kar
şı da iyi bir hareket olmıyaeaktır. Bu bakım
dan bu iznin kabul edilmesi lâzım geldiği mü-
talâasmdayim. Ve şunu ilâve etmek isterim ki 
teşriî taısarruflarıın kaza organlariyle ilgisi yok
tur. Sayın Atalay arkadaşımızın ifade ettiği 
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gibi Devlet Şûrasına gidip de 'bu arkadaşımız 
hak iddia edemez. Elbette ki son söz, Yüksek 
Heyetinizindir, Yüksek Heyetiniz ne karar ve
rirse o olacaktır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Saym İhsan Hamit Tigrel. 
İHSAN HAMİT TİGREL (Diyarbakır) — 

Muhterem arkadaşlarım, ikinci defa. huzuru
nuza çıktım, özür dilerim. Divanın ekseriyetle 
vermiş olduğu kararın maksadı bu arkadaşı ıı 
aylık ve ödeneklerinden kesilecek paralar Ha
zineye irat kaydedilsin diye değildir. Anca/k 
bu 'arkadaşın teşriî vazifesini görmekte ne ka
dar ihmalkâr olduğunun tescili meselesidir. Bu 
da tescil edilmiş bulunmaktadır. Bu cezanın 
kesilecek aylıklarından daha müessir bir ceza 
olduğu muhakkaktır. Binaenaleyh maksat hâ
sıl olmuştur. Sonra Sayın Çağlayangil Türk 
Tababetinin itham edilmiş olacağı, doktorluk 
müessesesine 'hürmet etmekliğimiz lüzumunu 
ileri sürdüler. Zekâsını, ımamtığımı pek ıtaikdiır 
ettiğim kıymetli arkadaşım böyle bir skolâstik 
hükümlerden kaçınırlarsa çok iyi olur. Bir dok
tor, bir mebus, bir senatör, bir hâkim bir hata 
işliyebilir. Bir senatör bir hata işledi diye bütün 
Senatoyu itham etmek hükmü nereden çıkıyor? 
Bu hüküm tamamen yanlıştır. Ondan sonra 
Sayın Lûtfi Tokoğlu arkadaşımız izah ettiler. 
Bu arkadaş geçen sene 150 gün devam etmemiş
tir. Kısmen raprolu, kısmen mazeretsiz. '13u ar
kadaşın durumu bugün Ibu raporla meydana çık
mıştır. Sonra şunu da ifade edeyim ki, bu ra
por Sayın Atalay'm dediği gibi Hükümet tabi
binin değil atelâde, lâalettayini bir mütehassısı-
sın verdiği rapordur. Bunu da arz etmeyi fay
dalı gördüm. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Saym İzzet Biraud. 
ÎZZET BlRAND (İzmir) — Sayın Başkan, 

muhterem; arkadaşlarıım, Taibalbet ve şuabatı 
sanatlarının icrası tarzına dair olan Kanunda 
Türkiye'de icrayı tababet etmek yetkisini haiz 
olan şahısların verdikleri raporları mahkeme
lerde, resmî dairelerde kabul etmek kanuni 
zaruretindedir. Yani hekim raporu bir mües
sesedir. Şimdi bir sayın arkadaşımıza rapora 
istinadeden mazereti için izin verilmemesi için 
zammediyorum ki, evleviyetle bu, rapora mevzu 
olan hastalık isnadının ımevcudolmaması, yani 
raporun sahte olması icabeder. Binaenaleyh ra
porlu bir müracaatın reddedilebilmesi için evvelâ, 
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hastalığın mevcudolmaması raporun yerinde ve
rilmemiş olması hususlarının tevsik edilmesi za
rureti aşikârdır. Değilse taserruf keyfî bir 
mahiyet alır. Bu itibarla 'bendeniz tbu muame
lenin henüz tekemmül etmiş olmıadığımıa ve her 
halde raporun aksi «sabit olmadıkça kabul edil
mesinin kanuni zaruret 'bulunduğuna işaret ede
ceğini. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Kifayet takrir vardır. Şimdiye 
kadar 6 Senatöre söz verilmiştir. Kifayet tak
ririni okutup oylarınıza arz edeceğim. 

BAKİ GÜZEY (Bursa) — Aleyhinde ko
nuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Okutayım ondan sonra. 

Yüksek Başkanlığa 
Mesele aydınlanmıştır. Müzakerenin kifaye

tini arz ederim. 
istanbul 

Fethi Başak 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde, buyurun 
Sayın Güzey. 

BAKÎ GÜZEY (Bursa) — Muhterem Reis, 
muhterem 'Senatör lairfcadaşLaınm; haddi zatımda 
çok basit gibi görünen bu raporun Senatoda ha
kikat en uzunboylu konuşulmaya değer bir mev
zu olduğunu zannetmekteyim. Çünkü, Senato
dan şikâyetçiyiz. Neden şdkâyetaçiyiz f Devtaımsız-
lıktan şikâyetçiyiz. Fakat öyle bir temayül be
liriyor ki, bir rapora müstenidolarak, vâki bir 
talebin hukukî esaslardan, teamüllerden dolayı 
raporu reddedemekten ımütevellidolanaik Senato 
hukukî hükümlerle kendisini bağlamaktadır. Ha
kikaten bu doğru olabilir. Raporun aksiliği sa
bit oluncaya kadar muteber olması şayanı kabul
dür. Ve belki hukukan da bunun reddedilmesine 
imkân yoktur. Fakat muhterem arkadaşlarım, 
hangimiz yoktur ki, böylece rapor alma mümkün 
olmasın. 40 yaşını aşan senatörlerin hepsi muaye
ne edildikleri zaman ufak tefek hastalık bulmak 
suretiyle rapor almaları mümkündür. 

Binaenaleyh, buradan hareketle neticeye var
mak lâzım gelir. Burada alacağımız netice şu
dur : Hakikaten Senatoya bâzı mazeretler do-
layısiyle, mazeretleri büyütmek veya onun ar
kasına saklanmak suretiyle gelip gelmemeyi iti-
yadedinmek meselesi olanak ınaızarı itibara ailımıak 
lâzımgelir. Bunu ele aldığımız takdirde bu mese
le halledilebilir. Binaenaleyh, vicdanen bir ra-
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por arkasına saklanmak istiyen zevat bulunduğu 
zaman, Senato bunun neticesini alamıyacak ve 
Heyeti Umumiyenin yarısına yakın bir kısmı 
bu neticeye doğru gitmek isterse, ondan netice 
almak isterse o zaman Senatonun toplanma im
kânı hâsıl olmıyaeaktır; çünkü ekseriyet temin 
edilemiyecektir. Binaenaleyh, Divanın kararı 
tıbba karşı değildir, hukuka karşı değildir. 
Hakikaten Senatonun devamını ve nizamını te
sis için bunun lüzumu zaruridir. Meseleyi bu 
noktadan ele almak lâzımdır. Eğer aksi netice 
oıfcnıi'ş olsa dahi şu 'koımşm>a; ve 'burnum 'tesirleri 
bu arkadaşımızı ve böyle bir temayülde bulu
nan arkadaşlarımızı geriye doğru çekecektir. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Faruk Işık'ın bir takriri 
vardır. Bu takriri oylarınıza arz etmeden ev
vel okutacağım. 

C. Senatosu Başkanlığına 
Müzakere mevzuu olan husus arkadaşımızın 

aleyhine tecelli edeceğine göre, kendisine bir 
müdafaa hakkı tanınmasına talikan bu madde
nin ileriki oturumlardan birisine bırakılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Van 
Faruk İşık 

CAVÎT TEVFIK OKYAYÜZ (İçel) — Tak
rir hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
CAVÎT TEVFİK OKYAYÜZ (içel) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler; Faruk Işık arkadaşı
mızın verdiği takrir benim kanaat ve kararıma 
göre adaleti temin ve tesis bakımından icabeti 
zaruri bir nizamı kıymetlendirmektedir. Bir ar
kadaşımız raporla Divana müracaat ediyor. He
pinizin bildiği gibi, hukukun bir kitabı vardır 
ve bu kitabı da millet iradesinin temsilcisi Bü
yük Senato ve Büyük Meclis hazırlar. Bu kita
bın sevk ettiği hükümler içinde tesbit, tevsik ve 
tatbika mecbur olduğumuz kıymet hükümleri 
cebrî nizam üzenine is'tinadeder. Bir cebrî niza
mın işleyişine şu veya bu istikametten gelen 
şahsi bilgilerimiz ve hislerimiz ölçüsünde karşı 
durmak Cumhuriyet Senatosunun vekarıııa, ted
birli hareket anlayışına yakışmaz. Bu bakımdan, 
izniniz olursa, Faruk Işık arkadaşımızın mev-
zuubahis takririne uyarak burada maddeten de
ğil, daha çdk imamen mahkûm etmeye 'mnha'tab-
ettiğimiz arkadaşımızın kendisini müdafaa im-
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kânına sahibohnasımda, adalet balkım-ından 
fayda vardır. Bu türlü 'karar verilmesini arz ve 
istirham ederim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bu takrir üzerin
de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Bir nizam içinde 

bulunmaya, mecburuz. İçtüzük hükümleri, izin 
meselelerinde neyin tatbik edileceğini tâyin ve 
tasrih ettiğine göre, bunun dışına çıkmaya yet
kili değUiz. İçtüzükte mezuniyet muayyen bir 
statüye bağlıdır. Faruk Işık der ki, kendi savun
ması alınsın. İçtüzük sayın üyelere savunmayı 
iki yerde hak olarak tanımıştır. Bunun dışında 
her hangi bir şekilde, her hangi bir taleple ve 
davetle sayın üyeler savunmaya icbar edilemez. 
Bu iki haktan birisi teşriî masuniyet, ikincisi 
Meclis tahkikatıdır. 

Bunun dışında her hangi bir şekilde yeni bir 
yA. açmaya imkân yoktur. Nizam ve hukuk 
esaslarını tesis eden bir Yüksek Heyetin Sena
tonun yeni yeni çığırlar açmaya, yeni yeni huku
kî kaideler koymaya ne yetkisi vardır, ne de 
böyle bir gelenek açmak doğru olur. İçtüzükte 
belirtilen yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması veya Meclis tahkikatı açılması do-
layısiyle savunması alınabileceği belirtil
diğine göre b,unun dışında üyeyi her hangi 
bir şekilde gel şu savunmayı yap diye icbar ede
meyiz. Üyelerin faaliyetlerini, içtüzük gereğin
ce yapılabilmeleri mümkün olan hususları ken
diliğimizden kayıtlamaya hakkımız yoktur. Bu 
bakımdan önerge İçtüzüğe uyguu bulunmamak
tadır. Bu sebeple Önergenin reddedilmesini istir
ham. edeceğim. (Sağdan, doğru, doğru sesleri.) 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Faruk Işık. 
FARUK IŞIK (Van) — Muhterem arkadaş

lar, içtüzük mevzuunda size bir hâtıramı arz 
edeceğim. Hukukta bir kaide vardır. Bu sayın 
arkadaşımız aleyhinde birtakım sözler, bu ba
kımdan konuşmalar oldu. Nihayet Heyetiniz 
bir karar verecektir. Nitekim Riyaset Divanı da 
aleyhte karar vermiştir. Bu durumdaki bir ada
mın müdafaasını almadan hakkında bir karar 
vermek hukuka, nizama uygun olmayacaktır. 
İçtüzükte bu sarih değilse, ama, İçtüzüğe Heye
ti Aliyeniz hâkimdir. Bu şekilde bir karar ve
rilebilir. 'Bence müdafaası, alınmadan bir ka
rarın verilmesi doğru değildir; hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Her iki takrir oylarınıza arz 

edilecektir. Tekrar ayrı ayrı okutacağım. 
(Faruk Işık'ın önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN —* Bu takriri oylarınıza arz edi

yorum, Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... 
Reddedilmiştir. 

Kifayet takririni bir daha okutarak oylarını
za sunacağım. 

(Fethi Başak'm önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Kifayet takririni oylarınıza arz 

ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Başkanlık tezkeresini tekrar okutuyorum. 
(C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi tekrar 

okundu.) 

BAŞKAN — Tezkereyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... (Anlaşılmadı, izalı edin, 
sesleri.) 

Hüseyin Otan'a izin verilmemesini kabul bu
yuranlar... Kabul etmiyenler lütfen işaret buyur
sunlar... Tezkere reddedilmiştir, efendim. Şimdi 
mezun addedilecektir. 

6. SEÇİMLER 

Komisyonlara üye seçimi 

. BAŞKAN — Komisyon seçimleri için Parti 
Gruplarından listeler gelmedi. Gruplar bize gön
derdikleri takdirde önümüzdeki birleşimde ko

misyon seçimleri yapılacaktır. 
28 Kasım 1963 Perşembe günü saat 15 te 

toplanılınaik üzere Bırleşdımi kapat lyoruım. 

Kapanma saati : 16,15 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

SEKİZİNCİ BİRLEŞİM 

26 . 11 . 1963 Salı 

Saat : 15,00 

1. — Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Muzaffer 
Yurdakuler, Abdülkerim Saraçoğlu ve Nurul-
lah Esat Sümer'e izin verilmesi hakkında Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/265) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hüseyin 
Otan'm 20 günlük izin isteğinin reddedildiğine 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
(3/266) 

3. — Komisyonlara üye seçimi 


