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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15 

BAŞKAN: ibrahim Şevki Atasağun 

Hüseyin Atmaca (Denizli), Sami Turan (Kayseri) 

BAŞKAN — 51 nci Birleşin.':, açıyorum. 

S. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yokla-a yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, 

MEHMET HAZER (Kars) — Gündemin tan

zimi ile ilgili bir maruzatım var sayın Başkan, 
müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Daha gündeme geçmedik, mü
saade ederseniz gündem dışı söz almış sayın 
üyeler var onlar Konuşacaklar, efendim. 

DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Kocaeli Üyesi Hikmet İşmen'in, Samsun 
tütün piyasasının açılışı münasebetiyle tütün pi
yasalarının her yıl büyük v aitleri e açıldığına ve 
fakat hüsranla kapandığına dair demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı bir talep var oku
tuyorum, 

C, Senatosu Başkanlığına 
Samsun tütün piyasasının açılması ile tütün 

yetiştirioilerinin bir kes daha hüsrana uğradık
larım açıklamak ve hükümeti uyarmak için 
güne?em dışı söz istiyorum, saygılarımla. 

Hikmet ismen 
Kocaeli 

BAŞKAN — Gündem dışı söz alan Sayın 
ismen, buyurun. 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler, yüce kurul üyelerinin çok 
iyi bildikleri gibi, her yıl, çeşitli tütün bölge
lerinde piyasalar nutuklarla açılır, hüsranla ka
panır. Açılmadan önce bakanlar açılış konuşma
larında iyi tütüne iyi para verileceğini müjde
ler; tütünü iyi olanlar, iyi olduğundan şüphesi 
olmayanlar, özellikle müthiş umutlanır, ama da
ha ilk günü aldandığını açıkça görür ve nereye 
başvuracağım bilmez halde şikâyetler yağdırır. 
tütünleri ya yok pahasına satılır, ya da elinde 
kalır, Bu tütün piyasalarının değişmez senar
yocudur, Nitekim, bu yıl E*re tütün piyasacı açıl
madan önce 25 Ocak 1970 de bir demeç veren 
B^ym Tekel Bakanı «ekicinin veya köylümüzün 
12 ay müddetle emek verip, çocuğundan kıy

metli tuttuğu tütünün tam değerini vermeye ça
lışacağız» dedi. İşte dün, 16 Mart günü açılan 
tütün piyasasının önceki günlerde sayın bakan 
«iyi tütüne iyi para» sloganı ile ilgili görüşme
ler yaptı. Oysa dün, açılış konuşmasında yalnız 
Samsun değil, bütün Türkiye ekicilerini ve de 
ilgilileri şaşırtan bir konuşma yaptı. Sayın Ba
kan «Tütün yerine inek besleyin» diyor ve se-
bebclarak da «Tütün geçim kaynağı olmaktan 
çıkmıştır, ne sizi ne de bizi tatmin etmeyeceği 
kanaatindeyiz» diyor. Peki, her yıl tütün saye
sinde ceplerine milyonları atanlara, bu tüccar 
lara şahane bir yaşantı ka3/nağı oluyor da, onu 
yetiştirenlere neden bir şey sağlıyamıyor? 

Sayın senatörler, bunun cevabını artık Tür
kiye'de bilmiyen kalmamıştır. Mektunları ya
nımda bulunan, Mehmet Aktan. (U?.ak) Musta
fa Geniş f İzmir), SaHt Akacak fizmir) gibi da
ha birçok ekicilerden aldığımız mektuplarda 
hükümB+in. bu tüccarları nasıl tuttuğunu onla
ra nasıl milyonlar yapmasına sebebolduğunu 
anlatıyorlar. 

Hem Türk tütünü dünyanın en kaliteli tütü 
nü olacak hem. de yetiştirenleri kahredecek, pe
rişan edecek uygulama1 ar yapılacak. Keski tü
tün piyasaları kendiliğinden açılsaydı da Ba
kanlar açılışlarda konusmasalardı. Çeşitli böl 
melerde ekicilerle yantısımız görüşmelerde eki
cilerimizin çok endişeli, olduklarını, daima dert
li olduklarını görürüz. Haklıdırlar tabiî. «Gay
ri bizim direnme gücümüz kalmadı, ipek gibi 
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tütün yetiştiriyoruz kaba kâğıt fiyatına alıyor
lar, biz yetiştiriyoruz, fiyatını onlar biçiyorlar. 
Nasıl iş bu? Hani bizim topraklarımızda dünya
nın en kaliteli, en nefis ara malı ve de en düşül: 
nikotini! tütün yetişiyor, diyorsunuz, dostumuz 
Amerika sigaralarına Türk tütününü harman 
yaptığı ölçüde propagandasını göklere çıkarır 
da sigaralarını satar diyorlar. Bu dünyaca ün
lü tütünleri yetiştiren bizlerin hali bu mu olma
lıdır? Yakışık alıyor mu? Bizden satınahp dışa
rıya satan tüccarlar sultanlar gibi .y aşıya eak 
paraları kazanıyorlar, bizde bunun bir yolunu 
görsek, bunu bize bir öğretmeniz, nasıl oluyorsa 
bu yoldan rahat rahat yaşıyorlar, bis yaşıyamı-
yorus» diye soruyorlar? 

Sayın senaiörlsr, Samsun piyasası açılmadan 
bir kaç gün ence «Tekel, Samsun tütüncül-srlni 
küstürmesin» dİ37e bir yazı gönderdi Mehmet 
Beşibdrlik ve arkadaşları, birtakım gazetelere. 
Tekel. Samsun tütüncülerini değil, bütün Tür
kiye zürraım dondurdu bıraktı. 

Sayın Bakandan soruyorum. En güzel tütün
leri 4 - 5 liraya kapatarak yapılan destekleme 
alışları aldatmaca mıdır, yoksa doğru bir şsy 
midir? Alaçatrda (izmir) aynı toprakta, aynı 
çeşit ve kalitede yetiştirdiğini yine aynı köyün, 
200 e yakın, kurulu önünde tesbii ettiğim gibi, 
iki tütünden bir'ine 11.25, diğerine 4 liradan 
verdiklerine göre, hangi kıstaslar uygulanmak
tadır? öte taraftan Mecidiye köyünde Tekelin 
6 lira verdiği tütüne ertesi gün tüccar 7 lira 
verdiği halde, benim tütünüm çok kaliteli tü
tündür vermem diye ısrar eden Mecidiyeli Os
man'ın tütünü kaçtan satılıyor? Bu ve bunun gi
bi bütün olaylar çok korkunç uygulamalardır, 
sayın senatörler. 

izmir piyasası açıldığı gün Manisa dolayla
rında gezen Sayın Bakana köylüyü tüccarın 
elinden kurtarın, malımızı yok pahasına elimiz
den alıyorlar diyen köylüye «Tüccar hiçbir za
man vatandaşın malına göz dikmez» cevabı ile 
kimi koruduğunu, hangi sınıfa hizmet ettikle
rini açıkça ifade etmiyorlar mı. Oysa ki, daha 
dün sabahki konuşmasında Sayın Bakan «Tü
tünlerinizi yok pahasına elinizden sakın kap
tırmayın, tedbirler alınmıştır» demişti. Kimlere 
karşı tedbirler alınmıştır? Alman tedbirler de 
tüccar yerine Tekel yok pahasına satmalma 
şeklinde somutlaşmıştır. 

17 . 3 . 1970 O : 1 
Sayın senatörler; beş fiyat uygulaması ile 

hiçbir zaman ciddî tedbir alındığı ispatlanamaz. 
Eğer sayın Hükümet sunduğu özet programda 
da belirtildiği gibi, sosyal adaletin müessir me
totlarını gerçekten kullanmayı amaç edinmişse, 

Anayasamızın «Devlet tarım ürünlerini ve ta
rımda uğraşanların emeğini değerlendirmek için 
gereken tedbirleri alır» diyen 52 nci maddesi
nin açık hükmünü tastamam uygular. Bütün 
bu uygulamalarla hiçbir sorun çözümlenemez. 
Eandıman tesbitlerini bir sır gibi saklıyarak 
yetiştiriciyi bir anda karar verme durumunda, 
satmak veya satmamak gibi bir karara itmek 
basma balyozla vurmaktan daha beter olduğu
na inanmıyorsunuz. 

Samsun piyasasının da, her yıl olduğu gibi, 
kahredici bir şekilde açılmış ve bilinen yöntem
lerle kapanacağı da açıktır. Diğer yıllara oran
la çok daha kaliteli tütün yetiştirildiğine sap
tanan Samsun tütüncülerine, demek Sayın Ba
kanın önerisi, inek yetiştirmenin daha kârlı 
olduğu doğrultusundadır. Sayın Bakan imkân
larımız nisbetinde ekiciyi koruyacağız, demişti. 
Demek A.P. iktidarının ekici için imkânları bu
dur. Küçük bir azınlığa milyonlar kazandırmak, 
milyonları kazanmalarına sebebolan kimseleri, 
sayın ekicileri kahrından öldürmek, ya da dün
yaya geldiğine pişman ettirmek. 

Saygılarımla. 

2. -— Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, son gün
lerde ileri sürülen nüfuz suiistimali dedikodula
rına dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Özer, yazılı olarak gün
dem dışı konuşma isteğinde bulunmuşsunuz, 
okutacağım efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Yurdumuzda bir buhran Imvası olarak esti

rilen nüfuz ticareti ve suiistimalinin şümulü, sö
mürü ve kaynağı ile nedenleri hakkında Yüce 
Senatoda gündem dışı maruzatta bulunmama 
müsaadelerini saygılarımla arz ederim. 

Malatya 
Hamdi özer 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın özer. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Baş

kan ve Yüce Senatonun sayın üyeleri, hepinizi 
hürmetle selâmlarım. 

Beser olmanın nedenleriyle, tarih boyunca 
her toplumun bünyesini kemiren nüfuz ticareti 
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ve suiistimali devam etmiştir ve devam edecek- | 
tir. Fakat, "bütün gaye bunu asgari noktaya in
dirmektir. Bunun için de tek çare, ahlâkı yü
celtmek ve yeterli müeyyideleri tesis etmek, 
ikâme etmektir. Şunu kabul edelim ki, her tmv 
lü iddianın mesnedinde, temelinde gerçekler 
olabileceği gibi, bilhassa ihtirastan, kasıttan do
ğan yalan ve iftiraların da mevcut bulunacağı
nı kabul etmek zaruretindeyiz. Hele muhteris
lerin asla tükenmiyen yegâne sermayeleri yalan 
ve iftiralardır. Hasımlarını, bilhassa Devlet bü
yüklerini ekarte edebilmek, onları yiyebilmek 
için yalanı, iftirayı birer şerbet gibi kullanmak
tadırlar. Bu şerbet, öyle bir şerbettir ki, bazan 
yalnız hasmını değil, millî haysiyeti, millî şe
refi de rencide eder ve zehirler, arkadaşlar. 

Daha dün denilecek kadar bir tarihi, hepi
miz hatırlıyoruz. Afrika'daki yamyam kabile
lerine dahi reva görülmiyen insan kıyma ma-
kinalarının mucitleri de bu memlekette mevcut
tu. Bu milletin şeref ve haysiyetine kıyarak, bu 
kıyma makinalarını ihdas edenler, yüzlerce 
gençlerimizin geceleri doğrandığını, buzhane
lerde tavuklara yem edilmek üzere saklandığını 
iddia ediyorlardı. 

işte arkadaşlar, bazan şahsi ihtiraslar bir 
milletin şeref ve haysiyetini de bu şekilde, hem 
de kendi dili ile, kendi radyosu ile, kendi ba
sını ile bütün dünyaya ilân eder. inanalım mı 
bunlara? İnanacak mıyız bunlara? 

Sonra ne oldu? Türkiye, birçok yerleriyle 
Rusya'ya satılmıştı, satılmakta idi, pazarlıkta 
idi ve daha sonra Türkiye yıkılıyor, Türkiye 
mahvoluyordu. 

Araştırdık, araştırıldı... Bir köpek ile, bir 
bebek bulundu, arkadaşlar. Demek, Türkiye, bu 
köpek ile, bu bebeğin üzerinde mi yaşıyordu? 
Acaba, bu köpek kimi ısırmıştı ve bu bebeğin 
sancısı kimi tutmuştu? Bunu kıyas olarak arz 
ediyorum. 

Şimdi geliyorum, Devlet büyüklerini ye
mek için girişilen ihtirasın kötü neticelerine. 

Muhterem arkadaşlar, bu vatan uğranda 
samimi olarak çalışanlar da vardır, ölen de 
\ ardır ve hattâ cMüren de vardır. Samimi olan
ları takdirle, hürmetle selâmlamak vicdani bir 
borçtur. 

Şunu da arz edeyim ki, bâzı kimseleri in
sanlar idam eder, bâzı kimseleri de tarih idam 

eder. Tarihin idam ettikleri ebediyete kadar 
idam sehpalarında asılı olarak kalırlar. 

Muhterem arkadaşlar, iftira... İftiralara 
inanmak gerekiyorsa, veyahutta bunun gerçek
liğine inanmak gerekiyosa, tek taraflı değil 
her taraflı mülâhaza etmek lâzım. 

MEHMET HÂZER (Kars) — Ne demek 
istiyorsun? 

HAMDİ Ö2ER (Devamla) — Geliyorum, 
îfendim; geliyorum, ne demek istediğime. 

Yalan bir samanda hamurla, çamur kar
masından yapılan ve vesika ile vatandaşa da
ğıtılan ekmek dağıtımı samanında, şöyle bir 
fısıltı gazetesi ile memleketin her tarafına yay
gın bir haber hepimizi hayretten hayrete dü
şürüyordu : 

Bayın İsmet İnönü'nün kardeşi Rıza ismin
de bir zat, Karun'un servetini sırtındaki kam
burda taşıyor, diye mütemadiyen konuşuyor
lardı. Buna inanalım mı? Bunu, İsmet Paşa 
mı himaye etmiştir? Haşa. Suret - i katiyede 
ısssih ederim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Neresi bıı-
n;-n gündem dışı, Sayın Başkan. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Ne ko
nuşuyor, masal mı anlatıyor? 

SAFFET UR AL (Bursa) — Zamirini dö
küyor, bırak yahu, konuşsun. Demirel birader
lere dokundular. Zaten biraderlerin yaptıkla
rı... 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Siz ne söyler
seniz, söyleyiniz. Siz malıud oklarınızı bize 
fırlatırken, biz size nezaket çiçeklerini atmak 
msclmriysîinieyiz. Çünkü, bize yakışır. Taham
mül gösteriniz. 

SAFFET UR AL (Bursa) — Kimsenin, kim-
2 oya iftira etnıesins lüzum yok. Akrabanın ak
rabaya sttiğini... (ve G. İL P. sıralarından «ta
mam, devam, devam» sesleri) 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Evet eğer Sa
yın inönü kendi oğluna, kendi biraderine, ken
di yakınına bunu yaptı ise, o doğru ise bu da 
doğrudur. (0. H. P. sıralarından mahiyeti an-
laşılmıyan müdahaleler) 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Şimdi arz ede
ceğim. Şimdi arz edeceğim. Böyle. 

BAŞKAN — Sayın özer, zatı âliniz cevap 
vermeyiniz, efendim. Âkidelerinizin içerisinde 
'konusunuz. 
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HAMDİ ÖZER (Devamla) — Sayın Baş
kan, mutlaka kendi iftiralarını gerçeğin ken
disi telâkki ediyorlar. Fakat başka taraftan 
kendilerine doğru bir imayı dahi tahammül ile 
karşılamıyorlar. Bu bakımdan beni konudan 
uzaklaştırmak istiyorlar, ama ben konuşaca
ğım. («Devam, devam» sesleri) 

Evet arkadaşlar, benim bahsettiğim zaman
da demokrasi yoktu ki bu kürsüde konuşulsun 
ve basın hürriyeti yoktu ki gazetelerde ilân 
edilsin. Fakat bugün demokrasi var, burada 
konuşuluyor; basın hürriyeti var, basın da ya
zabiliyor. 

SAFFET URAL (Bursa) — Biraderler de 
var. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Biraderleri 
de arz edeceğim, hepsini de arz edeceğim. 

MEHMET HAZER (Kars) — Cemaziyül ev
velini de arz et. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Ben şurayı 
hakkın kürsüsü bilirim, hiç kimsenin inhisa
rında değildir; Hakkın kürsüsü olarak kabul 
ederim, burasını. 

BAŞKAN — Sayın Özer siz Heyeti ümumi-
yeye hitabedin, sise karşı oradan gelen bir sese 
cevap vermeyin efendim. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Arkadaşlar, 
Anayasamızın 33 ncü maddesi «cezai sorumlu
luk şahsidir.» der. Sonra hepimiz seçilmeden 
evvelki akraba miktarımızla, seçildikten sonra
ki akraba ve taallûkatımızı kıyaslıyaeak olur
sak, pek çoğalmıştır. Fakat hiçbir akraba ve 
taallûkatm yaptıkları kanunsuz hareketleri her 
halde hiçbirimiz tasvibetmeyiz. Bunu ancak ak
raba ve taallûkatımızın kendileri takdir etmesi 
lâzımdır. Şayet, Sayın İnönü'nün kardeşi Eıza 
ve gayet Dernirei'in kardeşleri uygunsuz bir ha
reket yapmışlarsa, bunun hesabını verebilirler. 
Şayet; Sayın İnönü'nün oğlu Ömer inönü, Kâh
ta'daki 75 milyon liraya kadar baliğ olan 5 ta
ne petrol kuyusunun Amerikalıların elinden 
alınmak suretiyle 8.5 milyon liraya ve peşinat
sız olarak ayda 100 bin lira ile almış da, bunu 
kendilerine mal etmişse, bilmiyorum bu da bir 
iddia, o Sayın Ömer inönü'yü ilgilendirir, bence 
Sayın İsmet İnönü'yü ilgilendirmemesi lâzım
dır. 

SAFFET URAL (Bursa) — Ne biliyorsan 
getir... 

HAMDİ ÖEEB (Devamla) — Sonra, bu asır
da arkadaşlar, ne kardeşin, ne evlâdın, hiekimse-
nin İdmseye hükmedeceği bir devirde yaşamı
yoruz. Eğer, Sayın Ömer İnönü'nün 55 milyon 
kadar borcu ödemediğinden mütevellit banka
lardan sıkıgtırılmasma Bayın İnönü söz geçirse 
idi, kardeşi vasıtası ile yardım edebilirdi. Ama 
ettiremedi. Demek id, o Sayın Ömer İnönü alır
ken İsmet Paşanın bir alâkası olmaması gerek. 
Ve şayet muhterem arkadaşlar, bir arsa mesele
si diyorlar, hepimiz arsa alabiliriz. Sayın ismet 
Paşa da almıştır, Taşlık'tan alma mı diyelim? 
Yani Başvekil diye almasın mı? Şehremaneti'-
nin arşivine bugün gidip bakınız, Gümüşsüyü'-
nda mezarlık olan bir yerde yazılmıştır, «Baş
vekil ismet Pa^a hasretlerine mahpustur.» diye. 
3... almasın mı? Eski Millet Meolisi binasının 
en civcivli zamanında o muazzam, bugün değeri 
milyonları aşan araziyi de İsmet Paşa Hazret
leri almıştır. Almasın mı?. Çankaya'da almış
tır. Almasın mı? E.. Vatandaş almasın mı yani. 
(A. P. sıralarından gülüşmeler) 

SAFFET VURAL (Bursa) — Söyle daha var 
mı?.. 

HAMDİ ÖZÜR (Devamla; Ama çek gö
rüyorsak arkadaşlar ve daha evvelce de söyle
miştim, çok görüyorsak dağıtalım fukaralara.,. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 
Başkan, kürsüye dedikodu yapmaya mı çıktı? 

SAFFET IJBAL (Bursa) — Ama, deterjan 
bile temizlemiyor, Demire! biraderlerin durumu
nu... 

HAMDİ ÖSSE (Dovamla) — Var mısınız?.. 
(Varız sesleri.) Farsanız dağıtalım. 

— Savın özer, lütfen... 
Tp-ft "•-.-: rp ö i î i ' ş m u 

derlerin durumu... 
HAMDİ ÖZER (Devamla) — Demirel'in 

biraderleri almış, bilmiyorum tahkik edilecek
tir. Fakat Ömer İnönü 55 milyon lira almış, öte
ki 19 milyon almış. Birisi almış verememiş, bi
risi verebilecek durumdadır. Bizce bankalar 
ne olursa olsun alabileceği, tahsil edebileceği 
kimselere para verir, aîamıyacağı kimseye ver
mez. 10 lira dahi vermez. 

SAFFET URAL (Bursa) • 
olur senin için... 

HAMDİ ÖZER (Devamla) 
kereyi yanlış almışsın. 

Bu son tezkere 

3Z-
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Muhterem arkadaşlar, nüfus suiistimali Yar 
inidir, yok mudur? Her samanda vardı, her sa
man olmaktadır. Fakat o ağabeye, o kardeşe 
derim İd, o babaya derim ki, mesul olan Mrnse
yi, yani mesul gibi gösterilecek kimseyi müşkül 
duruma sokmasın. Bununla hep beraberiz. Bi
risi Ömer İnönü 55 milyon almış, bisim ne gü
nahımız var derse, burada İnönü'nün kabahati 
ne? Demireller gitmiş Şevket Dsmirel, Ali D3-
mirel almışsa bunda Demirel'in kabahati ne?.. 

DOĞAN BARUTÇUCĞLU (Manisa) — De-
mireri çok iyi müdafaa ediyorsun. 

HAMDİ ÖZEE (Devamla) — Bakın sesi
niz nasıl çıkıyor; işte hakkaniyetten uzaksı
nız. Çok istirham ediyorum, no konuşuyorum.. 
Arkadaşlar ben hakla müdafaa ediyorum. Bu
gün adalet huzurunda her ne ise tahkik edilsin 
ve diyorum ki, Bayın bakanlara da diyorum, il
gililerin hepsine de diyorum, arada nüfuz ti
caretini yapanları kovsunlar. Çünkü uzatılan 
dilin alevi bütün vatanı yakar. Ben bunu bir 
şey için söylemiyorum, bu kürsü hepimizindir. 
Yoksa inönü deyince küsüyorsunuz, Demirel de
yince oh! diyorsunuz, olmaz böyle şey. (A.P. 
sıralarından gülüşmeler) 

SAFFET URAL (Bursa) — Yanlışın var, 
küsmedik. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Hiç 
önem vermiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Özer (C.H.P. sıraların
dan «devam et, devam et dinliyoruz» sesleri) 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — isterseniz de
vam e'femiyeyim yani. («Devam devam» sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, ben bu konuyu uza
tırım. Fakat ikinci önemli bir konuya geliyorum, 
o hepimizi ilgilendirecek, yalnız bugün konuş-
mıyacağım. O gün size her şeyi açıklıyacağım, 
bunun kaynağını, nedenini o gün açıklıyacağım. 
Eğer vicdanımız şu milletin şerefiyle, haysiye
tiyle, kaderiyle, imanı ile dolu ise hepimiz bu
rada yek vücut olacağız, ayrı gayrı kalmıyacak-
tır. Hepinize hürmetler sunuyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — O gün meraktan 
çatlıyacağız. 

SAFFET URAL (Bursa) — 31 kısım tek
mili birden... (C.H.P. sıralarından gülüşmeler) 

3. —• Cumhurbaşkanınca seçilen Üye Zerin 
Tüzün'ün; Halide Edip Adıvarın büstünün dina
mitlenmesi olayından duyduğu nefret ve üzüntü
ye dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Tüzün, sizin de gündem 
dışı bir yazılı isteğiniz var, okutacağım efen
dim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Halide Edip Adıvar'm dinamitlenen büs

tü ile ilgili olarak, gündem dışı, kısa bir ko
nuşma yapmak üzere söz verilmesini saygıla
rımla rica ederini. 

Zerin Tüzün 
Kontenjan Senatörü 

BAŞKAN — Buyrun Sayın Tüzün. 
ZERİN TÜZÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Sayın Başkan, sayın senatörler; bugün bilgi
si, seçkin kişiliği, cesareti ve kahramanlığı ile 
bütün Türk kadınlarına örnek olmuş bir kişi
den, Halide Edip Adıvar'ın büstüne yapılmış 
olan tecavüzden söz etmek üzere huzurunuza 
gelmiş bulunuyorum. 

Şu an, bu örnek kadının bütün Türk hal
kına bağımsızlığın kutsal zevkini tattıran ko
nuşmalarını yaptığı Sultanahmet Meydanına 
dikilen büstünün dinamitlenmesi karşısında 
duyduğum üzüntü ve nefreti dile getirirken, bü
tün Türk kadınlarının hislerine de tercüman ol
duğum inancındayım. 

Sayın senatörler, hiç şüphe yok ki, bir mem
lekette gelecek nesillere bırakılabilecek en kıy
metli miras üstünde özgürlük ve şerefle yaşa
nabilecek bir vatandır. Ve gene şüphe yoktur 
ki, geçmekte olan nesiller, eğer genç nesillerin 
kendilerine bırakılan bu kıymetli mirası, bu 
kıymetli emaneti aynı heyecan ve azimle ko
rumak istiyorlarsa, onlara geçmiş zamanlardaki 
olayları, sebepleri ve sonuçları ile iyice öğret
meye, kavratmaya ve memleketine canlarını 
adıyarak hizmet etmiş kişileri her vesile ile ana
rak onları sevmelerini, onlara saygı duymala
rını ve kendilerine örnek edinmelerini sağla
maya özel bir önem vermelidirler, işte Halide 
Edip Adıvar da gençlerimize örnek olması ge
reken insanlardan biridir. O Türk kadınına dü
şen ulusal görevlerin bilincine erişmiş, vatan ve 
istiklâl uğrunda kadının erkekle onunuz omuza 
ve tam bir dayanışma içinde çalışmasının gere
ğini savunmuş ve istiklâl Mücadelesine fiilen 
katılmak suretiyle sözlerini eylem halinde de 
ispatlamış bir kişidir. Memleketin en karanlık 
günlerinde büyük bir cesaretle ve halka hi-
tabederek onları büyük cihada çağıran, daha 
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sonra Anadolu'ya geçeren ayağında çizmesi, 
siperleri dolaşıp vatanı için çarpışan kahraman 
Türk Askerine taze ıbir güç kaynağı olan bü
tün bunların yanısıra edebiyat alanındaki eser
leriyle memleket sınırlarını aşan bir üne eriş
miş bulunan bu seçkin kadının büstünü dikmek 
ne kadar Türk'e yaraşan bir kadirşinaslık ör
neği olarak övülmeye değer bir davranışsa, o 
büste karşı yapılan çirkin tecavüz de o derece 
nefretle yerilecek, üzerinde de sanırım büyük 
önemle durulacak bir olaydır. Zira bugün bu 
olayı ne bir âdi zabıta vakası olarak, ne de 
Halide Edip Adıvar'm şahsına karşı duyu
lan bir kin ve nefretin eseri olarak değerlendir
menin imkânı yoktur. 

Fikrimce bu meseleyi daha şümullü olarak 
düşünmek ve bugün bütün varlığımızla sarılmak 
zorunda olduğumuz değer ölçülerini kökünden 
yıkmayı hedef almış bri davranış olarak eleştir
mek lâzımdır. Zira bugün bâzı çıkarcıların, ve 
yobazların kendilerine din adamı süsü vererek, 
bir kısım vatandaşları tesirleri altına almaya 
çalıştıkları artık hepimizin bildiği bir gerçek
tir. Memleketin yarı nüfusunu teşkil eden yapı
cı ve yaratıcı kadın gücünü etkisiz hale getir
mek için, kadının şahsiyetsiz, silik ve değerin
den habersiz bir köşeye sinmeye teşvik eden, 
kızların okumasının lüzumsuz olduğunu savu
nan, memlekette tekrar halifeliği ihya etmek, 
şeriat kanunlarını mer'i hale getirmek için ça
ba harcamakta olan bu güruh ne yazık ki, en 
kutsal yerlerimiz olan camilerimizde bile, bu 
gayretlerini sürdürmekte, «insanların heyke
lini dikmek günahtır, zira bunun anlamı puta 
tapmaktır.» gibi safsatalarla vatandaşlarımızı 
kandırmaya çalışmakta ve bu suretle kendi kir
li emellerine kavuşmanın yollarını aramakta
dırlar. 

Bu memleketin kurtarıcısı aziz Atatürk'e kadar 
dillerini ve onun heykellerine ellerini uzatmak 
cüretini gösteren bu vatan hainleri, bu defa da 
milletçe örnek almamız gereken değerli kişile
rin hâtıralarına saldırarak, Atatürk'ün bu 
memlekete getirdiği bütün iyi ve ileri şeylerin 
ortadan kaldırılması ve hafızalardan silinmesi 
için eylemlere girişmişlerdir. 

Ancak, Türk Milletini yedine, taassubun 
korkunç girdabına çekmek istiyen bu ahlâksız
lar, bu memleketin Atatürk'e yürekten inan

mış evlâtları var oldukoa bu emellerine hiçbir 
zaman erişemiyeceklerini iyice bilmelidirler. 
Kadirşinas Türk Milleti, kendisinin istiklâl ve 
hürriyeti için ve memleketin çağdaş uygarlığa 
giden doğru bir yola girmesi uğrunda savaş
mış kişilerin hâtırasını daima taze tutmasını bi
lecek ve onları kendisine örnek almakta devam 
edcektir. Bugün yüzbinlerce Türk kadını, o 
büstün kırdıkları şerefli ve vatansever insanın 
paralelindedir. Memleketini, istiklâlini ve Ata
türk devrimlerini her ne pahasına olursa olsun 
korumaya azimlidir. 

Atatürk'e inanmış ve onun ilkelerini benim
semiş bir Türk ulusunun, gerektiği zaman Tür
kiye İstiklâl Savaşında olduğu gibi kadını ile, 
erkeği ile, bütün maddi ve mânevi güçlerini 
seferber ederek, Atatürk ve devrimlerine kar
şı çıkanları yok edeceğinden hiç kimsenin şüp
hesi olmamalıdır. 

Sayın senatörler, bir zamanlar Yüce Mecli
sin de üyesi olmak şerefine erişmiş olan Halide 
Edip Adıvar'ın hâtırasına karşı işlenmiş olan 
bu menfur hareketin faillerini bu kürsüden 
telin ederek, bu şekilde sözlerime son verirken, 
Hükümetten de bu olaya gereken önemle eğil
mesini beklediğimizi belirterek, hepinizi saygı 
ile selâmlarım. (Alkışlar.) 

i. — Kars Üyesi Mehmet Hazer'in Cumhu
riyet Seneıtosu a reışttrmed arının görüşülebilmesi 
içim Genel Kurulun Çarşamba günleri de top
lanması hal-kındald Jcarann kelehrilmasına dair 
dcmıcci. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, 18.3.1970 
Çarşamba günü T. B. M. M. Birleşik Toplan
tısı yapılacaktır. Bilgilerinize sunuyorum efen
dim, katılmalarını rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hazer, «gündem ile il
gili bir konuşma yapmak» istiyordunuz, buyu
run efendim. 

MEHMET HAZER (Kars) — Sayın arka
daşlar, Sayın Başkan; efendim, maruzatım kı
sa olacaktır. Dört aĵ a yakın bir süreden beri 
gündemde yer alan ve bir Senato araştırmasını 
istihdaf eden bir önerge vardır. Bendeniz tara
fından verilmiştir. Yüksek Heyetinizce daha 
evvel alman bir kararla, soruşturma gibi bâzı 
denetleme konularının ayrı bir günde müzake
resi istihdaf olunmuştu. Fakat, bu konudaki 
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araştırmaların bir kısmı karara bağlanmış, sa
dece bir konu kalmıştır. Bugün için yani, Çar
şamba g'ünü bir toplantı yapılması hem mas
raflı olacak ve hem de lüzumsuz bir hale gel
miş bulunduğu inancındayım. 

Bu itibarla, gündemde yer alan soruşturma 
önergemin bugünkü gündemde, bugün olmadı
ğı. takdirde Perşembe günkü gündemde diğer 
işlerle bir arada ve önsırada ele alınmasını, 
gündemin buna göre tanzimini istirham ediyo
rum. Bu maksatla huzurunuzu işgal ettim, te
sellidir ederim. 

BAŞKAN — Sayın senatörler, Çarşamba 
günlerini bilhassa araştırmalar için tahsis et
miştik. Filhakika, Sayın Hazer'üı de buyurdu
ğu gibi, yarınki gündemde yalnızca Sayın Ha-

2. — Diyanet İşleri Başkanlığında görevli 
Yaşar Tunagör'ün faaliyetleri ile ilgili Araştır
ma Komisyonunda, Urfa Üyesi Hasan Oral'ın 
istifası ile boşalan üyeliğe Samsun Üyesi Enver 
7şıklar'in aday sevildiğine dair A. P. (trupu 
Başkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu A. ? . 
Grup Başkanı Şeref Kayalar'in bir tezke
resi var, okutuyorum efendim: 
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zer tarafından verilen bir araştırma önergesi 
var. Teklifleri şu; bu gündem, Heyeti Umumi-
yeje mal olmuş bir gündemdir. Bu gündemden 
bunu çıkarabilmek Başkanlık Divanının yetki
si dışında görünüyor. Şayet bugün imkân var
sa bugün, müzakeresinin yapılması, veyahut 
da Perşembe günü gündemine ithal edilmesini 
Başkanlık da uygun bulmaktadır. Bugünün du
rumunu bilemiyorum, arna yarın için esasen bir 
toplantıya davet edildiniz. Daha yarınki, top
lantının kaça kadar devam edeceği de malum 
değil, ondan sonra da sadece bir araştırma için 
belki toplanma imkânı da sıkıntılı olabilir. Eğer 
tensibederseniz, Sayın Hazer'üı araştırma konu
sunu Perşembe gününün gündemine eklemiş 
olalım. Bunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ÎENEL KURULA SUNUŞLARI 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi Mehmet 

özgiüıeş'in Diyanet işleri Başkanlığında görev
li Yaşar Tunagör'ün faaliyetleri konusunda Ge
nel Kurulun 14 . 1 ,1970 tarihli 25 nci toplantı
sında kabul edilen Araştırma Komisyonuna 
grupıımusdan seçilen Urfa Senatörü Kasan 
Oral'ın bu görevden ayrıldığına dair dilekçesi 
ilişikte sunulmuştur. Mezkûr komisyona Urfa 
Senatörü Soym Hasan Oral'ın ayrılması ile 
Samsun Senatörü Sayın Enver Işıklar tekrar 
seçilmiştir. Saygılarımla arz ederim. 

A. P. Grupu Başkanı 
Şeref Kayalar 

BAŞKAN — Sayın Enver Işıklar'm bu ko
misyona atanması teklif edilmektedir; oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Edip 
Somunoğlu ve Mümin Kırlı'ya izin verilmesi 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi (3/856, 3/857) 

BAŞKAN — Efendim, bâzı izin tezkereleri 
vardır, okutturacağım. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu 

üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle 
izinleri Başkanlık Divanının 9 . 3 . 1970 tarihli 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Urfa Üyesi Hasan Oral'ın; Diyanet 
İşleri Başkanlığında görevli Yaşar Tunagör'ün 
faaliyetleri ile ilgili Araştırma Komisyonu üye
liğinden istifa ettiğine dair önergesi. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum. Başkan
lığın sunuşu olarak; 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

«Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet 
Özgüneş'in, Diyanet İsleri Başkanlığında görev
li Yaşar Tunagör'ün faaliyetleri hakkında Ge
nel Kurulca kurulmasına karar verilen Araştır
ma Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum. 

Bilgilerinizi saygılarımla rica ediyorum.» 
Urfa 

Hasan Ora! 

BAŞKAN — Saym Hasan Oral, bu Araştır
ma Komisyonundan istifa ediyor, bilgilerinize 
sunarım. 
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toplantısında kararlaştırılmıştır. Keyfiyet yü
ce tasviplerine arz olunur. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu Erzurum üyesi Edip 
Sornunoğlu, hastalığına binaen 52 gün, 
23 . 1 .1970 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Sayın Edip Somunoğlu'na 
23 . 1 . 1970 tarihinden itibaren, hastalığına bi
naen, 52 gün, izin verilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Mümin 
Kırlı, hastalığına binaen. 4 ay 5 gün, 22.11.1969 
tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — İzmir Senatörü Sayın Mümin 
Kırlı'nın, 22 . 10 . 1989 dan itibaren, hastalığı
na binaen, 4 ay 5 gün, izin verilmesini oyları

nıza arz ediyorum, Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — İki aydan fazla izin alan Cumhuriyet 
Senatosu tzmir Üyesi Mümin Kırlı'nın tahsisa
tının verilmesi hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi. (3/858) 

Genel Kurula 
Hastalığı dolayısiyle 2 aydan fazla izin 

alan Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi Mümin 
Kırlımın tahsisatının verilebilmesi, içtüzüğün 
148 ncı maddesi gereğince Genel Kurulun ka
rarına bağlı olduğundan keyfiyet yüce tasvip
lerine arz olunur. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAİT — Sayın Mümin Kırlı'nm tahsisa
tının verilmesini oylarınıza ar.ı ediyorum. Kabul 
edsnler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İÖRÜSÜLEM İSLER 

1. —• Anayasanın 84 ncü maddesinin 3 ncü 
fıkrası muvacehesinde, «Başkanvekillerinin Ge
nel Kurul görüşmelerine katılıp katılanuya-
cakları» hakkında Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporları ve Başkanlık Divanı kararı. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler bir öner
ge var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin «Tüzük gereğince bir defa görü

şülecek işler» bölümündeki (1) sayılı konunun 
usun zaman gündemde bskbmiş olması ve cid
dî ehemmiyet taşıması dolayısiyle diğer işlere 
takdirnsıı görüşülmesini ara ve teklif ederim. 

C. Senatosu Başkanlık 
Divanı adına 

Sözcü 
Mehmet Ünaldı 

C. Senatosu Baskanvekili 

"a AŞK 
rıını. Kabul edenler 

Ü Ü ^ K A N — Önergeyi oylarınıza arz ediyo-
Kabul etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Konu ile alâkalı rapor ve kararları okutu

yorum. 
26 . 11 . 1968 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanlığına 

Anayasanın 84 ncü maddesinin S Tıcü fıkra
sı hükmü muvacehesinde «Başkanvekillerinin 

usul ve esas hakkındaki Genel Kurul görüşme
lerine katılıp katılamayacağı» hususundaki 
25 . 2 . 1966 tarih ve 30/5873 - 21 sayılı rapo
runuz Başkanlık Divanının 25 . 11 . 1968 tarih
li toplantısında görüşülmüş, Anayasa ve Ada
let Komisyonunun rapor tarihi 1986 yılına aidol-
duğıı ve Komisyonda değişmiş bulunduğu ci
hetle Komisyonunuzdan mevzuun önemi dola-
yısiyle acele yeni bir rapor istenmesine karar 
verilmiş ve dosya ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini rica ederim. 
İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
4 . 12 . 1968 

Anayasa ve Adalet Komisj/onu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanının 
25 Kasım 1988 tarihli toplantısında; Anayasa
nın 84 ncü maddesinin üçüncü fıkrası muvace
hesinde Başkanvekillerinin, Genel Kurul müza
kerelerine katılıp katılmıyacakları hususunda 
Anayasa ve Adalet Komisyonundan mütalâa is
temine dair karar; Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığının 26 Kasım 1958 tarihli ve 5873 - 9387 
sayılı yazıları ile Komisyonumuzca gönderil
mekle, Komisyonumuzun 4 Aralık 1988 tarihli 
Birleşiminde tetkik ve mütalâa olunarak; 
Anayasanın 84 ncü maddesinin üçüncü fıkra-
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sının sarih hükmü muvacehesinde, Başkanve-
killerinin Genel Kurulda Başkanlık yapmadığı 
sırada ve bu makamın görevlerinin yerine ge
tirilmesini gerektiren haller dışında, Cumhuri
yet Senatosu tartışmalarına katılamıy a sakları
na dair olan, Anayasa ve Adalet Komisyonunun 
26 Şubat 1966 tarihli ve esas 30/5873, karar 21 
sayılı mütalâasının benimsenmesi mevcut üye
nin ekseriyetinin oyu ile kararlaştırıldı. 

Mütalâaten saygı ile arz olunur. 
Başkan Sözcü 

Kastamonu Samsun 
A. Nusret Tuna R. Rendeci 

Balıkesir Çankırı 
N. Demirel G. Titrek 

Hatay İstanbul 
M. Deliveli Muhalifim. Şerhim ekli 

söz hakkım saklıdır 
E. Özden 

Rize Tekirdağ 
O. Mecdi Agıın Muhalifim 

H. Mumcuoğlu 

Muhalefet şerhi 
Bir senatörün söz hakkı hiçbir şekilde takyi-

dedilemez. Anayasanın 84 ncü maddesi Genel 
Kurulda söz hakkını kaldırmamıştır. 

4 Aralık 1968 
İstanbul 

Ekrem Özden 

25 . 2 . 1966 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 
Başkanlığımızın, Anayasanın 84 ncü madde

sinin 3 ncü fıkrası hükmü muvacehesinde Baş-
kanv eklilerinin usul veya esas hakkındaki Ge
nel Kurul görüşmelerine katılıp katılamıyacağı 
hususunda mütalâa istemi, komisyonumuzun 
19 Ocak 1966 tarihli Birleşiminde tetkik ve mü
zakere olundu. 

Anayasanın 84 ncü maddesi hükmü aynen 
şöyledir: «Başkan ve Başkanvekilleri, üyesi bu
lundukları siyasi partilerin ve siyasi parti 
gruplarının Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
içinde veya dışındaki faaliyetlerine ve görevle
rinin yerine getirilmesini gerektiren haller dı
şında, Meclis tartışmalarına katılamazlar.» 

Bu hüküm muvacehesinde Başkanvekilleri-
nin Genel Kurulda Başkanlık yapmadığı sırada 

ve bu makamın görevlerinin yerine getirilmesi
ni gerektiren haller dışında Cumhuriyet Sena
tosunun tartışmalarına katılamıyacaklan sonu
cu ekseriyetin oyu ile kararlaştırılmıştır. 

Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkan Sözcü 
Aydın Kastamonu 

O. 8. Sarıgöllü A. N. Tuna 
Kâtip 

Yozgat Tabiî Üye 
S. Artukmaç S. O'Kan 

Kararda bulunamadı 
Tabiî Üye Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
M. Ataklı A. Artus 

Toplantıda bulunamadı 
Afyon Karahisar Bursa 
M. T. Inceoğlu Ş. Kayalar 

Toplantıda bulunamadı 

Diyarbakır Hatay 
A. Erdoğan M. Deliveli 

Toplantıda huluınamadı Toplantıda bulunamadı 
İstanbul Samsun 

Muhalifim R. Rendeci 
Söz hakkım saklıdır Toplantıda bulunamadı 

E. Özden 
Sivas Tokat 

R. Öçten Z. Betil 
Uşak 

K. Coşkunoğlu 
Toplantıda bulunamadı 

Muhalefet şerhi 

Bir senatörün söz hakkı hiçbir suretle takyid 
edilemez. Anayasanın 34 ncü maddesi Genel 
Kurulda 3Öz hakkını kaldırmamıştır. 

Ekrem Özden 
İstanbul 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı Kararı 

Anayasanın 84 ncü maddesinin 3 ncü fık
rasındaki; Başkan ve Başkanvekillerinin, üyesi 
bulundukları siyasi partilerin ve siyasi parti 
gruplarının Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
içinde ve dışındaki faaliyetlerine ve görevleri
nin yerine getirilmesini gerektiren haller dışın
da, Meclis tartışmalarına katılıp katılamayacak
larına dair, Anayasa ve Adalet Komisyonu Baş
kanlığının 4 . 12 . 1968 tarihli ve 54/5873 - 9387 
esas, 31 karar sayılı raporuna Divanın iştiraki 

383 



C. Senatosu B : 51 17 . 3 . 1970 O : 1 

ve iştirak yöniyle Genel Kurula sunulması, gün
deme alınarak görüşülmesi ekseriyetle kararlaş
tırıldı. 
İbrahim Şevki Atasağun 

Başkan 

Mehmet Ünaldı 
Başkanv ekili 
Ömer Vcuzal 

Kâtip 

Sırrı Atalar 
Başkanvekili 
(Bıüuııanıa di) 

Lütfi T ok oğlu 
Başkanvekili 

Sadık Ant'-ııkınac; 
Kâtip 

Oylamada bulunamadı) 
A b dülkerim S a ra e oğlu 

Kâtip 
Hüseyin Atmaca 

Kâtip 
f Oyl a ma da bul una ma di) 

Âdil Ünlü • 
Kâtip 

(Bulunamadı) 
Zerin T üzün 

Kâtip 
Usule .muhalifini 

Muhalefet şesrlıi eklidir 
Akif Tekin Y. Ziya Ayrım 
İdare Âmiri İdare Âmiri 

Muzaffer Yurda kul er 
İdare Âmiri 
(Bulunamadı) 

Muhalefet şerhi 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Anayasanın 84 ncü maddesi gereğince haş-
kanvekillerinin Senato Genel Kurulunda konuş
ma yapıp yapamıyacakları konusunda Başkan
lık Divanında yapılan müzakere sırasında, Sa
yın Lûtfi Tokoğhı uzun tbir konuşma yaparak 
görüşünü savunmuştur. Ancak hu görüşe muka
bil görüşte bulunan Sayın Sırrı Atalay, hasta
lık gibi çok meşru bir mâzarete binaen toplan
tıda bulunamadığından bu konudaki karşı fi
kirlerin açıklanması mümkün olmamıştır. 

Kanaatimce hu durumda konu hakkında ye
terli açıklıkta hir fikir edinilmesi mümkün ola
mamıştır. 

Bu sebeple kararın bu maddesine muhalifim. 
Zerin T üzün 

BAŞKAN — Sayın senatörler, Anayasanın 
84 ncü maddesinin 3 ncü fıkrasiyle ilgili olmak 
üzere, şimdiye kadar, usun zamandan beri Ana
yasa ve Adalet Komisyonunda ve Başkanlık 
Divanında yapılan birçok müzakerelerde, Sa

yın Senato Başkanvekilüerinin, Anayasanın 
84 ncü maddesinin 3 ncü fıkrası üzerinde aynı 
görüşte olmadıkları, aynı anlayışta olmadıkları 
tebarüz ettirildiğinden ve çok defa da Yüce 
•senatoda bu gibi meselelerin konuşulması sı
rasında söz istenildiği zaman, söz verilmemek 
gibi bâzı neticelerle de baş başa gelindiğinden, 
Anayasanın hakikaten bu 84 ncü maddesinin 
3 ncü fıkrasının bir taraftan Başkanlık Di
vanının kararı olarak, bir yandan da Anayasa 
ve Adalet Komisyonunun raporunda Başkanlık 
Divanı görüsüne iştirak durumu mevcut oldu
ğu için, keyfiyet Yüce Senatonun gündemine 
arz edilmiştir. Fakat uzun zamandan heri muh
telif sebepler dölayısiyle, bir yandan tatile 
giriş diğsr yandan genel seçimin yapılması, 
ikinci Dc&ıirel Hükümetinin programının mü
zakeresi, bütçe müzakereleri ve nihayet günü 
gelmiş ve geçecek görünen birçok kanunların 
ön-3 alınmak suretiyle müzakere edilmeleri, bir
çok hususlar keyfiyeti bugüne kadar getirmiş 
bulunuyor. Bugün Yüce Senatoda keyfiyetin 
cnüzakere edilerek, hakikatin meydana çıkması 
ve hakikaten bu meselenin bir ışığı kavuşma
sının lüzumu vardır. 

Hiç şüphe yokki, bir noktayı tebarüz etti
reyim, Anayasanın bu hükümlerini, 1961 Ana-
yr.msı her hangi bir tefsire, izaha, tevhide im
kan verdirici değildir. Bunlar burada teşrih 
edilemez. Bunlar ancak görüş ve anlayışı te
barüz ettirmek suretiyle, hakikaten Sayın Se
nato Başkanvskillerinin işlem bakımından müş
terek hizmet yapabilmelerini sağlamak için Yü
ce Senatonun hüküm ve kararlarını almaya mâ-

Bi'. konu için müzakere maksadiyle söz al-
r.ıış sayın arkadaşların, şimdiye kadar almış
ların isimleri yazdıracağım. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Söz istiyo-

ÖMSE UGUZAL (Eskişehir) — Söz istiyo
rum, Sayın Başkan. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) 
Başkan, söz istiyorum. 

Sayın 

BAŞKAN — Efendim, söz almış arkadaşla
rın isimlerini okuyayım evvelâ: Sayın Lûtfi 
Tokoğlu, Sayın Sırrı Atalay, Sayın Salih Tan
yeri, Sayın Saffet Ur al... 
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Sayın Tığlı, Sayın Ucuzal.. 
ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Sayın 

Başkan, evvelâ ben rica etmiştim. Sonra, ev
velden söz almak hakkı yanlış tatbikat görü
yor. 

BAŞKAN — Efendim, müsade edin, kusu
ra bakmayın, karşıdan el kaldırıldı, ama belki 
ben yanlış teşhis ettim. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Daha ev
vel söz alan arkadaşlar ne zaman söz almışlar? 

BAŞKAN — Efendim, onlar daha evvel 
müracaat ettiler, yazılı müracaat ettiler. 

Şimdi zatıaliriiz Tığlımdan evvel mi söz is<te-
miştink? 

ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Ben ya
zısız müracaat ediyorum, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — O halde sizi Sayın Tığlı'dan 
evvelâ alıyorum. Sayın Adalı, Sayın Ucuzal, 
Sayın Tığlı.. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Vaz geçi
yorum, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı vazgeçtiler... Sa
yın Seyhan. 

Ve nihayet sayın arkadaşlarım, bu gibi söz 
istekleri Başkan tarafından da yazılmaz. Bunu, 
Sayın Kâtip üyelere, yazılı olarak isimlerinizi 
yazdırmak suretiyle yaparsınız. Burada söz is
tendiği takdirde, tesbitte bâzı hatalar olması 
mümkündür. Bu sebeple bunu ben de bilhassa 
rica edeyim. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Usul bak
landa söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Adalı. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Muhte
rem arkadaşlarım, usul bakımından teklifim 
su: Sayın Başkan okuduğu söz sırası içerisin
de Başkanvekili arkadaşlarımızın ön sıralarda, 
yazılı olarak, söz aldıkları gözükmektedir. 

Şimdi bu mesele zaten Başkanlık Divanında 
müzakere ve münakaşa edilmiş ve Başkanlık 
Divanı kararı olarak Umumi Heyetimize gel
miştir. Başkanvekili arkadaşlarımız görüşlerini 
uzun uzun Başkanlık Divanında belli etmişler 
ve bir karar olarak bu huzurumuza gelmiş. Za
ten ihtilâfın sebebi de, bugün aramızda bulun-
nnyan Sayın Tığrel arkadaşımız başta olmak 
üzere, bir kısım Başkanvekili arkadaşlarımızın 
şahsi tutumundan doğmuştur. Kendileri hem 
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bu elleri Başkanlık Divanında, hem de bir el
leri kürsüde olsun istedikleri için Anayasanın 
bu âmir hükmüne rağmen burada senatörün 
söz hakkı kesilemez gibi afaki bir hüküm içe
risinde, ona istinadederek bu münakaşayı sür
dürüp geldiler. 

Bendenizin 'teklifi, ^görüşlerini Başkanlık Di
vanında uzun uzun serdstmiş olan arkadaşla
rımızın Umumi Heyette söz almamaları veya
hut hiç olmazsa 'takdimen söz almamak sure
tiyle görüşleri Umumi Heyete mensup üye ar
kadaşlarımıza bırakmaları faydalı olur. Kendi
lerinin kararları Başkanlık Divanı kararı ha
linde gelmiştir, önümüze zaten. 

Mâruzâtım budur. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Adalı. 
ERDOĞAN ADALI (istanbul) — ikinci bir 

Başkanlık Divanı müzakeresi olmasın burada. 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Divan 

kararına muhalif oluyor, ısöz almaları. 
ÖMER UOUZAL (Eskişehir) — Lehinde 

alıyor. 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Lehinde, 

aleyhinde... Söz alıyorlar ya. 
BAŞKAN — Efendim, şimdi Sayın Adalı şu

nu demek istediler. Başkanlık Divanının sayın 
üyeleri mevzu üzerinde kâfi derecede beyanı 
mütalâa etmişler ve karara dahi varmışlardır. 
Bugün Heyeti Umumiyede meselenin müzakere
si bakımından diğer sayın üyelerin söz alıp ko
nuşmaları ve ondan sonra da kendilerinin konuş
ması belki daha uygun olur mütalâasiyle, usul 
bakımından böyle bir söz istediler. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkan, buyurduğunuz doğru; Sayın Adalı öyle 
söyledi, Yalnız Anayasanın 84 ncü maddesine 
göre, Başkanlık Divanı, müzakerelere iştirak 
edemez diye bir karar almış. Burada bir müza
kere cereyan edecek, Başkanlık Divanı da mü
zakereye iştirak ediyor. Buna muhalif oluyoruz. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Vazifelerinin ifasiyle kaydı var ya. 

NECİP SEYHAN (Hakkâri) — En sonunda 
görüşsün. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Hiç de
ğişmemelidir. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi esasen şurada 
bir sıra tertibi yapılmıştır. Başkanvekili Sayın 
Tokoğlu konu hakkında fikir ve mütalâalarım 
söyliyeceklerdir. Buyurun Sayın Tokoğlu. _ _.__.. 
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LÛTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Muhterem 
Başkan, muhterem senatörler; bugün Yüce Se
natoda uzun samandan "beri ihtiva ettiği mâna 
bakımından muhterem senatörleree üzerinde gö
rüş ayrılığı bulunan, Anayasanın 84 ncü mad
desinin 3 ncü fıkrasiyle alâkalı görücümü arz 
etmek üzere huzurunuzu, 15 dakika için, işgal 
etmiş bulunuyorum. 

Bu arada mezkûr fıkraya vâ*ıı kanunun at
fettiği hakiki mânayı verebilmek için tefsir me
todundan istifade edeceğimi, aslında siyasi hü
viyeti haiz bu fıkrayı modern hukuk ba benim
senen tarzda lâfzi tefsir, tarihî tefsir, gayeyi 
tefsir yönünden ele alarak inceleme yapacağımı 
ifade etmek isterim. 

Lâfzi tefsir b ı H T'i?n f ° ' ' u n ' <* r i 
maddesinin 3 n ° ı f ık ^s 1"»1 T ai°Fi~~--' 

Muhterem sen^t^rle-" v ı f-k ^ T*"1 

le şu hükmü i h \ \ a eL e t \ " ı »-ı e 
Başkanveldlleri, rc ı ıe 1 , , v " " ^ _ ~ ° 
ni gerektiren hal1 c d ^ n ' a r ' V 1 - ~ ">,r 

na katılamazla71 Co^ıhıy-» ki, 1 ° ™ı r~> "_ 
ile vâzıı kanun ~2~* 1 an v<* T?p"%",n* ~T v~ r •> •> 
fatları dolayısiy^ ' - ? • ' ' - <~1 \ •" - i ~ ~ ı̂  
bu kişilerin mücerret " e n ^ ^ o' ~ k "s1* ] 1 1 

lundukları görevlerini bırıbınndsn ayırmış, va-
zıı kanunun bu ^krada B?~karlaria T, X.'",~ >"-
killerinin görevle., inden bahsederden, " " '" r h 
terem kişilerin mücerret «-ena+crlük r :> ' '-^v». 
dan doğan göre'loıini ac-kta '--"ak"" ; />. r-1'-
rada vaz'ettiği. hük^. ı i7e bu ki > - :-r^: • •-. 
le irtibatlı bir yıs?1: kcy. - ' - . T - y-.:"- _ 1 ^-
kanlarla, Başkauveki'Isrinin r ;revk;:\:r:u. v : uc 
getirmesini gerektiren h-11er '" o v "~ Î*":-:1:" """ 
temalarına iştirak ='L".ip<ue •*:" "ğ Jb~\ 

Muhterem sen^fDık-;: r'ke~r~: m C'. u / ' 
maddesinde «rnutlak. 1*1 j ki ;;z~-re -^"i r,bv.-> 
prensibi yer almv/---. T^L-ei'_m <Y: " i r / ' - s 1 

Berki'nin Hukuk I ' ı n ^ ğ ı -c Tp. , r - "- n V,~. 
bında «mutlak ıtlakı ve mukayyet takyidi üze
re yürütülür, Çünkü mutlakm nievzıumîeh ve 
mânası, ıtlak ve mukayyedin mevzuunle-hi tak
yididir, Hilâfına karine olmadıkça bu mânaları 
muhafaza etmek zarureti vardır» der. Nitekim 
mutlak ıtlakı üzere cari olduğu içindir ki 
13 . 6 . 1933 tarihinde 189 tefsir sıra numara-
siylo T. B, M, M. 1771 sayılı Kanunun 5 nci mad
desindeki işgal ksümesini mutlak olarak vaz et
miş olduğundan, kanunun neşri tarihinde gaıek 
fuzuleıı gerek tefviz ve tahsis veya isticar vo 

satınalma suretiyle Hükümete ait mehaniyi iş
gal eden meskene muhtaç harikzedeler, kanu
nun hükmünden, istifade ederler. Bu tefsire 
dikkatle eğildiğimiz zaman görürüz ki mutlak 
ıtlakı üzere cari olduğu için 1771 sayılı Kanu
nun 5 nci maddesinden fuzuli şagiller dahi fay
dalanmış! ardır. 

Muhterem senatörler, Anayasanın 84 ncü 
maddesinin 3 ncü fıkrasını bu prensiple mâna-
1 sildirdiğimiz zaman, fıkradaki Meclis tartışma
larına katılamazlar mutlak hükmünü Başkan 
ve Başkam/gidilerinin mücerret senatörlük sı-
fatiariyle değil bilâkis Başkan ve Başkanvekiii 
cima sıfatlan icabı, görevlerinin yerine getiril
mesini ioabsttiren haller dışında, Meclis tar-
t:imalarına katılamazlar şeklinde anlamak za
rureti vardır. Bunun dışında Başkan ve Baş-
kanvekilleriniu aslolan sıfatları senatörlüktür, 
Imae^aleyh fiilen Başkanlık görevini yapma
dıkları zamanı Mee'is tartışmalarına iştirak ede
bilirler ssklinde anlamak mümkün değildir. 

Tarihî bakımdan 84 ncü maddenin anlamı : 
Muhterem senatörler. 1 Kasım 1956 tarihli 

Dahili Nizamnamenin 90 nci maddesinin 2 nci 
^'irra.çı «Bir müzakereye karışmak isterse reis
lik merkum diğer bir reise bırakarak hitabet 
kürsüsüne iner ve ancak müzakerede bukman 
madde veya, mesele rsye iktiran ettikten sonra 
tekrar mevkiine çıkar. 

Fakat bu nizamnamenin tatbiki dolayısiyle 
söz söylerse yukardaki fıkra ahkâmı cereyan 
e lm?z^ hükmünü ihtiva etmektedir. Görülüyor 
ki, bu madde gereğince 1961 Anayasasının ted
vinine kadar gecen zaman içinde dahi Başkan 
ve Baskanvekilleri, Umumi Heyette vazifeli 
-ı-Vk"!--:" z ^ ' ^ r ^ a U T ! meseleler' dışında Mec~ 
ı.-j,;^ ^.,„,1TV.; ^ q r t l „ v „^f,, T7ia Tç̂ >-T"iTi-vi:a.mış. Ancak 
•pî-rfpr.ptfo v^T^v.^r, ı̂ ı̂ -ip-̂  j7p1 l̂r,-!̂ pj Meclis tar-
'-.'-ipin>TKî" v ^ ^ r ^ b^vlpoo B^-kan ve Baş-
Vnuv-kHe^riı- 1""afc'iz','ğı ihlâl edilmiş. Bu ih-
ı,"_ :~* -p-)r-A,.or.'o b>T--e'-leriT>p ^^rar iras etmiş. 
T>,; j , ^ , . ^ fr0-, v?- • ı^--- : ı if>,<v> Anaya^asıum 
r\' ,,- : "^riır'.ıiTi 3 n^ü •''•''"ra'îTda Başkan, ve 
7» •;_, ,. ^7_-rı£..,:-;.? ^--ı^-Pc^ı-.Sıv] temin maksa-
' 'v 'e ~C-> *<?*'"?•** «'taçtır TTiteMm Sayın 
At'-Ta-V, T -"-i "y"t~ıyr_ '--jı ~ •>_- tedbirleruıi y\ı-
>-"!"t-^l- —ı^-.-, ış^ic "•Sr»-.n-»iiûr Meclisi üye-
; r V , ı- ' - " \ - ı ? L '^^-•>",-?-e.si için bir 

«,-î.jj,, , Vi-v*-„ rpo, , rT,-,e^ -«yiedir. «Ba -̂-
1_"n .̂% -?^=k:a"-lH1 ' i 'ri üv^^i " ulun duldan si-
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yasi pastillerin ve grupların, T. B. M. M. nin 
içinde veya dışındaki faaliyetlerine ve görevle
rinin yerine getirilmesini gerektiren haller dı
şında Meclis içi ve Meclis haricindeki siyasi 
tartışmalara katılamaz.» 

Muhterem senatörler, Temsilciler Meclîsi bu 
takriri reddetmiştir. Çünkü onun gayesi Başkan 
ve Başkanvekillerinm tarafsızlığını ihlâl edecek 
bütün kapıları sıkı sıkıya kapamaktır, Bu tak
rir reddedilmiştir. Çünkü bu takrir kabul edil
diği takdirde Başkan ve Başkanvekilleri görev
lerinin yerine getirilmesi hali dışında, siyasi tar
tışmalar hariç, Meclis tartışmalarına iştirak 
edebileceklerdir. 

Muhterem senatörler, şu kısa izahatım so
nunda, kısaca ifade etmek isterim ki, eğer vazn 
kamın dâhili nizamnamenin 90 ncı maddesinde 
derpiş edildiği veçhile Başkan ve Başkanvekil-
lerinin görevlerinin yerine getirilmesini gerek
tiren haller dışında mücerret senatörlük sıfa-
tiyle Meclis tartışmalarına iştirak hakkını bu 
muhterem kişilere tanımak isteseydi, o takdir 
de 84 ncü maddenin 3 ncü fıkrasına ihtiyaç hâ
sıl olurmuydu? Hayır Umumi kaideyi arz ediyo
rum : Vazıı kanun abesle iştigal etmez. O hsMo 
Anayasanın 84 ncü maddesinin 3 ncü fıkrasrı-
da vas etmiş olduğu hükümde bir gaye, bir 
maksat vardır. O maksat da Sayın Başkan va 
başkanvekillerinin vazifelerini ica" ettiren haller 
dışında Meclis tartışmalarına iştirak edememe
dir. 

Muhterem senatörler, Temsilciler Meclisi bu 
takriri reddetmekle Anayasanın 84 ncü madde
sinin 3 ncü fıkrası ile Başkan ve başkan vekille
rini, bu sıfatlarının icabı görevlerini yerine ge
tirmeleri haricinde Meclis tartışmalarının siyasi 
olanı ve siyasi olmıyanı da dâhil clmak üzere 
menetmiş bulunmaktadır. 

Gayeyi tefsir yönünde Anayasanın 84 ncü 
maddesi; 

Muhterem senatörler, bu prografta bir nok
tayı açıklamak isterim. Bugüne kadar meşkûr 
fıkra müzakere edilirken sanki bu fıkra mücerret 
başkanvekilleri hakkında hüküm isdar ediyor-
muşcasma hareket edilmiştir. Aslında Anaya
sanın 84 ncü maddesinin 3 ncü fıkrası, Başkan
larla başkanvekillerini aynı statü içinde nrnta-
lâa ettiğinden ben görüşlerimi serd ederken mün

hasıran başkanların durumunu ele almakta 
fayda mülâhaza etmekteyim. 

Muhterem senatörler, Temsilciler Meclisinde 
84 ncü maddenin müzakeresinde, esas olarak 
başkanların tarafsızlıkları ele alınmış, bu gaye 
ile Sayın Fahri Belen, «Anayasa tasarısı, Cum
hurbaşkanının partisi ile ilgisini kesmesini dik
kate almıştır. Bunun Meclis başkanlarına da 
teşmilini gönül arzu ederdi. Nitekim, İstanbul 
tasarısı bu keyfiyeti nasarı dikkate aldjğı hal
de komisyon bu kaydı maddeden çıkarmıştır.:) 
şeklinde konuşmuş ve şu takriri Meclise sun
muştur. 

«Yüksek Başkanlığa 

Yasama Meclislerinin birinde Başkanlık eden 
kimsenin üyesi olduğu siyasi parti ile ilgili 
kendiliğinden sona erer.» 

Bu maddenin müzakeresinde Sayın Kasım 
H'ülek ise; «Meclis Başkanının rolü demokrasi
de hakikaten büyüktür, Taraf?:ız Başkan demok
rasinin ana teminatıdır. Meclis Başkanı bizim. 
hiyararşimizde Devlet Başkanından sonra gelir. 
Mevkii o kadar mühimdir. Devlet Başkanı gibi 
parti ile ilgisinin kesilmesi hakikaten yerinde 
olur. Meclis Başkanı politikanın üstüne çıkan 
"*ir şahsiyet olmalıdır» şeklinde konuşmuştur, 
Neticede komisyon bu görüşlere iştirak etm.k, 
ancak Sayın Fahri Belen'in takriri kabul edil
diği takdirde, Meclise gelmiş ve Meclis Başkanı 
olmuş bir insan için partisi ile alâkasını kestiği 
andan itibaren, kendisine meselâ; Cumhuriyet 
Senatosu üyeliği gibi özel bir hakkın tanınması 
gerektiği, bu. takdirde ise Cumhuriyet Senato
sunda Tabiî Üyeler topluluğunun ekseriyet al
ması ihtimali karşısında, millî irade prensibinin 
ihlâl edilmesi endişesi sebebi ile Sayın Belen'in 
takririne katılamıyacağım belirtmiş, fakat baş
kanların tarafsızlıklarının şart olduğunu teyit 
etmiş, Anayasanın 84 ncü maddesinin 3 ncü fık
rasının bu imkânı sağladığını ifade etmiştir. 

Nitekim vazıı kanun, başkanların tarafsızlığı 
prensibini esas ittihaz ettiği için, mezkûr fık
rada bu muhterem kişileri mensuboldukîan par
tilerin Meclis dışında veya Meclis içindeki fa
aliyetlerine katılamryacaklar». hükmünü vazede
rek, onları vazifede kaldıkları, müddetçe kendi 
r) ar tileri tarafından izinli saymış, böylece bu 
muhterem, kişileri partilerinin siyasi tesirinden 
uzak tutmuştur. 
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Bütün bu tedbirler ise başkanların tarafsız
lığını sağlamak içindir. 

Muhterem senatörler, yukarda açıklıkla izah 
ettiğim hususları mecellenin 2 nci maddesinde 
yer alan «Bir işten maksat ne ise hüküm 
ona göredir» prensibi ile karşılaştırdığımız za
man, Anayasanın 84 ncü maddesinin 3 ncü fık
rasındaki «başkanlar ve başkanvekilleri görev
lerinin yerine getirilmesini gerektiren haller dı
şında, Meclis tartışmalarına katılamazlar;» 
hükmünü «görevlerini fiilen ifa etmedikleri za
man senatörlük sıfatı ile Meclis tartışmalarına 
katılabilirler» şeklinde anlamaya imkân olma
dığı aşikârdır. 

Muhterem senatörler, Anayasanın 84 ncü 
maddesinin 3 ncü fıkrasının Yüce Millet Mecli
si tarafından tatbikatını da gözden geçirmekte 
isabet olsa gerektir. 

Biraz evvel mevzuubahsettiğim şekilde, bu
gün Yüce Millet Meclisi kendi içtüzüklerini ted
vin etmedikleri için Dahilî Nizamname ile âmel 
etmektedirler. Dahilî Nizamnamenin 97 nci 
maddesinin 2 nci fıkrası, başkan ve başkanve-
killerine fiilen riyasette bulunmadıkları zaman
larda Meclisin umumi müzakerelerine iştirak et
mek hakkını verdiği halde, Yüce Millet Mecli
sinin Başkan ve Başkanvekilleri Anayasanın 84 
ncü maddesini bu hükme set çekmiş olduğu ka
naati ile umumi müzakerelere iştirak etmemek
tedirler. 

Muhterem senatörler, Cumhuriyet Senato
sunda Anayasanın 84 ncü maddesinin 3 ncü fık
rası bu şekilde anlaşılmadığı için, bizzat tatbi
katımızda, istemiyerek dahi olsa Anayasaya ve 
İçtüzük hükümlerine mugayir muamelelerin ce
reyan ettiğini huzurunuzda ifade etmek mecbu
riyetindeyim. Buna bir misal vermek durumun
dayım : 

30 . 1 . 1969 tarih ve 27 nci Birleşimde Dev
let Plânlama Teşkilâtı Bütçesi müzakere edil
mekte ve Sayın Atalay Başkanlık yapmaktadır. 
Bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler bittikten 
sonra Sayın Başkan «söz istiyen, yok.. İçtüzü
ğün 73 ncü maddesi gereğince bölümlere geçil
mesi hususunu oylamadan önce bir önerge var
dır, okutuyorum. Önerge uzundur, Sayın Hazer 
ve arkadaşlarının verdiği önerge, yalnız zapta 
geçecektir. Bu önergenin sonuç kısmını okutu
yorum. İçtüzük gereğince bir önerge bulunma
dığı takdirde bölümlere geçilmesi oylarınıza arz 

edilecektir. Şimdi sadece yapılacak şey. bölüm
lere geçilmemesi hususunu oylarınıza arz etmek 
suretiyle yani 73 ncü maddenin belirttiği bö
lümlere geçilmesi hususunu bu sefer ters bir oy
lama ile yapıp meseleyi çözüm haline getirece
ğiz. Bölümlere geçilmemesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum... Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir.» 

Muhterem senatörler, kanaatim odur ki, Sa
yın Atalay'm bu tatbikatı İçtüzüğün 73 ncü 
maddesine mugayirdir. 

İçtüzüğün 73 ncü maddesinin 2 nci fıkrası; 
«tasan veya teklifin tümü üzerindeki görüşme
ler bittikten sonra maddelere geçilmesi oya ko
nur. Kabul edilirse görüşmeye devam olunur; 
kabul edilmezse tasan veya teklif reddolunmuş 
sayılır.» Şu hüküm muvacehesinde, verilen tak
rirde esasen bölümlere geçilmemesi hususu 
derpiş edildiğine ve bu husus vaz'edilmiş oldu
ğuna göre, Sayın Atalay'm bu tatbikatı İçtüzü
ğün 73 ncü maddesine aykırı bulunmaktadır. 
Ama mevzuubahsetmek istediğim nokta o de
ğildir. Mevzuubahsetmek istediğim nokta, daha 
ciddî bir meseleyi ihtiva etmektedir. O meselede 
şudur; \ 

Üzülerek ifade etmek mecburiyetindeyim ki, 
Sayın Atalay, Sayın Hazer ve arkadaşlarının 
önergesini oyladığını iddia etmişlerdir. Halbuki 
bu takririn altında şu isimler mevcuttur. Kars -
Sim Atalay, Kars - Mehmet Hazer, Yozgat -
Sadık Artukmaç, Elâzığ - Salim Haserdağlı. 

Muhterem senatörler, bugüne kadar geçirmiş 
olduğumuz tatbikat, bir kanun teklifinde bulu
nan senatör ve milletvekili arkadaşlarımız, bir 
önergede muhtelif imzaları bulunan "senatör ve 
milletvekili arkadaşlarımız olursa, o kanun tek
lifinin sahibi üstten, soldan ilk imzayı atan 
muhterem senatör veya milletvekili olarak te
lâkki edilir. Önergeyi tetkik ettiğimizde görü
rüz ki, bu önergede soldan üstte ilk imza Sayın 
Atalay'mdır. Demek oluyor ki, Sayın Atalay 
demin birleşimini ve tarihini arz etmiş olduğum 
birleşimde, bizzat kendisinin ve arkadaşlarının 
vermiş olduğu bir önergeyi Riyasette bulundu
ğu bir esnada oylamak mecburiyetinde kalmış
tır. Bu Anayasanın 84 ncü maddesinin 3 ncü 
fıkrasının ters mânada anlaşılışmdan ve umumi 
müzakerelere iştirak edebilir kanaatine sahibol-
masmdan doğmaktadır. Görülüyor ki, yalnız 
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mâna bakımından Anayasanın 84 ncü maddesi
ni başka türlü anlamak tehlikeli değil, aynı za
manda tatbikatta da bizi müşkül durumlara 
soktuğu sabit bulunmaktadır. 

Muhterem senatörler, maruzatımın son kıs
mına gelmiş bulunuyorum. 

Anayasanın 84 ncü maddesinin 3 ncü fıkra
sının son hükmü; «Başkan oy kullanamaz» 
'hükmünü ihtiva etmektedir. Biraz evvelki mü
talâalarımda, 84 ncü maddenin 3 ncü fıkrası 
başkanlarla, başkanvekille.rini aynı statüde mü
talâa ettiğini arz etmiştim. Şimdi, 3 ncü fıkra
nın sön hükmünde, «Başkan oy kullanamaz.» 
hükmü istar edilmiştir. Bugüne kadar olan tat
bikatta da Yüce Cumhuriyet Senatosunun muh
terem başkanları, Cumhuriyet Senatosunun oy
lama muamelelerine de iştirak etmemiştir. Şim
di muhterem Anayasa Komisyonunun, muhte
rem Başkanlık Divanının 84 ncü maddenin 
3 ncü fıkrası üzerindeki görüşünün dışında gö
rüşe sahibolan sayın senatör arkadaşlarıma sor
mak hakkına sahip bulunuyorum; bu hüküm 
gereğince Sayın Başkan, oylamaya dahi iştirak 
etmekten menedildiği bir zamanda, nasıl olur 
da Cumhuriyet Senatosunun umumi müzakere
lerine iştirak edebilir, tartışmalara iştirak ede
bilir? Hayır muhterem senatörler, buna imkân 
yoktur. 

Maruzatımı burada ikmâl etmiş bulunuyo
rum. Muhterem heyetinize derin ve sonsuz say
gılarımı teyiden arz ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tokoğ-
lu. 

Senato Başkanvekili Sayın Sırrı Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka
daşlarım, görüşlerimi ifade etmeden önce, biraz 
önce yani, ilk konuşmayı yapan Sayın Tokoğ-
lu'nun şahsımla ilgili bâzı sözlerine cevap ver
mek için izninizi rica edeceğim. 

Zira, sanırım ki, izlediğiniz takdirde göre-
ceksiniz ki, görüşlerimde Anayasanın 84 ncü 
maddesini veya bir Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
olarak konuşma hakkımı değil, Anayasanın 
özüne dokunulmaz hakların savunmasını yapa
cağım, bir müesseseyi müdafaa edeceğim.. 

Sayın Tokoğlu, Başkanlık ettiğim bir sıra
da verilmiş bulunan bir önergeyi oylamamı dile 
getirdiler. Gerçekten bütçe müzakereleri sıra
sında Devlet Plânlama Teşkilâtı bütçesi ile il-
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I gili uzun bir gerekçeli önerge hazırlamış idik. 

Çeşitli nedenlerle Devlet Plânlama Teşkilâtı 
bütçesinin reddini istiyorduk. Ama, gelin görün 
ki, bu müzakere sırasında Başkanlık yerinde 
ben bulunuyordum. Mütaaddit önergelerimi Sa
yın Lûtfi Tokoğlu, Başkan olarak savunma 
hakkını bana vermiş bulunuyor. Binaenaleyh, 
eğer Sayın Tokoğlu, Başkanlık yerinde olsa 
idi, sözü edilen önerge üzerinde söz alma ve 
konuşma hakkım olacaktı. Çünkü, tatbikat 
odur ki, gsnel görüşmelerde yani, her hangi bir 
konurun görüşülmesi sırasında Anayasanın 
84 ncü maddesinin 3 ncü fıkrası gereğince söz 
vermemede kendilerinde Anayasaya göre hak 
gören arkadaşlarımız, usul hakkı ile önergeleri
ni izah sadedinde başkanveklilerine söz vermek
tedirler. Şunu ifade etmek istiyorum; önerge 
okunduğu zaman İçtüzüğe göre yapılacak mu
amele, üzerinde istiyen arkadaşların konuşması 
idi. önerge sahipleri içinde ben de bulunuyo
rum. Her hangi birisi söz istemediğine göre İç
tüzüğümüzde hüküm sarih ve tatbikat açık. Her 
hangi bir talebolduğu takdirde Başkan, evvelâ 
aykırısını oylar. Her hangi bir komisyon rapo
ru vs^a-hut her hangi bir madde görüşüldüğü 
sırada onun reddini istiyen bir önerge verilirse 
evvelâ o önerge oya konur. Gerçi sonuç itiba
riyle, hukukî eylemleri bir olacaktır. Meselâ bir 
komisyonun raporu şunu istiyorsa, onun reddi
ni istiyen önerge kabul ve âdemi kabulde neti
ce birdir. Komisyon müspet istiyor ise, önerge 
onun reddini istiyorsa elbetteki öyledir. Ama 
tatbikatımız ve içtüzük hükümleri odur ki, ev
velâ aykırısı olan oylanır. Binaenaleyh, yaptı
ğım işlem İçtüzüğe uygun bir işlemdir. Ama 
bu mesele ile ilişiği ve ilgisi ne idi? Sayın To
koğlu, konu ile her hangi bir irtibatı bulunma
masına rağmen, meseleyi bu şekli ile getirdi
ler. Bir irtibat da kurmaya çalıştılar. Kendi 
iınsası bulunan bir önergeyi oylama... 

En yakın örneğini vereceğim. Hafızam çok 
kuvvetlidir. Geçen hafta ismail Arar Başkanlık 
erliği sırada, Millet Meclisi Hariciye Encüme
nin Başkanlık seçimi ile ilgili itirazlarda kendisi
nin muhalefet şerhi olmasına rağmen, Sayın İs
mail Arar Başkanlıkta raporu okutmuş ve mu
halefet şerhi do basında bulunmaktadır. Sayın 

I i ı raai l Arar muhalefet şerhini vermiştir diye, 
önergeyi oylamıyacak mıdır ve muamele yap-
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nuyacak mıdır? Hani Sayın Tokoğlu, biraz ön
ce burada Millet Meclisinin, Anayasanın 84 ncü 
maddesine ayrı bir anlam verdiğini ve bizim 
gibi hareket etmediğini söylüyordu. İşte canlı, 
tipik ve şaşmaz bir örnek. 

Bâzı hususları getirdiğimiz zaman bilmeliyiz 
ki. karsı fikrin de reddedilmez bir şekilde der
hal gelebilmesi ihtimali mevcuttur, belgelerle. 
Bu bakımdan Sayın Tokoğlu'nun ilgi ve irtiba
tı bulunmamasına rağmen, niçin bu hususları 
getirdiğini henüz bir türlü anlamış değilim. 

Şimdi konuya döneceğim. 

Cumhuriyet Senatosunun Sayın üyeleri; ev
velâ bir noktayı berraklığa kavuşturmaya ve 
konuya bir ad koymaya mecburuz. Biraz önce 
okunan Ansyasa ve Adalet Komisyonu raporu 
ile, ona bâzı kelimelerle iştirak edildiği an 
laşıbn Başkanlık Divanının kararının hukukî 
mahiyet, ve mesnedi ne olacaktır? Yani bir baş
ka deyimle Yüksek Heyetiniz bu raporu kabul 
ettiğiniz takdirde ne olacaktır? Bunun hukukî 
mahiyet ve mesnedi ne olacaktır? 

NECİ? SEYHAN (Hakkâri) — Anayasanın 
84 ncü maddesi. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Geçerliğine 
hangi niteliği vereceğiz. Zira hiçbirimizin Ana
yasayı yorumlama yetkimiz yoktur. Anayasayı, 
yasa yorumuna tâbi tutmayı 1961 Anayasası 
âmme hukukumuzdan çıkarmış bulunmakta
dır. 

Anayasa müzakereleri sırasında birçok ar
kadaşlarımla, ki, içinde Eazer de mevcut idi. 
Yasa yorumusun devamını istiyorlardı. Fakat 
modern hukukta yasa yorumu, artık modern 
hukuk telâkkileri ile kabili telif olmadığı ve 
gerçekten modern hukuk içerisinde yasa yo
rumu Parlâmentonun görevleri dışında kalması 
s£h skiyle, eski Anayasamızın 26 ncı maddesin
de sayılan T. B. M. M. nin görevleri arasın
dan yorum çıkarılmış bulunmaktadır. 

Anayasanın yorumu mümkün olmadığına 
göre, 84 ncü madde}"! yorumlayan Anayasa ve 
Adalet Komisyoru raporu ile, buna iştirak 
eden Başkanlık Divanının kararı hukukan Ana-
3-Tr>.?r..nm yasakladığı bir niteliği taşıyan ka
rar olduğuna göre, adını ne koyacağız? 

Ne olacak, Anayasa ve Adalet Komisyonu 
ile Başkanlık Divanı raporunun tasvibi halin
de- Anayasayı yorumlayan bir karar mı ve

recektir, bu Yüksek Heyet? Bu Yüksek Heyet 
Anayasayı yorumlayan bir karar ile mi çı
kacak kamu oyu karşısına? Evet, hukukî ha
yatımız içerisinde bu mümkün değildir. Ama 
mümkün olan husus vardır, meselenin çözüme 
ulaşabilmesi için.,, Çünkü birim İçtüzüğümü
zün 58 ncı maddesine göre, söz kayıt ve sı
raya göre verilir. Söz isteme sırasına göre 
kaydedilir ve bu sıraya göre söz verilir. Tat
bikatta, 56 ncı maddenin uygulaması sıra
sında 2 ayrı görüşle meydana çıkmıştır. Me
selâ; 14 . 11 . 1968 Perşembe günü 5 nci Birle
şimde Cumhuriyet Senatosu üyelerinden ve 
Başkanveküi Sırrı Atalay, bu zaptın 109 ncu 
sayfasında, zannedersem Tabiî üyeler arkadaş
larımızın Yasama dokunulmazlıklarının görü
şülmesi sıramı da idi, uzun bir konuşma yap
mıştı, esas üzerinde, Her neden ise bunu t aki
deden 7 nci Birleşimde, sayfa 201 ve 208 de, 
bir başka Başkanveküi kürsüyü işgal ediyor
du. O Sayın Başkanveküi, o Saym Başkanve
küi ki, biraz önce burada ilk konuşmayı ya
pan kıymetli arkadaşımızdır,, 21 . 11 . 1968 
günlü Birleşimde şu tebliğde bulunuyordu : 
«Efendim, söz sırası Sayın Atalay'dadır, 

Yalnız demin de izahına çalıştığım şekilde 
kendilerine biraz evvel arz etmiş olduğum se
beplerden dolayı söz vermiyeoeğim.» demiş 
idiler. Yine aynı zaptın 201 nci sayfasından 
başlamak üzere, Sayın Husre't Tuna'dan sonra, 
bendeniz söz istemiş idim, verilen bir önerge 
üzerine, Sayın Başkan söz vermemiş idi. İs
rar etmiştiın.; ,usül demişlerdi, tartışma ol-
mıyacak demişlerdi. Fakat koşuşma devam et
miş idi. 2 - 3 sayfalık bir konuşmadan sonra, 
biraz önce ifade ettiğim gibi, söz sırası bana 
geldiği takdirde esar- v "erinde Saynı Tokoğlu 
Başkanveküi olarak söz vermemiş idi. işte me
sele simdi şurada kendiliğinden bir çözüm şekli 
meydana getirmektedir. 

İçtüzüğümüzün 56 ncı maddecinde Cumhu
riyet Senatosunun bütün üyeleri için tatbik edi
len kayıt ve bu kayda göre ı?ıra ile söz vermede 
Saym başkanlar «hayır» diyorlar, Başkanvekil-
leri söz istedikleri takdirde sırada kaydolsalar 
dahi, biz kendilerine sos vermiyecektik, îşte İe-
tüsüğün 56 ncı maddesi böylelikle değiştirilmek 
isteniyor. Bu karar ile, îştüEÖğiir 5G ncı mad
desinde bütün üyelere verilmiş olan sıraya gö
re, söz isteme hakkı, istediği takdirde baskan-
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vekillerinden birine «sise bu söz verilmiyscek» 
hükmü ile, 58 ncı maddedeki umumi kaide kal
kıyor. Üyelere söz veriliyor ama, bagkanvekil-
lerine söz verilmiyor. O halde bunun yolu ne idi? 
Eir karar ile şimdi bunu alacağımız yerde, bir 
İçtüzük ihtilâfı olarak, İçtüzüğün İSO nci mad
desi gereğince Anayasa ve Adalet Komisyonuna 
gidip er;::'':::: İçtüzüğün 58 ncı maddesi
nin tatbikini getirmek gerekirken, şimdi 
Anayasanın 84 ncü maddesinin yorumu 
ile ters bir şekilde ve mümkün olımyai" 
usulle bi raya getirilmek isteniyor. Bu müm
kün değildir. Ama çoğunluktur diyeceğiz, 
çoğunluktur denecek, rapor tasvip edilecektir. 
Ama raporun tasvip mahiyeti şu olacaktır: İç
tüzüğün 5ö ncı maddesi değhtirilmi-} olacaktır. 
O nam an da .anayasa I/Iahkeıııerdne başvurma 
hakkı ve imkân?, kendiliğinden doğacaktır. Şüp
hesiz ki, son sezü de Anayasa Mahkemesi söyle
miş olacaktır. Bu husufu şimdi belgelerle biraz 
berraklığa ıda-tırmaya çalışacağım. Yorum o • 
kadar geniştir ki, eski Meclislerde beraber bu-
lundağuınu^; za-nan Sayın îokoğlu hatırlarlar 
ki, «bir hükmün veya bir maddenin tehirine 
I'.b;um yoktur» demek dahi, yorum, sayılmıştı. 
Yorum o kadar g^nis bir kaplamı tanımakladır. 
Isins.':iiaV.vh. Ar.cva'.a ve Arb^ıt Jvo^ü^^'onnnun 
Anayasam n. 34 ıvTj| madde^bin 3 ncü fıkrası «bu 
mânada arılaanmak Mzımgelir derdo», Yüksek 
Eeyel-büiz bunu tasvip ederseniz yoruma iştirak 
etnik; olursunuz. Ama aslında ise yetkiniz ol
madan iştirak ettiğiniz bu yorum, İçtüzüğün 
56 ncı m addedilin değiştirilmesi anlamınadır. 
Yorun: bu da d^rklir . Hangi tarafından tutar 
kek, tutalım bîr yanlrdığm içerisindeyiz. Ama 
demokrasimiz de, karne demokrasimiz de, p*eri 
kalmış ülkelerin kendisine bas demokrasisinde 
sayı çoğunluğu, ile her S3yln çözüleceği zannedi
lir. Biraz sonra size üniversitelerin bu mese
lede ki gcr^lemni okuyacağım. Karşılıklı ola
rak biz î;iyv.zi partilere mensup İnsileriz. Görüş
lerimiz şu veya bu şekilde çoğu zaman birbirin
den ayrılmaktadır. Evlerimizde vicdanlarımızla 
başbaşa kaldığımız zaman veyahut koridorda 
konuştuğumuz sırada, şu veya bu üyenin kişi 
olarak belirttiğini gördüğümüz hususlarla, grup 
meseleleri veyahut toplum meseleleri tartışıldığı 
zaman bnir'.kğ" fikirlerin birbirinden no kadar 
ayr?. olduğunu görmekteyiz. 
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Bu sebeple 84 ncü madde ile ilgili bu husus
ta oy çoğunluğu ile bir karar ittihaz edildiği 
zaman bu hukukun ifadesi veyahut çoğunluğun 
mutlak görüsü değil, bir tarafı tutabilmenin 
bir anlamını, kesin olarak ifade etmiyeyim, fik
rini ve düşüncesini verebilir. Bu sebeple, biraz 
sonra, bu hususta peşin hükümlü olsak da ol
masak da, bâzı görüşlere sahip bizlerin dışında, 
hukuk anlamında çoğu zaman pek birbirine fi
kirleri yanaşmıyan, Ankara, İstanbul Hukuk 
Fakülteleri ile Siyasal Bilgiler Fakültesinin çe
şitli görüşlere sahip, öğretim üyelerinin nasıl 
bir fikir etrafında toplandıklarını görebileceğiz. 
Bu bir yorum değil, çünkü biraz sonra okuya
cağım, beraberce müşahede edebileceğiz ki, bir 
yoruma gitmemişler, Millet Mec^sii Başkanı bir 
anket açmış. Bu bir anketin cevabıdır. Anaya
sanın 84 ncü maddesine göre Başkan ve Baş
kan vekillerinin görüşmelere katılmaları ile il
gili bir husustur. Bunu, konuşmamın son kısmı 
olarak size arz etmeye çalışacağım. 

Anayasanın 84 ncü maddesinin, Anayasa 
ıneltni içinde yer almasının sebebini araştırma
nızı istiyeeeğim, Niçin 84 ncü madde Anayasa
da yer aldı. Bir şeyi ifade etmek iatiyeceğim. 
Anayasa görüşmelerine katılma şerefine nail 
olmuş ve bu şerefi daima taşıyacak ve şerefleri
min en büyüğü olarak yüreğimde hisseden bir 
insanım. Belki de siyasi hayatım içinde bundan 
daha büyük bir şeref de kendi görüşüm içinde 
göremiyorum. 

Anayasa görüşüldüğü sırada, Anayasanın 
tümünü tenkid edenlerden birisi idim. Demiş
tim ki, Anayasamız çok uzun bir Anayasa olu
yor. öyle bir Anayasa getiriyoruz ki, zanne
dersem Sayın Lû'tfi beyefendinin Başkanlık et
tiği oturumdu, çok uzun bir Anayasa, her mem
leketten çok şeyler alıyoruz, en uzun dünya 
Anayasası olan Hindistan Anayasasına nerde 
ise yaklaşacak bir Anayasa getiriyoruz, içtü
zükle hailledilecek bâzı 'konulan da getiriyoruz. 
Halbuki Anayasalar umumi hükümleri getirir. 
Ama Anayasayı yapanlar, özellikle (teşriî haya
tın dışından gelenlerin, yürekleri bir mesele 
üzerinde titriyordu. Anayasa tatbikatından do
ğan meselelerden bu memleket çok çekmiştir. 
özellikle 1950 - 1900 yılları arasında parlâmen
to çalışmalarımda Başkanlık Divanının taraf 
tutan, tarafsızlığın çok dışında olan tutumu yü
zünden çekilen ıstıraplar malûm, diğer kocan-
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larla isteniyordu ki, Anayasa, tekniğine uygnn 
da olmasa bâzı teferruatlı hükümler getirebil
mekte. İşte o teferruatlı hükümlerden birisi de 
bu idi. 

Muhterem arkadaşlarım, 1877 de Ahmet Ve-
fik Paşanın Başkanlığında açılan ilk Meclisi 
Mebusandan 1970 in şu gününe kadar bir tablo 
çizersek göreceğiz ki, şikâyetler Başkanlık Di
vanından hangi hususlarda- idi? Başkan veya 
Baskanvekillerinin şurada bir konunun görü
şülmesi sırasında-, müzakereye katıldıkları t?k-
dirde bir mahsuru mu, olacaktır olrnıyacsk mı-
dır? Günkü Anayasamızın işinde çeşitli endişe
lerle, kaygularla getirilen konulann hepsi bâzı 
hususları önlemek bâzı tedbirleri slmck ieintbi, | 
Başkanlık Divanlarından, biraz ^onra arz -etme- ! 
ye çalışacağım, şikâyetler evvelâ Jloşkaıdanr \ 
ve Başkan vekillerinin 'siyahi parti üyeleri ola
rak kongrelerde, kurultaylarda, miting m.ey-
danlarında başkanlık .sıfatlan ürerinde iken çe
şitli siyasi faaliyetlere katılmalarından şikâ
yetçi idik. Usun yıllar Iramın şikâyetlerini y~'p-
nııştik. Başkanlık Divanlarının çoğunluğa t--ş-
kil eden bir partinin elinde kalması ile grvnarr-
lamı yürütülmediğl Meclis tahkikatlarnnn yü- i 
rütülmediği, Başkanlık 'Divanlarının ek l ik le . i 
muhalefet tarafından verilsn önemli konnlrrı ! 
yıllar yılı gündeme alıp Meclis hmnannm ge"ir- \ 
mediMeri hususları idi. Şimdi. nk-i düşünceyi ; 
savunan ve savunacak arkadaşlardan bir hnsr- I 
su rica edeceğim. 1877 den l r 7ö e kadar iriydi i 
hayatımızın içinde, üç veya dört sene üıer b"';- \ 
lıyan ve özellik1 c- benim görüşm.elorm ---r-r;-- - j 
ortaya çıkan, Başkanvekillerine FOS vermnrre | 
konusu, siyasi hayatımızda ^e âmrıe hnkv.k".- i 
muzda, bir şikâyet, bir itiraz mcvmrn olmug "'r'- I 
dur? Meselâ aranmış mıdır, denmiş midir T-; \ 
Başkanlar, parti kongrelerine iştirak ediyerhr. | 
Biraz sonra, Sayın Koraltan'm konuşmaları v? \ 
niçin o maddelerin gelmesi ycnünrsn mferkcr:-- ! 
ler yapıldığı hakkında hepsi için. ayrı ryrı i'r- > 
nekler vereceğim, Şikâyetler bu j^A?. Al lCA.z \ 
da başlamıştı, çok partili hayatımızda, Ncndb ! 
Başkanları siyasi hayata katılıyorlar, taraf n7- \ 
lıkiarını rhlâl cdivorlar der'vordıı, İ9r"r - ^ n g ; 

s 
arasında Başkanlarım siyasi partilerin mi''i'"-\k~- ! 
rinde konıısnıklan, mnbnbef^fa en o etin m;k^~ ; 
deklere giriştiklerinden. ş?k:vacı idik. Ba&k;-^- \ 
la-rın, Başkanlık ettiği sırada, özellikle lOnO-IrGO j 
arasında, iktidar ile muhalefetin Meclis iç; mü- I 
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cad İrrinde, Başkan ve Baskanvekillerinin gö
revlerini yerine getirdikleri sırada taraf tuttuk
lar: ve tartışmaya katıldıklarından şikâyetçi 
idik. 

iste arkadaşlarımızın aklında bir tek şey ka-
lyıov, şimdi. Görevlerini yerine getirmelerinin 
dışındaki tartışmalara katılamazlar. 

IdııMarcrı arkadaşlarım, çok yakından şahit 
oidrk, .^trb,;irr',ale ger dük ve mücadelenin için-
trvrı geldik. Başkanvekilleri ve Başkanlar Mec-



C. Senatosu B : 51 17 . 3 . 1970 O : 1 

bir taraftın da Saym Başbakan kor şvığv 'u u-
da; «Dagu - An?doklara çek /jvler yj^r' ":, 
diği zf-~ in < jzı̂ af, J ye mi ' ı c ; ğ ! : ", 
BaşkanTrek:li beui / n ıy ; - y. çk> m . di;m L . -
kanlık Divuurı-na şı ^d/et edecek. i-' A bi 
kanvekid öbür tar£>ft">, gömen cyı ua 'r .. ~. -
ya «hayır» tüyecek. Siyasi hayatın donem JQOÜ-
tasmda açıkça fikrini ifade edebilecekti:. Bildin 
bu pürüzleri nasıl halledebileceğim? Bütün bun
ların kargısına kolaylıkla cılr.p diyu.mğm ki, id-
tün bunlar yap: la sak ama zinhar, Sırrı Atalay 
sen geleceksin, bir önerge vereceksin onun ıme-
rinde konuşabileceksin, Lir kanun teklifin oldu
ğu zaman konuşacaksın, hatta gidip Millet Mec
lisi komisyonunda konuşacaksın, ama bası konu
larda, ilk başîryan bıizı konularda kcuiisamnm-
caksm. Meselâ Ege Elektrik Anonim Ortaklığı
nın on milyon liralık büyük suiistimalini?, IS54 
te genç bir milletvekili olarak, karşı koymuştun. 
Onbeş yıl sonra fırsat geldi, bunu sen Mecliste 
bütün açıklığiyle ortaya koyacaksın, - Senatoda
ki muhterem arkadaşlarım okumamış1 ardır, oku
mak da mümkün olmamıştır, hiçbir arkadaşı 
okumamasından dolayı kınamak aklımın ucun
dan dahi geçmez, - ama fikrimi süyliyeceğ.im -Mü
zakere acına imkânı olacaktır. Fakat konuşa
mam. 

Ama güven oyuna geldiği zaman, açıkça si
yasi hayatın en önemli noktasında fikir beyan 
edilebilir. Bu tartışma sayılmıyacak, bu Anaya
saya uygun sayılacak. Ama sm T"vkivo .Cd/ıik 
Millet Meclisinin bir kanadı ol:m Cmnk ariyet 
Senatosunun üyesi olarak en tabiî hakkınız ola-: 
bütün polemiklerin dışında mi l l im kak k'-ye i i 
gili bir komada «karınca karaı incem g'JrLi-mr-
lere bir katkı katmak üzere s'iz i--<- u : ' v ' -u. 
karşınıza 84 ncü madde diki'eeek. A i r , Ül m d 
maddenin başkan vekilleri icm yanıkla. m h -
kümleri yok değil midir? Vardır i k i u d . "cm 
Cumhuriyet Halk Partisinin Grvp Sözcüm ola
rak burada konuşamam, Onu "rvuna"iT •• ~ı m 
adma her hangi bir tebliğde, i ir ' .y m. a 
lunamam. Gerçekten Anaya "a bunu yamH-ı—ış. 
tır. Dikkat ederseniz, siyasi kaya*-m k v-: leş 
riî hayatımda hiçbir saman ben bu yalaklara 
karsı gelmemisimdir. Çünkü Anayasa bunu 
kesin olarak kayıt altına d^ız bmlunuymu "a:::1. 
1061 de Anayasa görüşülmesi sırasında., bu mad
de görüşüldüğünde, bir önerge verdim. Bu. 

i nem emi jeıim rdıma Sayın Tokoğlu yorum-
i , ."ı A; a '3 ıC- : d-ğlld, önergenin sahibi 

d ' . v,rrm:d./, crs«^e: ;r ' r-ıkk.jm. Şimdi ar
kı." „ m i _ ; . .. m. w an nak iat ediklerini ve 
u ıı, J. o :-Tr.rr. azak tmuknaoinı islediğim hu

şu:!, V - o zam .m istf-nişdrı Ben o zaman is
temiştim ki, uzun yıllar tecrübemle başkan ve 
başkanvekülerini siyasi çeşitli çekişmelerden 
uşak tutabilelim. Ama şimdi Anayasanın 84 ncü 
maddîsinin 3 ncü fıkrasını tetkik edelim. Ne 
diyor? «Meclis tanışmalarına katılamaz.» Mec
lis dışındaki tartılmalara katılabilir mi? O hal-
de, demek katılacaktır. Eğer bu anlamda an
lıyorsanız. Meclis içindeki tartışmaya başkan-
vmkili katılmıyor, Anayasa o hükmü getirmiş. 
Meclis dışındaki tarkşma ne olacak? Mensubol-
dukları siyasi partilerin ve grupların faaliyet
lerine katılamaz. Siyasi parti faaliyetlerinin ve 
gruplarının dışında bir tartışmaya demek ki ka
tılabilecektir. işte Sırrı Atalay, o zaman bütün 
bunları gerebiliyordu. Diyordu ki, «Başkan 
ya da başkanvekilleri üyesi bulundukları siyasi 
partilerin ve grupların T. B. M. Meclisinin için
de veya dışındaki faaliyetlerine ve görevlerinin 
yerme getirilmesini gerektiren haller dışında, 
başkanvekiliiği ile ilgili görev veya başkanlığın 
görevi dısmda Meclis içi ve Meclis haricindeki 
siyan tartışmalara katılamazlar.» O zaman yük
sek Temsilciler Meclisinde, önergem kabul 
edilmedi Bugünkü sekliyle kabul edildi. 

1877 de Meçimin, Başken ve Başkanlık Diva-
ımm m dkvvei b.v kan vudilerinin konuşrnasm-
d"1-' ö'yğd: kd. Ea--kankn-n konuşmasından da 
-'e;;dı'li, Ahmet ^o^ik Ti ,a"mn Meclisi Mebusa-
':' ; i runf 'dare ediyor öğrencileri azarlıyor 
ci' - ındau rik 'ymi 7ar mi. Âmme hukukuınu-
m'^ o z- um ki Ara* a-arlın şikâyeti vardı. Mec-
j ' ~ "Ha kan mı geçemiyordu. Devlet iktidarının 
'"ki" i Padişah Tmeksiu başkanını seçiyor idi. 
• i k a >k-î d: oradan badadı. Mücadele iki yön-
•,:•, : ,-; y;: , ; ?.T-^.-, ı.Rş„ . , m s e ç g j n > j k i n c i s i 

Mec'i- bfîşkardnr; mecbd^ i bir mektep veyahut 
m'r loşla idare eder gibi idare etmesinler. Eğer 
m'"kada<d-vmm zal met eder bizim Âmme Hukuku
muzu tetkik eder ve 1877 de başlıyan Meclis 
zabıtlarını gözden geçirirsek görürüz ki, şikâ
yetler istanbul Mebusu Kethüda Mehmet Efen
diden, bu yana gsk-m şikâyetler Ahmet Vefik 

_._,J?a.şadaia başlar ki-o-Ahmet ¥efik Paşa-birmüdk-
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det sonra sadrazamlık yerine başkanvekillik un
vanını alacak. Ve kendisinin ilk başkanı olduğu 
Meclisi padigabm iradesine uygun olarak fes-
hedecekîir. Kürsüde mebuslara karsı haşindi, 
sertti, bağırabiliyordu. Şikâyetler ilk defa ora
dan bağladı. Hasan Fehmi Bey ikinci Meşruti
yetin ilk başkanı, şikâyet, idare tarzından zi
yade, yine Meclis başkanını seçemiyor du. Aday
lar padişaha gidiyordu, padişah bunların ara
sından seçebiliyordu. Ahmet Rıza Bey'de de
vam eder, bu. Nihayet 1912 Meşrutiyetinde ilk 
defa olarak Halil Menteşe Bey Meclis tarafından 
seçilir. Bu birinci merhale, Meclisin taraf
sızlığı için evvelâ o heyetin kendi başkanını se
çebilmesi .dir. Birinci merhaleyi böylelikle gö
rüyoruz, 

Şimdi başkanveldllerinin veya başkanın kür
süde konuşmalarının âmme hayatımızda hiçbi-
gûna itirazı ve münakaşası olmamıştır. Ta ki, 
1964 - 1865 senelerinde benim bir konuşma yap
mak iisere buraya çıkmam dolayısiyle olmuş
tur. Arkadaşlarımdan rica edeceğim, getirsin
ler Âmme Hukukunda, siyasi hayatımızda, Meclis 
görüşmelerinde, bir tek şikâyet.. Çünkü, Ana
yasaya bir madde konurken bir tedbir için ko
nur. Bir şikâyetin karşılığı olur, bir ısdırabm 
karşılığı olur, bir ihtiyacın karşılığı olur. Biraz 
sonra örneklerini vereceğim. 

Rahmetli Tevfik lieri'den, Feridun Fikri Dü-
şünsel'den Tigrel'e kadar yahut Şeyh Bedrettin 
Bfendiyle, Ohannes Efendiye kadar teker teker 
hangi konularda, nasıl konuştuklarını te
ker teker arz etmeye çalışacağım. Şikâyetler' 
hiçbirisinde olmamıştır. Şikâyetler dediğim gi
bi, Gvvelâ Meclis Başkanının heyet tarafından 
seçilmesinden olmuştur. Nihayet 1020 de mesele 
tamamen ayrıdır. Günkü 1920 de Meclisin 
Balkanı aynı zamanda icranın da başkanıdır. 
Böylelikle iç içedir. Büyük önder Atatürk 
Mustafa Kemâl hem Meclisin Başkanıdır, hem 
de icranın yetkili uzvu bulunmaktadır. Ve bu 
1946 ya kadar devam eder. Meselâ Cumhuriyet 
Halk Partisinin en yetkili organı olan divanın-
dan şu, şu, şu derken Meclis Başkanı da parti
nin divanında aynı zamanda üye bulunmakta
dır. Bu 1946 yılma kadar devam eder, 1946 dan 
sonra çok partili hayata girdiğimiz sırada ikin
ci şikâyet başlar. 

îkinci şikâyet şu : Meclis Başkanlık divan
larının bir parti elinde toplanmaması, bir siya

si çoğunluk tarafından işgal -edilmemesi, taraf
sızlığı temin için, Başkanlık Divanının çeşitli 
partilerden teşekkül etmesidir. Demokrat Par
tiyi kuranlar yıllarca bunun mücadelesini yap
tılar ve Meclis Başkanlarının ve Başkanvek!-
lerinin Riyaset Divannıidayken taraf tuttukla
rından şikâyetçi oldular. Hiçbirisi Feridun Fik
ri Düşünsel Beyin veya diğer başkanvekilleri-
nin; meselâ Feridun Fikrimin 52 tane çeşitli ka
nun konusundaki konuşmasından, bigûna ve 
bir gün her hangi bir şekilde şikâyetçi olmadı
lar. Çünkü, mesele şu; biraz sonra arz edece
ğim, dünyadaki tatbikatını üyelerin, başkanve-
küli veya başkan sıfatiyle her hangi bir konuda 
konuşmaları ayrı şeydir, Başkanlık Divanının 
tarafsızlığı ayrı şeydir. İkisini birbirinden dün
ya ayırmış. Hem 'dünya bunu bizdeki gibi Ana
yasa ile de ayırmamıştır. Lüzum da görmemiş
tir. Bugün İngiltere'de spikerin tarafsızlığı bir 
anayasa metnine dayanmaz, Belçika'da dayan
maz, Fransa'da, İtalya'da dayanmaz, hiçbirisin
de hüküm yoktur, geleneklerle kurmuşlardır. 
Ama başkanlık divanları bisden daha tarafsız
dır, bizim Anayasanın bütün bu barajlarına 
rağmen. 

1950 iılc 1960 yılları arasında şikâyetler ne
lerdi? Şikâyetler, Meclis Başkanının, Hatay'da 
Samandağ'a giderek Saym Koraltanin, muhale
feti ve muhalefet liderini en ağır şekilde, poli
tikanın en ayrıntılı köşelerine varmak üzere 
yaptığı, konuşmaları idi. Bunlar Meclis kürsü
lerine kadar getiriliyordu. Meclisi idare ettiği 
sırada Başkan ve BaşkanveMlerinin kürsüde 
tartışmalara katıldıklarından şikâyetçi idik. 
Gensoru önergelerimizin, çeşitli murakabe im
kânlarımızın, yıllar yılı bir siyasi partinin hegâ-
monyası altında ve onun görüşü istikametinde 
Başkanlık Divanı tarafından muameleye kon
mamasından şikâyetçi idik. Ama hiçbir saman 
bizim, 1950 ile 1939 arasında ne Sayın Mahmut 
Koloğlu'nun, ne Saym Tevfik İlerimin, ne son
ra Millî Müdafaa Vekili olan Şemsi Beyin, Fik
ri Apaydm'm hiçbirisinin konuşmalarından do
layı «Hayır, bunlar başkan veya başkanvekili 
niçin konuşuyor» diye hiçbir şikâyetimiz, hiçbir 
şekilde bizim ne siyasi, hayatımıza, ne de mat
buatımıza, ne de âmme hukukumuza intikal et
miştir, bu konular için. 

Şimdi 1961 e gelince; elbette ki, 1961 şikâ
yetlere, itirazlara çare aramayı düşünecekti ve 
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"buna tedbir aramayı düşünecekti. 1877 de me
selâ; Şeyh Bahattin Efendi, Ohannes Efendi, 
Hasan Fehmi Bey, 31 Aralıkta başta olmak üze
re, birçok başkan ve başkanvekiflleri çeşitli ta
rihlerde konuşmalar yapmışlardır. Şeyh Babat-
tin Efendi, Hüdavsndiğâr vilâyetinin mebusu 
olarak 24 Aralık 1877 de usul hakkında; Diva
nı Muhasebat lâyihası üzerinde esas hakkında 
görüşmelere katılmış, 24 Aralık 1870 de. Ohan
nes Efendi 28 Aralık 1877 de, Şevket ve Meh
met Ali paşalar hakkındaki gensoru görüşme
lerinde, hem Başkanvekili, hem gensoru görüş-
mefler.i üzerinde çıkıp konuşabiliyor. Yine Ohan
nes Efendi Seçim Kanunu üzerinde görüşmelere 
katılmış ve uzun uzun görüşmelere böylelikle 
iştirak etmiştir. 

Feridun Fikri Düşünsel Bey 22 çeşitli ko
nuda olmak üzere; kanun teklifi ve tasarıları 
üzerinde, sözlü soru tevcih etmek ve sözlü so
rusu üzerine konuşmak, Dilekçe Komisyonu ra
porları üzerinde görüşme, Hasan Saka Hüküme
tinin programı ürerinde konuşmak, başkanveki-
li seçimi dolayısiyüe konuşmalara iştirak... 

1901 - '1982 yılları arasında Anayasa Mah
kemesi kurulusu Kanunu üzerinde Sayın İhsan 
Hâmid Tiğrel, - 3 neü cilt, 409 ncu sayfada -
Anayasa Mahkemesi üyeleri seçimi için, yine 
- 4 ncü cilt 9'3 ncii sayfada - Ankara Üniversitesi 
1962 yılı Bütçesi üzerinde, Başbakan İnönü'nün 
teşkil ettiği Hükümet programı dolayısiyle, Ba
kanlıklar kuruluşu Kanunu dolayısiyle, Baş
kanlık Divanı seçimi dolayısiyle; 1982 Bütçe 
Kanunu raporu üzerindeki görüşmede, 1982 yılı 
Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi üzerinde, 1982 
yılı Bütçe Komisyonu seçimi üzerinde, Cumhur
başkanlığı 1982 yılı Bütçesi dolayısiyle, Emekli 
Sandığı Kanununun değişikliği dolayısiyle, İç
tüzük Komisyonu raporunun görüşülmesi sıra
sında, Esat Çağa, Âmil Artus arkadaşlarımızın 
getirdikleri genel görüşmeler üzerinde ve çeşitli 
usul hakkındaki görüşmelerde. 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
lay, 1961 - 1962 yılında, yalnız hu iki yılda 19 
konuda söz almış, Sayın Tigrel 1963 yılında 11 
çeşitli konuda, Sayın Fikret Turhangia 1968 da 
Sayıştay kanun teklifi üzerinde - 34 ncü Birle
şim 404, 405, 408, 407 nci sayfalarda - Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Personel kanunu tasansınm 
görüşülmesi üzerinde söz almış ve görüşlerini 

-ifade ©trniş bulunuyorlar. 
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Böylelikle çeşitli tarihilerde, çeşitli başkan-
vekilleri görüşmelere katılmışlardır, fikirlerini 
ifade etmişlerdir. En tabiî haklan olan T. B. 
M. M. üyeliği görevini yerine getirmişlerdir. 

Şimdi bir tezada daha dikkatinizi çekmek 
isterim. Eğer seçimler yapılırca 7 Haziran'da 
benim, bir iki dönem sonra da diğar arkadaj-
larımızm seçimlere katılması mukadder. Bun
dan Önceki seçimlerde de katılckğıniis gibi. Gi
diyoruz, başkanvekilliği uhdemizde olduğu hal-
r̂ 3 seçimlere katılıyoruz. Bu seçimler sırasında 
hem başkanvekili hem aday olarak bütün si
yasi faaliyetleri tam ve kâmil olarak yapabiliyo
ruz, Bir yasak eğer var ise, o bir kül tevkii 
eder. Şu müddet içerisinde şu kadarını konu
şacaksın, bu kadarını konuşmayacaksın.,. Ama 
ne diyoruz, kendi seçimine giriyor, könı^abili-
ycr. Kendi seçimidir, eliyip konulabiliyor. Ge~ 
vasi nereden alıyor? Fetvayı nereden alıyor? Bu
na fetva veren bir hüküm bana gösterebiliyor 
musunuz? Kereden alıyor? Sağlam düşünce 
prensibinden. Gayet doğru. Sağlam düşünme 
prensibi onu gerektirirken, bir kimse aday ola
rak seçime girdiği takdirde eğer, i-ıgikcu'^e 
olduğu gibi spiker karşısına aday çıkarılmıyor 
ise, gayet tabiidir ki secim mücadelecine krV.ta-
caktır, yoksa secim mücadelesine elini kolunu bağ
lıyacaksın; sokacaksın, lıslo arkadada:'"::.^/;, 
dod*ği gibi olur ise Senatoda, Millet MociisiiidG 
de kolunu diğer konularda bağlıyacak-;:;?., an" 
secime ondan sonra iştirak ettireceksin, bu ol-
ı::aj, arkadaşlar. Sağlam düşünce prensibi bunu 
gerektiriyorsa, sağlam düşünce prensibi bir 
konuda, meselâ Ege Elektrik Anonim Ortak
lığının bağışlama kanunu görüşüldüğü sırada, 
en tabii hak olarak benim ideallerim içerisi-
ııo giren, evlâdım gibi sahip çıkmam gereken 
fikirlerimi ifade edebilme imkânmı da bana 
çağlaması gibi tabiî bir şeyi vermemek m:\m-
kim değildir. Bundan daha tabiî bir gsy görüie-

Arkadaşlarımız şimdi neye sarılıyorlar? Ana
yasanın birbirinden tefrikini yapmadan 84 ncü 
maddesinin fıkralarını bir arada okr.yorlar, 
«Başkanlar ve başkanvekiiieri üyesi bulunduk
ları siyasi partilerin ve siyasi grupların T, 3. 
M, M. îiin içinde veya dışında..» Dikkat buyu
run, ne diyor siyasi partiler için? «..İçinde ve 
dışındaki siyasî faaliyetlerine katılamıyasak-
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lar.» sonundaki cümle ile. va.Yo ^Lr; jv'c:lm 
yerine getirilmcsini gerekt'ueıı İmalle-1" diyar
da,,» Şimdi geliyor, j i ı e k . - ,ı.ı Z~- -'-
rilmesi. A r k a d a ımm amk* ' ., _ - , 
yerine getirin* esi üîmmk mı, Ikmka-ivekkbği 
görevinin y m b e ;_-- k * - ^ 
olursa, buraya gelip konuşacak, ama onun dı
şında konuşmayacak. Peki *rlıv:.dı sararıra; arara. 
gelelimiz üze karne g'.r 'kraa :kvı m. :ab.m.- t. . 
rine getirilmesiyle ilgilimidir ki konuşa" illy :•."• 
ruz? Veyahut uzun yıllar yapılan bu görüşme
ler, görevlerindi yerime gek.akaeaaar mi k;.-
Mi r? O tatbikatıma an doğrudur, 'aayb.bka id
diam1 z ve rapordaki görkkaaaa rma" L: yı r c 
günkü tatbikatının doğru. ğarka'ı y ı k a r a;a " a 
len görev başkanlık eder....aeöa şbravam, b r r k 
ben sorana, ilmi adamlara-;.! glrayıara k'yk-
yeceğim. Sizin gibi demiyorlar onlar, 
konuşmay* demiyorlar, farrı Ala"ay I 
trik Anonim (kaakkaı üzerinde ki 
ifade etse, Başkanvekili olarak, kıyan 
par veyahut her hangi bir üj'-min vl 
bu konuşmayı yaptı diye Başkam* "a 
rada. Başka-kğmı iaraîbm akarak ki: a. 
kânına sahip değildir gibi yürağkım".. 
bir bölgesi alacak makr? / ".ayama vr 
lık Divanında iarakmkkkm. amada.. 
şu; Bskanhk bir partinin elinde ola:;3 

84 noli madâe irrrkı etmk, ;a..a:'•"••'a 
na göre kurala Balkan iarii'aaaıaea 
sın. Nerede Kikaaöe. ımmi ''a'vmaaa 
sabit olmuş"".!;, Baskınların kima'k-
lara uzun beyanatları ile katıldığına 
İşte A n yarayı ibölL kımyaar- a At • 
dişine aykırı cmaı edvar Bağa-'-;, yrr': 
racak. Millet Meclisimle ekbvv. :yba 
oyuna iştirk edecek, kayrak eğirme: 
mek ki, bu aradaki durum.ramma v.y~a • 
mız ayrıdır onu bir elmae gibi -arkam 
maym. Birkaç defada ifade er lar.. ..ar. 
?, ne mensubiyetimi bu komi- A a': 
yerde, kim no der a-:- aeeim k'.r akma, yi 

münkün değildir. Ama ener, 
vakti, frak Tre beyan kramk yi; 
tığı takdirde bütün hislerini atabil 
tün parti endkekrkıi akvamı: •- r 
ğı orada taraf--"iz kama a'""ab''Arm 
olan budur. Orada oy kuliamnıyo 
tışmalara katılmıyor Anayasanın 

îaa 

ııyoi 
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Usun yıllardan beri, 84 senedir, mücadelesini 
yapAğnms Başkanlığın ve Divanın taraf sızlı-
ğırkan aradığımız bu. Bir Başkanvekilinin bu
rada şu görüşme veya bu görüşme sırasında, 
şu veya bu konuyu konuşması, Başkanlık etti
ği. sıradaki tarafsızlığı ila ilgisi mevcut değil-

iti-i i Oı aaeıır. & Ro l iU'UilA O i... ...... . ' . ' i i y l Ü . . i i i O i t V J L İ J . _L; 

ğl a rada ihsas edeceksin her hangi bir seçim-
m; veya oya ait bir konuda Başkan olarak oy 
kullanabileceksin, kullanılmıştır. Benim gibi, 
aerkli mevzularda beraber oy kullanıyoruz; 
ren û. İL F. m ile beraber oy kullanıyorum, ar-
k... ıiaAaımı A. I \ si ile beraber oy kullanıyor
lar. A öylelikle çeşitli konularda görüşlerimiz 
ama Aslemmiyen görüşlerdir. Ama mühim olan 
mmır? Kurada tartışmaya katılmamaktır. İste 
Anayasanın istediği bu. Anayasa bir şey geti-
ı irken, mantık bir şey getirirken, niçin, kıyamet 
mi, kopacaktı ben gelip burada konuştuğum. 
ta.ıdirde. Ben kar hangi bir mevzuda bir fikir 
aave etçiğim zaman kıyamet mi kopacaktır, ta
ra kışlığım mı gidecek Ama bir yerde ola-
cai:-,m, s,m Aaşkaıı veya Başkanvekili kür-
:ikvk kaya ettiği sanan reyini kullanırsa, 
yakut Başkanlığı idare ettiği zaman taraf tu-
tayer ise. vani "yüzünün bir tarafı diğer tara-
k:aa karşı, o yerde yei' alan gruplara karşı İç
timaa, bakbaııennı bu şekilde uyguluyor ise, 
ka;e tarafarzkk o saman ihlai edilmiş olur. O 

' *"•"cavını, simdi sözü, asıl ta-
okutan üniversite hususlar: 

mycriart iae aıyoriardan onceae, oır şe-
aa rıaydar.a koymak lâzım, tam olarak. 
meclisi Başkanı 1966 senesinde su yazı-
7era:ae3re gaııderiycr; okumak meeburi-
îyinı. cknka istenen, nedir, cevaplar ne-

aıkaşıkm... Bir Anayasa yorumu mudur, 
9 "Riv O.-.V.-: . mueıuı 

istediet 

dır aiîlseıo verı'en ce-
yeti. Diyor ki; Sayın Millet 

"ayıaa.. üniverene rektörlerine, tarih 
1G36. ?SS4 sayılı T. C. Anayasasının 
^ölmesine görüş ve m.eoaileri ile ka-

.reti ke üniversitelerimizin değerli yar-
buluııdukları bir gerçektir». Onu ev-

st ediyor, elsin emek verdiğiniz bu Ana-
lecîis ralışmalarını düsenliyeeek olan 
ı hazırlıklarına başlanmış bulunmak-
iraa önce söylediğim gibi, İçtüzüğe bel-

— 398 
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ki hazırlığı esas tutmak, için demin 56 ncı mad
de ile de irtibatını karnın ya çalıştı j ' : n bııv^. 
«Tümü arzu edilen mlko- rmcl'yctlo vu-ud b •-
masa Meclis içi f a a l i y e t i m yanında i'-": y: : 
nın yasama meclisleri ile ib ı̂k- h ' . l i " : ' : / / i de 
çok tahlil edilmiş olması ile sıkı sıkıya irtiba
tı bulunduğu izahtan varestedir. Anayasanın. 
konuya ilişkin bâzı hükümleri kâfi derecede 
berrak değildir. Bu hükümlerde doğurdukları 
çeşitli tereddüt ve anlayışlar -ilişik anket cet
velinde sıralammştır. Aydınlanmaya lîiııluacebıp 
dikkatimizden kaçmış diğer bası noktalara! mev
cudiyeti de tabiîdir. Bu meselelerin üniversite
lerimizin öğretim kadrosuna dâhil sayın ili.:-: 
adamlarımız içinde birer araştırıca konulu 
olacağını ^e mesailerinin kıymetli mahsıılierin-
den malumatta:' kılınacağımızı, ayrıoa yapı 
cakları neşriyat ile kültür alanında da yarar
lık hizmetlerine yenilerini katacaklarını ümit 
ederek, saygılarımla. Millet Meclisi Başkanı». 

Şimdi çeşitli sorular içerisinde konumuzla 
ilgili olan soruyu tesbit edelim. «Başkanlar vs 
Baskanvekilleri görevlerinin yerine getirilme
sini gerektiren haller dışında Meclis tartışma
larına katılamazlar» hükmü dolayısı ib, görev
lerinin yerine getirilmesini gerektiren haller 
dışında oturumlarda cereyan eden hiçbir tar
tışmaya katılmıyacakları mı kas d jrdibrdştir, dik
kat buyuruyormusunıız, bu mu kasd edilmiştir? 
yoksa böyle bir mâni, sadece kendilerinin otu
ruma Başkanlık ettikleri samana mı mahsus
tur? Konumuz bu. iki görüş ayrı ayrı; arka
daşlarımız diyor ki, bu mâni, bu engel şurada 
konuşmak içindir. Biz tamamen Anayasaya, 
sağlam düşünce prensibine, Türkiyenin âmme 
hayatının getirdiklerine, parlâmentonun ıstı
raplarına' ve onun ihtiyaçlarına verilen cevap
lara ve istenilenle verilenin arasında ki muta
bakata göre, ora için mahzur olan maksudolan 
orası. Şimdi bakalım üniversiteler ne diyor. 
İstanbul Hukuk Fakültesi Âmme Hukuku Kür
süsü öğretim üyeleri ve yardımcılarının gö
rüşü «Başkanlar ve Başkanvekillerinin gd'rcv-
lerinin yerine getirilmesini gerektiren haller 
dışında Meclis tartışmalarına katılmıyacakları 
hükmü, yalnız bunların fiilen oturuma Başkan
lık etmeleri hali için geçerli sayılmalıdır». 
Hüküm vermiyorlar, yorum vermiyorlar. Tat 
bikatın ne yolda yapılması gerektiğine dair 
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| Başkanın sorduğu suale esısvap veriyorlar. Ama 
I arkadaşlarımız biraz önce burada, yorum ya-
j paoak!a"?Tnı ifade ettiler, hem de yorum; ilmî 
j yorum yaptı, gayeye göre yoranı yaptı, komis

yon yorunumu yaptı, Başkanlık Divanı çoğunlu
ğu ile yorumu yaptı ve hükmü verdi. Hükmü 
veren bir siyasi parti mensupları. Bir siyasi 
paraya nıersup olanlar diyorlar ki, biz bu an
lamı ile tatbik etmek istiyoruz ve bizim de
diğimiz Anayasanın dediğidir ve biz Anayasayı 
b-ti şekilde yonmüryacak ve tatbik edeceğim. 
Anayasayı bu şekilde yorum1'.amaya yetkisi 
mevcut değildir. Şimdiye kadar yapılan tat
bik ai, ki i'İeride eibetteki Anayasa son sözü 
söyledikten sonra, çeşitli celselerde istediğim 
sösieri ben Hukuk mahkemesi önüne götürüp, 
bir hakkı almakta sabırla beklerim. 

Ege Elektrik Anonim Ortaklığının nasıl 15 
yıl sonra hesabını sormak istedimse, o zaman 
vaidte bulunmuştum, ama bu fırsatı vermedi
ler arkadaşlarımız, gerekirse hesabını sorabil
meyi Anayasa Mahkemesi önünde, gerekirse 
Hukuk mahkemeleri önünde, 1 lira tazminat dâ
vası açmak suretiyle söz hakkından mahrumi
yetten dolayı, bu yolla bunların halli mümkün 
olan hususlardır. 

Bin^di gelelim, îrrtanbul Hukuk Fakültesinin 
j d—-va^, Hv.kv.ku hocaları ne diyor? 
I 
1 -Brşkanlar ve başvekilleri» kanaatimizce, 
j ^gdrevierinin yerime getirilmesini gerektiren 
I haller dışında, Meclis tartışmalarına katılamaz-

lar», hüV:?-.ü sadece bunların fiilen oturuma baş
kanlık etmeleri hali için geçerli sayılmalıdır. 
Tamam mı? 

Demin de ifade ettim; biz, hukukçuları ko
nuları Anayasa ile de ilgili olsa, aynı konuda 
bu kadar dikkatle ve bu kadar sarih bir şekilde 
birleştirdiklerini pek az görürüz. Ama, bu ko
nuda çeşitli üniversitelerin âmme hukuku ve 
Anayasa hukuku öğretim üyeleri ile ve yar
dımcılarını çok kesin bir şekilde birleşir görü-" 
yoruz. 

Şimdi aynı görüşü savunan bir başka gö
rüşe geliyorum : istanbul Hukuk Fakültesi 
1 numaralı Esas Teşkilât Kürsüsü, şimdi mu
kayeseli hukuk kürsüsü, sadece âmme hukuku 
ve Teşkilâtı Esasiye hukuku değil, şimdi bir 
de mukayeseli hukuk kürsüsü, ne diyor? Ba
kalım. 
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84 ncü maddenin 3 neü fıkrasındaki «Baş
kanlar ve başkanvekilleri, görevlerin yerine ge-
-tirilmasini gerektiren haller dışında, Meclis tar
tışmalarına» dair olan hükmünün, başkan ve 
başkanvekillerinin sadece kendilerinin oturuma 
başkanlık ettikleri zamanda bahis konusu ol
duğunu düşünmek lâzımdır. Kendileri oturu
ma başkanlık etmedikleri zaman aslî görevleri 
olan milletvekili görevlerini yerine getirebilir
ler, tartışmalara katılabilirler. 

Bunu, C.H.P. ne mensup Sim Âtalay'ın da, 
A. P. ne mensup Sayın Tokoğlu'nun da görü
şünden her halde daha çok ilme, Anayasanın 
gereğine daha çok uygun saymak gerekir, zan
nederim. Şüphesiz ki parmak hesabı ayrı. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hep dö
nüp, dolaşıp aynı yere getiriyorsunuz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Demokrasi, 
her yerde parmak hesabı değildir. Zaten geri 
kalmış ülkelerin ıstırabı, odur. G-eri kalmış ül
keler her şeyi parmak hesabı ile, yani ekseri
yetle yapar. Ekseriyet demek, her şey ben de
mek değil. 

ÖMER UOUZAL (Eskişehir) — Biz çok 
dinledik, böyle şeyleri. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Ekseriyet 
demek, hukuk kaidelerin üzerine çıkmak demek 
değildir. Ekseriyet demek, bir ülkeyi parlâ
mentonun bir kanadının idaresi demek değil
dir. Ama, mümkündür, karar alınabilir. Fakat, 
bir memleketin hayatında 5 sene, 10 sene, şu 
veya bu karar o kadar azdır ki, bu ülkeler ve 
bu dünya, bu ihtiyar dünya neler görmüştür. 
Onun içindir ki, bu yasaklama, şu yasaklama 
ile 5 sene, 10 sene gibi müddetler içerisindeki 
bir iktidar ne size gurur, ne bize bir kaygn ve 
endişe verir. Bunlar geçici şeylerdir, bunlar 
büyük şeyler değil, bunlar önemli şeyler de
ğildir. Bunlar hiç önemli şeyler değildir. Sayı 
şu imiş, bu imiş onlar önemli değil, mühim olan, 
hukukun pâyidarlığıdır. 

Şimdi, Ankara Hukuk Fakültesinin görüşle
rini tahlil edelim : Anayasanın bu konuda güt
tüğü maksat, oturumlara başkanlık eden şah
sın bu görevi ifa ettiği esnada tarafsızlığını 
muhafaza etmesidir. Tekrar edeyim. Anayasa
nın bu konuda güttüğü maksat, oturumlara 
başkanlık eden şahsın bu görevi ifâ ettiği es
nada tarafsızlığını muhafaza etmesidir. 

Binaenaleyh, bahis konusu mani sadece biı* 
görevin fiilen ifası idolayısiyle ve o görev sıra
sında iş görebilir. Oturumlara başkanlık et
medikleri zamanlarda başkan veya başkanve
killerinin tartışmalara katılmamaları pek ma
kûl olmaz. Ne varki, tarafsızlıklarına hiçbir 
surette gölg'e düşmemesi için, başkan veya baş
kanvekillerinin evvelce katılmış oldukları tar
tışma konularının Genel Kurul önüne gelmesi 
hallerinde heyete başkanlık yapmamaları ge
rekir. Diyor ki, tarafsızlık asıldır. Yalnız bir 
şeye dikkat etmek lâzımdır. O kadar mesele 
oraya intikal ediyor ki, buraya değil, diyor M, 
kürsüde konuşabilir. Ama diyor, üyeler üzerin
de zehap uyanır veyahut kendisi daha önce 
tartışmalara katılmış ise, kendisinin müzake
resine, münakaşasına katıldığı bir birleşime ka
tılmasın. Bu (konuya da her halde konuşmama 
hakkı, yahut konuşma hakkı 1,5 seneden beri 
kısıtlanan arkadaşınız ook dikkat etmiştir, bi
raz önce görüşmelerin başında ifade ettiği 
gibi, Saym Tokoğlu'nun önergesini, bütün 
önergeleri okutmasına rağmen, önerge üzerinde 
müzakere açmamıştır. Kendisinin ismi bulun
duğu önergeyi kısa kısmı ile ve süratle oyla-
mıştır. Tarafsızlığa o kadar dikkat ve üniver
siteden gelen sese o kadar saygılı olarak. 

Siyasal Bilgiler Fakültesine gelelim : iki gö
rüş. Anayasanın 84 ncü maddesinin 1 nci fıkrası 
ile 3 ncü bendine cevap veriyor. Başkanın oy 
kullanmaması, diyor; ondan sonra, bu maksat
larla ikinci sınırlı bir alan ile mahduttur. Gö
revinin yerine getirilmesini gerektiren haller 
alanı ile mahduttur. Bunun dışındaki tartışma
lara katılabilirler. Ancak, 84 ncü maddenin bu 
hükmü ile sağlamak istediği netice, başkanın ta
rafsizliği ve istiklâlidir. Bu itibarla da görevin 
yerine g"etirilmesini gerektirmiyecek bir hal dü
şünmesi hayli zor olmaktadır. 

Görüyorsunuz ki, Siyasal Bilgiler Fakültesi, 
Hukuk Fakültesi ve İstanbul Üniversitesinin 
Âmme Hukuku Kürsüsü ve Mukayeseli Hukuk 
Kürsüm, Anayasa Kufcjlra Kürsüsü müştere
ken, zamanınızı alarak savunmıya çalıştığım 
fikrî, 'tereddüde meydan bırakmadan tasvibet-
raeOstediıüsr. O fikir d's, kürsüde bulunduğu 
s:rada tarafsızlıktır, Başkanlık Divanının ta
rafsızlığıdır. 84 ncü maddeyi kül olarak nazarı 
itibara almıya mecburuz. 84 ncü madde, Baş
kanlık Divanını bir siyasi partinin eline ver-
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menin ıstırabını çekmiştir, ondan (kurtarmak 
istiyor. 84 ncü madde, Başkanı, Siyasi parti
lerin, (Meclis içinide ve Meclis 'dışındaki faaliyet
lerinin menfi nedenlerimden kurtarmak istiyor. 
Başkanlık Divanı, 'başkan veya başkaaıvekille-
rinin tıpkı 'gayet hararetli bir üye gibi başkan
lık yerimden tartışmaya katıldığını tesbit etmiş
tir, 'bunu önlemek istemiştir. Ama, siyasi ha
yalımızda başkam velkD ler i veya başkan konuş
ma yapmıştır, bundan »dolayı şikâyet 'Olmamış
tır, 'bundan 'dolayı «siyasi hayatımızda mesele 
olmamıştır, bunun için hiçbir tedbir düşünme-
nıişjtir. Hukuk -otoriteleri de bunu demoktedir-
ler. 

Şimdi ne olacaktır? 'Olacak, eğer sağlam bir 
düşünce prensibi içerisinde isek, ibir yorum ni
teliği taşıyan, fakat aslında Anayasaya göre 
bu 'mümkün olmadığına göre, içtüzüğün 58 ncı 
maddesini değiş'"irmeyi Anayasaya aykırı ola
rak ıgütiren 'Başkanlık Divanı ekseriyet kara
lının reddidir. Bu ret şayet yapılmazsa, olacak 
şudur; Bir müddet daha başkanvekilleri Ana
yasaya ayları, düşünce prensibine aykırı, man
tığa aykırı olarak, bir üyeye başkanvekili ola
rak, söz işediği zaman söz vermiyec eklerdir. 
Ama, bu karar bağlayıcı bir karar olmıyacak-
tır. Şimdiye -kadar Anayasa yorumu hususun
da Genel Kurul henüz sözlünü söylemediği için 
Başkanvekili olarak ben, Sayın Başkanvekille-
rinden söz istediğim 'sıradaki söz vermemelerine 
itaat ediyor ve söz almıyorum. Ama, bu Heyet 
Anayasa yorumunu yapar, içtüzüğün 58 ncı 
maddesini bir karar ile 'değiştirir ise, bu kararı 
ben hukuka aykırı bulmam sebebiyle, çok say
gı duyduğum Geneli Kurula, gerçekten bir ku
rulun kararı bir parlâmento 'olarak hepimizi 
bağlayıcı vasıfta olmalıdır, ama o karar Anaya
saya aykırı ve bir yorum mahiyetimde olarak 
içtüzüğün 56 ncı maddesi Anayasaya ve hukuk 
kaidelerine tamamen aykırı olarak alınır ise; 
Anayasa Mahkemesinden sonuç alınıncaya ka
dar, Başkanlık görevine devam ©derim. Anaya
sa Malhkamesi şayet 'hayır bu karar doğru der 
ise, derhal !başkanvekilliğinden ıçekillirim ama, 
Anayasa Mahkemesi çözüm şekli getirinceye 
kadar, Anayasaya aykırı, sadece bâzı arkadaş
larımızın esasta nıeşruiyelîsizliğe uğramış tat
bikatlarını tescil edecek bir karara ben itaat 
etmiyaceğimide açıkça ifade etmek isterim. 

Söz hakkımı kullanırım, tartışmalı olur, 
kürsüden indirilir, ama kolay kolay kürsüden 
inecek adam değilim. 

Saygılarımla. (G. H. P. (sıralarından alikış-
br ) . 

BAŞKAN — Sayın Tanyeri. 
.S*LİH TANYELİ (Gaziantep) — Sayın 

Fajkaıı, değerli senatörler; Anayasanın 84 ncü 
ımadd'83'inin '3 ncü fıkrası yönünde, başkaır/etkil-
lerine riyasette bulunmadıkları sırada görüşme
kle katılmak üzere İçtüzüğün 58 ncı maddesi-
ı?3 igö're söz verilip verilnıiyeceği Divanda an
laşmazlığa yol açmış ve bu İçtüzüğün uygulan
masından doğan bir anlaşmazlık telâkki edile
rek 130 nci madde gereğince Anayasa ve Ada
let Komisyonuna havale edilmiştir. 

Şimdi önümüze gelen bu komisyonunun ra
poru üzerinde görüşlerimizi açıklatmaya gayret 
edeceğiz, Ancak, raporun esasına girmeden ön
ce şu noktaya önemle işaret etmeden geçemiye-
G'-?.ğim. Bilindiği gibi 'bu konu çok önceden or
taya çıkmış ve komisyonun bu raporu, bir bu
çuk seneden Iberi Senato gündemlerini işgal et
miştir. Fakat bir türlü görüşmek nasibolmamış-
;tn\ Başkanlık Divanının ve birleşim başkanla
rının bu tutumlarını anlamak ona mâna ver
mek 'biraz zordur. Başkanlığın bu tutumu me
seleyi adeta bir Sırrı Atalay problemi haline 
gelirmiş ve gittikçe kroniikleşere'k değerli arka
daşımızın Parlâmento görevlerini serbestçe ifâ 
edebilmesi imkânlarım kısmış daima bu isti
kâmete bir demeklesin kılıcı gibi askıda tu
tulmuştur. 

ÖMER UCÜZAL (Eskişehir) — Allah Al
lah... 

SALİH TANYERİ (Devamla) — Sayın Ucu-
zal, bunun başka mânası yok. Birbuçuk yıldan 
beri biz bu Senatodayız, her gün Senato günde
minde bu gelir, fakat bir türlü konuşulmaz ve 
Sırrı Atalay'a da söz verilmez. Tabiî biz konuş
mamızın sonunda işaret edeceğimiz gibi mesele
yi bu şekilde anlamak istemiyoruz, arz edece
ğim. Bu vesile ile şunu da işaret etmeyi bir va
zife biliriz ki, Senato gündemleri birleşimde, 
düzenlenmesindeki hassasiyetle uygulanmamak
ta bu yüzden soru, araştırma, genel görüşme 
önergeleri aylarca gündemde karşılıksız kal
maktadır. Bu neticede, Divan da sorulara mü-
taallik olarak, yönetimle sorumlu olduğunu be
lirtmeklâzımdır. _ 

— 399 



G. Senatosu B : 51 i7 . 3 . 1970 O : 1 
Şimdi meseleye geliyorum: Raporda şöyle 

denilmektedir. «Bu hüküm muvacehesinde baş-
kanvekillermin G-enel Kurulda, başkanlık yap
madığı sırada ve bu makamın görevlerinin ye
rine getirilmesini gerektiren haller dışında Cum
huriyet Senatosunun tartışmalarına katılamı-
yacakları sonucu ekseriyetin oyu ile kararlaş
tırılmıştır.» Anayasanın anlaşmazlığa sebebiyet 
vermiş bulunan 3 ncü fıkrası şu hükümleri ih
tiva etmektedir, Saym senatörler: 

1. — Başkan ve başkaııvekilleri, üyesi bu
lundukları siyasi partilerin veya siyasi parti 
gruplarının Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
içindeki veya dışındaki faaliyetlerine katıla
mazlar. 

2. — Başkanlar ve başkanvekilleri, görevle
rinin yerine getirilmesini gerektiren haller dı
şında Meclis tartışmalarına katılamazlar. Fık
ranın son bendi de: Başkanın oy kullanamıya-
cağmı âmirdir. Dikkat buyurursanız, son fıkra
da «Başkan.» ibaresi kullanılmış, «başkanların» 
denmemiştir. Bunun ayrı bir mânası vardır. 
Saym Tokoğlu'nun lâfzî tefsir babında söyle
diklerine cevap arz ederken bu noktaya da de
ğineceğim. 

Yukarda tahlilen belirttiğimiz fıkraların 
amacı, özellikle 3 ncü fıkranın 1 nci bendi ile 
başkanlığın tarafsızlığı ilkesinin gerçekleşmesini 
sağlamaktır. Anayasanın bu maddesi Temsilci
ler Meclisinde görüşülürken tarafsızlığın mut
lak sağlanması için başkanların seçimlerini mü-
taakıp Cumhurbaşkanı gibi partilerinden ayrıl
maları teklif edilmiştir. Bu hususta uzun tartış
ma olmuştur. Neticede komisyon sözcüsünün, 
bizim kurduğumuz sistemde karar, Avrupa dev
letlerinin parlâmentolarında olduğu gibi aslo-
lan Başkanlık Divanıdır, müzakereleri idare 
eden Başkanlık Divanıdır, mütalâası üzerine 
Anayasanın öngördüğü tarafsızlık ilkesinin bu 
divanda gerçekleşeceği düşüncesiyle başkanla
rın partilerinden ayrılmalarını istemek gibi ri-
jıt bir hükme lüzum ve mahal olmadığı kanısı
na varılmış. Yalnızca başkanlarla başkanvekil-
lerinin parti ve grup faaliyetlerine katılmama
ları prensibi kabul edilmiştir. Bunun anlamı 
başkan ve başkan vekillerinin bu sıfatlarının de
vamı süresince Meclis dâhilinde grup toplantı
larına katılmamaları ve onların bağlayıcı ka
rarlarına tabi olmamaları, grup organlarına se-
çilernemeleri grup sözcülüğü yapamamaları. 

Meclis dışında da propaganda faaliyetlerine gi-
vişememeleridir. Anayasanın bu hükmü mutlak 
ve gayet acıktır. Zannediyoruz ki, bunun üze
rinde de her hangi bir ihtilâf yoktur. Fıkranın 
başkanların ve başkanvekillerinin görevlerinin 
yerine getirilmesini gerektiren haller dışında 
Meclis tartısmalarma katılamıyacaklarmı, bil
diren ikinci bendi tartışmaya ve bugünkü gö
rüşmelere sebebiyet vermiştir kanısındayız. 
Şimdi mesele fıkradaki bu bendin birincisi gibi, 
mutlak ve ba^kanvekillerini orada olduğu gibi, 
tanıamiyle kısıtlayıcı mahiyette olup olmadığı
nın oraştırılnıasıdır. Araştırmaya bir sual sora
rak girmek lâzımdır kanaatindeyim. Başkanve
killerinin görevleri nelerdir? Bu, İçtüzüğün 
9 neti maddesinde gösterilmiştir. Buna göre 
başkanvekillermin görevleri, başkanın mazereti 
olduğu veyahut bulunmadığı hallerde onun hu
kukî yetkilerini kullanmak ve birleşimlerde gö
rüşmeleri idare etmektir. Demek oluyor ki, iç
tüzüğün 9 nen maddesi de iki kısımdan ibaret
tir. 

İ. — Bsıkanın mazereti veyahut bulunmadı
ğı hallerde onun hukukî yetkilerini kullanmak, 

2. —- Birleşimlerde görüşmeleri idare etmek. 
Dikkat edilirse, maddedeki başkanın huku

ki yetkilerini kullanmak izni, ancak onun ma
zereti, ya da bulunmaması haline inhisar ettiril
miştir, Başkanvekilleri maddenin açıklığı kar-
şnanda b?.şkanın mevcudiyeti halinde onun hu
kukî yetkilerini kullanmak hakkına malik de
lildirler, 

Genü uygulamada başkanlar mazeretlerini 
yahut da bulunmamaları halinde başkanvekil-
i-riinden birini irendi yerlerine vekil tâyin et
mektedirler. Şn halde bu başkanvekili, diğerle
rinden fanklı olarak vekâleten başkandır. Eğer 
maddedeki başkanvekillerini eskiden olduğu gi
bi reisi sâni ya ela ikinci başkan olarak tanım
larsak, Laçkanın bulunmaması halinde onun 
hukukî yetkilerini kullanacak olan reisi saniye 
l^nnann:anıi demek lâzımdır. Böyle bir durum 
ü!:naa.ıaıs yani balkanın vazife başında mevcut, 
ya da ba^kanvekillerinden bir tanesinin vekâle
ten başkan bulunduğu hallerde diğerlerinin gö
revi sadece birleşimlerde görüşmeleri idare et
mekten ibaredir. Vekâleten başkan olmıyan 
başkanvekillerinin birleşimleri idare görevlerini 
yerine getirirken, yani başkanlık kürsüsünü iş
gal ettikleri fark giydikleri sırada bu görevle-
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rirıin yerine getirilmesini gerektiren haller dı
şında Meclis tartışmalarına katılamıyacakları 
şeklinde fıkrayı anlamak lâzımdır. Buna göre 
Başkanvekilleri frak giydikleri anda, ancak ri
yaset kürsüsünden usul tartışmalarına katıla
caklar, diğer görüşmelerde sakıt kalacaklar. 
Diğer taraftan, dikkat edilecek olursa, sözünü 
ettiğimiz bendde başkanların ve başkanvekille
rinin Meclis tartışmalarına katılamıyacakları 
ifade edilmiş, Meclis müzakerelerine ya da gö
rüşmelere katılamıyacakları gibi mutlak bir 
ibare kullanılmamıştır. G-ereekten Anayasada 
Meclis müzakereleri «tartışma» kelimesiyle ifa
de edilmeyip, görüşme olarak nitelendirilmiştir. 
Nitekim 92 nci madde böyledir. Orada kanun 
tasarı ve tekliflerinin önce Millet Meclisinde 
görüşüleceği ifade edilmiştir. «Tartışılacağı» 
kelimesi kullanılmamıştır. İçtüzükte de böyle
dir. Eğer Anayasada başkanvekillerinin bu sı
fatları dolayısiyle mutlak olarak Meclis görüş
melerine katılmamalarını arzu etseydi, bunu 
kendilerinin görevlerini ilgilendiren hususlar 
dışında Meclis tartışmalarına katılamıyacakları 
şeklinde değil, başkanlar ve başkanvekilleri 
Meclis görüşmelerine katılamazlar tarzında be
yan ederdi. S'6z mânaya delâlet ettiğine ve Ana
yasada kullanılan ibnrelerdeki, hattâ kelimeler
deki değişikliğin ınııtlak olarak ayrı ayrı mâna
lara hamledilmesi gerektiğine göre bunu bu şe
kilde anlamak ve ona göre uygulamak lâzımdır. 

Aksi takdirde parlömanterlerin parlâmento 
faaliyetlerine katılmalarının kısıtlanması gibi 
Anayasanın asla öngörmediği ve bütünü ile gö-
remiyeceği vahim bir Anayasa ihlâline yol açıl
mış olur. Başkanvekilleri kürsüde bulunmadık
ları sırada diğer üyelerle aynı durumda olduk
larından kanaatlerinin, mütalâalarının izharı, 
başkanlık makamının tarafsızlığı prensibini ze
delemez. Çünkü o sırada başkan bir diğer zattır 
ve o usule mütaallik tartışmalar dışında görüş
melere ve bunlar sırasında çıkacak tartışmalara 
katılarak esasen mevcudolmıyan reyini izhar 
edemez. 

Yoksa başkanvekillerinin başkanlık kürsü
sünde bulunmadıkları zaman, tarafsız olmaları
nı icabettirecek bir durum mevcut değildir. Me
selâ başkanvekilleri pekâlâ salonda bulunduk
ları zaman oy kullanmaktadırlar. Bunların oy 
kullanmaları tarafsızlığın ihlâli olmuyor da 

| kürsüye çıkıp kullanacakları bu oy istikametin
deki fikirlerini söylemeleri neden tarafsızlığı 
ihlâl olsun. Oy kullanma müzakerelere iştira
kin zaruri bir neticesidir. 

Madde bu şekilde anlaşılmadığı takdirde, 
Anayasanın milletvekili ve senatörün söz hak
kını kısıtladığı gibi, onun lâfzı ile ve ruhu ile 
tamamen çelişki teşkil edecek yanlış bir çözüm 
yoluna gitmek, Anayasanın yukarda da belirt
tiğimiz gibi, asla öngörmiyeceği vahim bir uy
gulamaya gitme tehlikesi vardır. Meselâ ko
misyonun ifade ettiği şekilde anlaşıldığı takdir
de, başkanvekillerinin kanun teklif etmek ve 
bunları savunmak, ettikleri yemin metninde, 
mevcut halkın mutluluğu için çalışmak görevle
rinden yoksun bırakılmaları, bir nevi yasama 
organı içinde rijit bir kuvvetler ayrılığı prensi
bi va'zedilmesi sonucu çıkar M, Anayasamızın 
yasama organı ile yürütme organı arasında bile 
kabul etmediği bu katı prensibi yasama organı 
içinde kabul edebileceğini düşünmek asla doğru 
olamaz. 

Sayın senatörler, biz meseleyi huzurunuzda 
tamamiyle objektif acıdan tahlil ve bunun ne
ticesinde bir anlayışa varmış bulunuyoruz. Bu
gün şu ya da bu düşünce ile varılacak sonuç, 
Senatoda bir teamül vücuda getirecek ve bu sü
rüp gidecektir. Anayasa meseleleri, içtüzük me
seleleri partiler üstü prensip meseleleridir. Eğer 

j mesele bu zaviyeden genelleştirilmeyip, bugün
kü durumu ile şahsileştirilmiş olarak sonuçlan
dırılıra, başkanvekilliğine seçilmiş olan üye-

Ş 1er Anayasanın öngördüğü milletvekili ve sena-
ı törlerin parlömenter faaliyetlerden ve fikirleri-
s ni ifade yetkilerinden yoksun bırakılmalarını 

intacedecektir. Bu çok ağır bir hükümdür. 

I Başkanvekilleri siyasi parti gruplarının, 
! parlâmento tecrübesi olan üyeleri arasından se

çilirler. Bayie değerli kimseleri, başkanlık kür-
| süsünde bulunmadıkları sırada, görüşülen bir 
J mesele üzerinde fikirlerini, parti gruplarının 
! bağlayıcı kararları ile kayıtlı olmaksızın ta-
i mamiyle objektif olarak söylemekten menet-
i 

j mek memleketin âli menfaatleri ile ve dolayı-
| siyle bunu gerçekleştirmek amacını güden Ana-
| 3^3anın espirisi ile bağdaştırılamaz. 
j Yine Sayın Atalay'm okuduğu raporlardan, 
! üniversitelerdeki âmme hukuku profesörlerinin, 
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Anayasa hukuku profesörlerinin de meseleyi 
bizim gibi mütalâa ettikleri, o şekilde anladık
ları görülmüştür. 

İstanbul tasarısında başkan için demin de 
arz ettiğim gibi, Sayın Cumhurbaşkanının 
durumunda olduğu gibi, seçimini mütaakıp 
partisinden ayrılması öngörülmüştür. Başka
nın tarafsızlığı hususunda bu kadar rijit bir 
teklifi öngören İstanbul tasansî/başkanvekil-
leri için her hangi bir kısıtlayıcı hüküm taşımı
yor, teklif etmiyordu Anayasanın bu maddesi
nin Temsilciler Meclisindeki müzakeresi sıra
sında, istanbul tasarısının önergesini benimsi-
yen Sayın Fahri Belen'in verdiği takrirde 
de Başkanların seçimlerini mütaakıp partile
rinden ayrılmaları öngörülmüş, fakat başkanve-
killeri için sadece grupları dış ansında, siy as 
faaliyette bulunmaları yasaklanmakla yetinil-
miştir. Şu halde espiri sadece başkanların 
tarafsızlıklarını muhafaza etmeleri, başkanve-
killerinin ancak kürsüde bulundukları sıra
da görüşmeleri idare için, zorunlu ietüsük 
meseleleri tartışmaları hariç, görüşülen mesele 
üzerinde fikir beyan e tın sineleridir. 

Ama kürsüde bulunmıyan başkanveklli sa
londa bulunduğu sırada, artık Anayasanın 
84 ncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki 
başkan idadmda bulunmadığı için, orada 
fikirlerini serbestçe ifade etmek ve o 
fikirler istikametinde oy kullanmak hak
kına malik olmak lâzımdır. Günkü, bi
rinci vazifesi Anayasaya uygun olarak et
tiği yemine göre memleketin mutlulr.ğu için 
çalışmak, ona göre faaliyette bulunmaktır. 

Şimdi meselenin lâfzı yorumuna geliyo
rum; lâfzı yorumda demin arz ettiğim, gibi, 
birinci hususu, tartılma kelimesinin kullanıl
ması, müzakere kelimesinin kullanılmamış ol
masıdır. İkinci nokta, maddenin son fıkrasın
daki başkan oy kullanamaz hükmünün mey-, 
cudiyetidir. Bu başkan kimdir? Meclis Başkanı 
mıdır, Senato Başkanı mıdır? Parlâmentoda 
iki tane Başkan var, Mecliste Meclis Başkanı, 
Senatoda Senato Başkanı, Eğer üçüncü mad
denin devamı olan bu fıkra üçüncü maddenin 
maksudu ileyhmin frakla riyaset makamını 
işgal eden Başkanı kasdetmemiş olsaydı, ö tak
dirde başkanlar oy kullanamaz derdi. Bu kai
de oradaki başkandan maksut o esnada kür
süyü işgal eden başkandır. Böyle olunca üçün

cü fıkradaki başkan ve başkanvekillerinin gö
revlerini gerektiren haller dışında Meclis tar
tışmalarına katılamazlar ibaresi de, ancak 
riyaset kürsüsünde birleşimleri idare görevin
de bulundukları sırada İçtüzüğün birleşimle
rin selâmetle cereyanını temin etmek için za
ruri müdahaleler dışında tartışmalara katıla-
mryaeakları şeklinde olduğunu anlamak lâzım
dır kanaatindeyim, 

Saygılar sunarım, (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Sa

yın Ural. 
SAFFET URAL (Bursa) Sarfınazar ettim 

efendim. 

BAŞKAN —- Sayın Adalı, buyurunuz. 

M. ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım; burada 
Muhterem Senatoya geldiğimiz igünden beri za
man zaman münakaşasına katıldığımız 84 ncü 
madde mevzuunda bir hayli müddetten beri, bil
hassa Başkanlık Divanına dâhil arkadaşlarımız 
ararında, bir münazara cereyan etmekte. Evve
lâ durumu tesbit etmek lâzım. Şimdi, eğer Sa
yın Sırrı Atalay, Sayın Tanyeri arkadaşlarımız, 
•bu madde iyi değildir, bu maddenin değiştiril
mesi lâzımdır, başkanvekillerinin bir isenatör 
olarak müzakerelere katılmaması üyelik hakkı
nı sakatlar mahiyettedir yahut kısıtlar maJhi-
3Tett:dir şeklinde temennide bulunuyorlarsa bu
na bir itirazımız yek, maddenin bu haliyle; ama 
madde bu haliyle kemdi fikirlerine uygun se
kile imale edilmeye çalışılıyorsa, »orada kendi
leriyle beraber değiliz. Günkü bu açık ve sarih 
olan "bir hükmün hilâfına bir müdafaanın içine 
girmek olur ve kanaatimce zorlamadan başka 
bir mâna ifade etmez. Madde değiştirilebilir, 
Anayasa maddesi yanlıştır, kanaatleri muhte
remdir; usulü vardır. Ama mevcut haliyle ken
di fikirlerine çekilmek isteniyorsa buna imkân 
yok. 

Ben kıymetli vaktinizi fazla almamak için 
mâruzâtımı kısa yapmaya çalışacağım. Zaten 
b'igün görüşüleceğini de bilmiyorduk; ama 
öteden beri bu fikrin aleyhinde olduğum için, 
Senato Başkanvekillerinin tartışmalara katıl
masını, Anayasanın bu maddesinin ruhuna ve 
lâfzına aykırı olduğunu 'müdafaa ettiğim için 
kendimi tekrar söz almak mecburiyetinde his
settim. 
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Muhterem, arkadaşlarım, kanunların birtek 

mânası vardır. 'O da, vâzıı kanunun kasdettiği 
düşündüğü mânadır. Onun dışında kanunun 
maddesine bir mâna vermeye hukukî tefsir ba
kımından imkân yok. Bu ımadde ne için konul
muş Bu madde, arkadaşlarımız da usun usun 
temas etti; 'bünyesi itibariyle, heyeti umıımiyesi 
itibariyle reaksiyoner bir Anayasa «olan, fevka
lâde ahvallerde memleketin fevkalâde dinamik 
bir zamanında, Kurucu Meclis tarafından ka
bul edilmiş olan bir (Anayasada, bu (geçmiş tat
bikatın bir reaksiyonu olarak belki ölçüyü faz
la kaçırmış (olabilir. Ama kaçmış olsa da olma
sa da konmuş olan 'ölçü Ibudur. 

Kıymetli arkadaşlarım, Başkanlık mevzu
unda Dünyanın muhtelif memleketlerinde, tat
bikatta, birkaç sistem var. Meselâ, «Prezidan-
tiyel 'sistem» dediğimiz, başkanlık 'sistemi dedi
ğimiz Amerikandaki usul var. Cumhurbaşkanı 
muavinlerinin Senatoya riyaset etmesi, ingilte
re'deki tatbikat var; (Başkanların oradaki tâbiri 
ile Spikerlerin partilerinden ayrılan tam mana-
siyle müstakil Ibir hüviyete bürünmesi; hattâ (se
çim 'bölgelerinde karşılarına namzet dahi gösteril
meden tekrar' seçilmelerinin temin edilmesi. Bu 
da bir 'sistem. Bir de birçok Avrupa memleketle
rinde, bu arada Türkiye'de tatbik edilen baş
kanlık divanı sistemi var. Bunu arz etmekten 
maksadım, Türkiye'deki tatbikatın Avrupa'da 
birçok continental memleketlerde, parlâmento
larda tatbik edilen başkanlık divanı sisteminin 
prenısibolarak Anayasamızda mevcudolduğu-
dur. 'Başkanlık divanı sisteminden kastımız şu: 
Burada tek başına bir başkan yok. Başkan ve 
onun yanında Ibaşkaiîivekilleri, kâtipler ve ri
yaset divanım teşkil eden diğer arkadaşlar 
birlikte divan halinde; başkanlık divanı halin
de icrayı faaliyet ederler. Hattâ oturumlarda 
dahi başkan yanma kâtipleri almak suretiyle 
oturumu idare eder. Böyle yapınca Anayasamız 
ve Anayasayı yapan 'Kurucu Meclis, (Başkanlık 
Divanının tümünün bitaraf olmasına, yalnız 
başkanın değil, divanın bütün üyelerinin müm
kün olduğu kadar bitaraflığını temin sadedinde 
84 ncü maddede bâzı hükümler getirmek mec
buriyetinde kalmıştır. Sistemin 'kendi icabıdır. 
Dünkü memleketimizde, parlâmentomuzda baş-
(kanlık divanı 'sistemi vardır. Bu divanı teşkil 
eden !hem başkanın, (hem başkanvekilierinin bi
taraflığımı temin 'sadedinde bu hüküm açık ve 
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seçik olarak getirilmiştir. Biraz evvel arz etti
ğim gibi her kanunun, (her maddenin bir tek 
mânası vardır. lO da kanun koyucunun, kanun 
vâzıınm kastettiği mânadır. Kanun vâzımın kas
tettiği mânanın ne olduğunu anlamak için, is
ter istemez biraz evvel konuşan arkadaşları
mın uzun uzun arz ettiği, buyurdukları gibi, 
Kurucu Meclis zabıtlarından ve münakaşaların
dan çıkarmak mecburiyetinde kabyoruz. Bura
da müzakereler cereyan etti, Arkadaşlarım 
söylediler. Sayın Sırrı Atalay arkadaşımız bu 
maddeyi biraz daha genişletebilmek için tartış
ma kelimesinin başına siyad kelimesinin konul
ması için takrir vermiş. Demiş ki «hiç olmazsa 
tartışmalara karışalım ama, siyasi olanlarına 
karışmıyahm.» Bir maddeyi daha sınırlandır
mak, maddenin şümulünü biraz daha daralt
mak için «bu tartışmalavi siyasi tartışmalar şek
linde tadil edelim» demi?,. Bunu kabul etme
mişler, takriri reddedilmiş. Yari bımun rnefhu-
bunu muhalifinde kanun koyucu, «o kadar dahi 
bunu hudut!andırmak istemiyoruz» eliyor. «Alel
ıtlak bütün tartışmalara karışamazlar. Kastım 
budur» eliyor. E, şimdi, bu kadar acık seçik ka
nun koyucunun maksadı meydanda iken, onun 
maksaiı dışında birtakım efendim müşavere 
heyetleriyle, profesör kanaatleriyle kanun ko
yucunun rifjksadmm dışına çıkamayız.. Burada 
kendilerinin de söybdlği gibi 1951 Anayasası, 
Parlâmentonun yani kanun koyucunun yoru
munu, tefsirini ortadan kaldırmış. Profesörle
rin kanaatleri benden sonra konuşacak olan 
Sayın Takoğlu ar'kadrşîmız daha açık olarak 
gösterecek. Bu kanaatler gayet muhtasar. Za
ten yapılan anket, sorulan sualler Anayasanın 
birçok maddeleri hakkında idi. Buna verilen 
cevaplarda kısa kısa; «kanaatimizce olabilir, 
olamaz» şeklinde, lütfen birtakım beyanlarda 
bulunuyorlar. Bizim için profesörlerin kanaati, 
bir kürsü hocası için, bir doktrin görüşünün 
bir faydası olabilir. Ama biraz evvel söylediğim 
gibi, biz burada kanun vâzıınm maksadının dı-
şarsma taşamayız, tefsire de giremeyiz. Vâzıı 
kanunun maksadı, en açık maksadı, Sayın Ata-
lay'ın takrirmdeki siyasi kelimesinin dahi ka
bul edilmemesi suretiyle, tartışmaları en ufak 
şekilde hudııtlamamak suretiyle Kurucu Meolis 
kanaati belirtmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, metni okursak 
Başkan, bu maddeyle kendisinden istenen, bi-
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raz evvel arz ettiğim gibi hem Başkanın hem 
Başkanlık Divanının; çünkü Başkanlık Divanı 
sistemi olduğu için Başkan ve başkanvekilîeri-
nin bitaraf davranışlarını temin etmektir, mad
deyi şu şekilde okursak: «Başkanlar ve baş-
kanvekilleri üyesi bulundukları siyasi partile
rin veya siyasi parti gruplarının...» Devam edi
yor, biliyorsunuz maddeyi, şimdi burada iki 
türlü faaliyet var, muhterem arkadaşlarını. 
Bir başkanvekilinin mensuboiduğu siyasi par
tinin ve parti grupunun faaliyetlerine iştirak 
etmemek, bir de Meclis tartışmalarına kanla
mamak... İhtilâf birinci kısımdan çıkmıyor, iki 
türlü yasak başkanvekillerine emredildiği hal
de, kanun maddesinde, birinci kısım yasak üze
rinde herkes müttefik. Yahut tatbikatında o 
daha rahat geldiği için siyasilere. Siyasi parti 
gruplarının faaliyetine iştirak etmez, kongrele
re iştirak etmez, siyasi partilerin faaliyetlerine 
iştirak etmez;. Burada bir ihtilâf yok. Âna Mec
lis tartışmalarına katılmaz, men edici hükmüne 
gelince burada ihtilâf çıkmış. Zannederim Sa
yın İhsan Hasut Tiğrel Beyefendinin zamanın
da çıkmış ihtilâf. Biz de kendisiyle bu kürsüde 
ihtilâfa düşmüştük. 

Kıymetli arkadaşlarını, maddeyi şöyle ©ku
şak; «T. B. M. M. nin içinde veya dışındaki 
faaliyetlerine ve Mecliste görevlerinin yerine 
getirilmesini gerektiren hallor dışında, o kısmı 
çıkarırsak, siyasi faaliyetlerine ve Meclis tartış
malarına katılamazlar» şeklinde olsa madde, o 
zaman ihtilâf zannediyorum ki olmayacak. Bü
tün mesele, meşhur hikâyedeki gibi, «ve görev
lerinin yerine getirilmelini gerektiren haller 
dışında» cümlesinin araya sıkıştırılmış olmasın
dan çakmaktadır. Bu cümleyi çıkarmak suretiy
le maddeyi okursak «Başkanlar ve başkanvekil-
leri üyem bulundukları siyasi partilerin ve si
yasi parti gruplarının T. B. M. M. nin içinde 
veya dışındaki faaliyetlerine ve Meclis tartıl
malarına katılamazlar. Başkan c;y kullanamaz.» 
Madde bu şekilde olsaydı her halde hiçbir arka
daşım. hukukçu, gayribukukeu, bir ikiiiâf çı
karmayacaktı. Bütün mesele araya «ve görev
lerinin yerine getirilmesini gerektiren haller 
dışında» cümlesinin sıkıştırılmasından cîkryor. 

Bmm kanaatimizce, «görevlerinin yerine ge
tirilmesini gerektiren haller dışında Meclis tar
tışmalarına katılamazlar», bu katı bir şekilde 
tefsir edilir, tatbik edilebilir bir rmdde halini 

alacaktı. Yani Başkan Meclis tartışmalarına 
katılamaz, demiş obaydı hiçbir mevzuun içe
risine Başkana girme imkânı sağîanamıyacaktı. 
Ama Laçkanın kendi görevinin icabı, yani âdeta 
Başkanın ağzına kilit vurulmuş, Başaknvekili
nin ger : .derinin yerine getirilmesini icabettiren 
hususlarda dahi konuşamaz mı? O hususta ko
nuşabilir, diyor madde ve bu fıkrayı ilâve edi
yor. ir.: ancak görevlerinin yerine getirilme
sini... Bu görev Başkanvekilliğiııden, Başkanlık
tan doğan görevdir. Yoksa senatörlükten doğan 
görev değildir. Madde baştan aşağı Başkan ve 
3a':kanvekillerinin yapıp yapamıyacağı husus-
IÎH, biia ra^hk bakımından tedvin eden bir mad
dedir, Bu görevlerinin yerine getirilmesini ge
rektiren hak Hangi görevin yerine getirilme
lini icabet!,İren Başkanvekilliği yap+ığı sırada, 
görevini ifa ettiği sıradaki, yerine getirilmesi 
icabeden hal dışında, tefsirinden başka şekline 
gidemeyiz. Bu görev ancak bu mânaya alınabi
lir., 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu iki kısım 
dedik, Birinci kısmında madde iki noktayı Baş-
kan vekillerime YO Başkanlara yasak etmiş. Biri
si siyasi parti ve grup faaliyetlerine iştirak et
memek, diğeri de tartışmalara katılmamak. 

Sayın Sırrı Atalayın biraz evvel söylediğim 
giT:i, birinci kısımda ihtilâfı yok. Kendisinin 
cesimlerden evvel Saym tînaldı ile beıaber Baş
kan vekilliğinden istifa etmedi, bu maddenin bu 
kı:.m:lyk;, tatbikatiyle ve sarih hükmüyle bir 
İhjlâf- olmadığının en bariz delili. Kendileri 
Sayn Başbakanımız Süleyman Demirel'le açık 
münazara yapmak mikanını kapanmak bakımın
dan cecimlerden evvel istifa ettiler. Demek ki, 
maddenin bir kısmına uyuyorlar, maddenin 
rıcnettiği bir kısma uyuyorlar. Ama Senatodaki 
tartışmalara katılamaz1 ar kısmına gelince, ora
da maddö yanlış şekilde tatbik edilmektedir, tef
siri bu şekilde olması lâzım gelir kanaatini bes
liyorlar." 

B°m deha ziyade kendi konuşmalarını, yani 
madde bu şekilde değiştirilmesi icabeder şeklin
de alıyorum. Yoksa Adliye Bakanlığı makamına 
kadar çıkmış, bilhassa tüzük ve bu şekildeki tef
sirlerde kıymetli malûmatına, zekâsına hürmet 
ettiğimiz arkadaşımızın aksi bir şeyi müdafaa 
e* •: ->:• şeklinde kabul edemeyiz, Bunu ancak 
•a:d 'e v- y ' c lde değiştiril: r^si lâmngeîir, Ana-
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yasanın bu maddesi değiştirilmesi lâzımgelir şek
lindeki temennileri olarak konuşmalarını kabul 
ediyorum ben, iyimser olarak. 

Haklı oldukları noktalar var, Sayın Ata-
lay'm. Esasında bu maddenin, Anayasada değil 
de içtüzükte olması lâzımgelirdi. Anayasaya 
konulması fazlalıktır. Ama koyanlar onun da 
müdafaasını yapıyorlar. Biz eski tatbikattan, 
biraz evvel arz ettiğim gibi, reaksiyoner bir mad
dedir birçok maddeler gibi, geçmiş tatbikattan 
ağzımız yandı, dilimiz yandı, binaenaleyh bunu 
bir İçtüzük hükmü şeklinde değil bir Anayasa 
hükmü şeklinde getirmeyi bağlayıcılık bakımın
dan faydalı mütalâa ediyoruz, diyorlar. Bu ba
kımdan ben de Sayın Atalay'la içtüzükte olması 
lâzımgeldiği kanaatini paylaşıyorum. 

içtüzüğün de zaten Anayasanın hükümlerine 
uygun şekilde tedvin edilmesi şarttır. Tatbikatın 
başka türlü olmuş olması, Sayın Atalay uzun 
ve istifadeli konuşmasında, tatbikat kısmından 
çeşitli misaller verdiler. Zaten tatbikat bu mad
de üzerinde devamlı ihtilâf halinde olmuştur. 
Binaenaleyh oturmuş, bütün Meclisçe kabul edil
miş, bir kanaat yok. Her saman münakaşa edil
di. Bu bakımdan tatbikatın bir hükmü olma
dığı kanaatindeyiz. 

Sayın Salih Tanyeri'nin «madem ki Başkan-
vekilleri oy kullanıyorlar, o oy istikâmetinde 
görüşlerini de belirtmesinde bir mahzur olma
mak lâzımgelir» şekli ayrı. Kendileri çok kıy
metli ve idare hayatında uzun tatbikatı olan 
bir arkadaşımızdır. Hâkimler karar verirler 
ama önüne gelen mesele baklanda daha evvel 
fikirlerini beyan edemezler. Ama mahkum et
meye geldiği zaman mahkûm ederler. Bunun gi
bi Başkanvekilleri de burada müzakere edilen 
bir mevzuun, meselâ bir kanunun muayyen mad
desinde gelecek konuşacak, tartışmalara gire
cek, takrirler verecek; ertesi celse fikirleri mey
danda, tutumu meydanda, kanaati meydanda, o 
fikirde, o mevzuda meselâ bir Seçim Kanununun 
bir maddesi hakkında müzakereler cereyan edi
yor, sayın başkanvekiUerinden bir tanesi bir 
tarafı tutmuş, o fikrin müdafiliğini yapmış, tak
rirler vermiş, kürsüde konuşmuş, o maddenin 
müzakeresi bitmemiş, oylanması bitmemiş, erte
si celse çıkacak o kanunun o maddesinin müza
keresinde oturuma Başkanlık edecek. E, kanun 
vâzıı bunu istemiyor. Bunu ne tarafından çe-
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kerseniz çekin, kimse tarafından tasifoedilmez. 
Hakikaten bitaraflık üzerinde şüphe uyandırı
cı bir tutum olur. Oy kullanmak başka şeydir, 
tartışmalara katılmak başka şeydir. Vâzıı ka
nun aksini düşünseydi Başkan oy kullanamaz 
demiş, Başkanvelrili de oy kullanamaz derdi. 
Başkan oy kullanamaz hükmünü koymuş. Bu 
bir senatörün hakkını kısıtlamak değildir. Sena
to Başkanı da muhterem Senatonun üyesidir, 
ama oyunu kullanamaz. Bu senatörlerin oy kul
lanma hakkını elinden almaktır değil, Anayasa 
bu maddeyi getirmiş. Bu bakımdan bilhassa, kı
saca tekrar ediyorum, Başkanlık Divanı sistemi
ni kabul etmiş olan Anayasamızda yalnız Baş
kanın değü, o Divanı teşkil eden Başkanvekille-
rinin de bitaraflığını temin bakımından bu hü
küm getirilmiştir. Bunun hiç kabili münakaşa 
tarafı yoktur. Ama maddenin değiştirilmesi lâ
zım gelir, söz hakkı verilmesi lâzım gelir, o de
ğiştirme mevzuu ayrı mevzudur. Biz mevcut 
madde üzerinde tartışmayı yapıyoruz. Kanaati
mizce 84 ncü madde gereğince Başkanvekilleri 
tartışmalara katılamazlar. Aksi takdirde Ana
yasaya aykırı olur. Bunun elbette içtüzük tat-
bikatiyle 56 ncı maddeyle yalandan alâkası var
dır. Tatbikatta 56 ncı madde tatbikatı değişe
cektir. 

Kıymetli vaktinizi aldığım için özür diler, 
hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Adalı. 
Sayın Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; üzerinde müzakere 
açılan kararda imzası bulunan bir arkadaşınız 
olduğum için huzurunuza gelmek mecburiyetini 
hissettim. Gerek Cumhuriyet Senatosu Başkan
lık Divanının gerekse Anayasa ve Adalet Ko
misyonumuzun Anayasamn 84 ncü maddesini 
inceleyip bir tefsire tuttuğu mânası bu rapor
larda mevcut değildir. Esasen Anayasanın tef
sire tabi tutulmasına da bizim salâhiyetimizin 
olmadığına müdrikiz. Ancak tatbikatta bir fi
kir ayrılığı ortaya çıkmış ve bundan dolayı da 
gerek Başkanlık Divanı gerekse Başkanlık Diva
nının vermiş olduğu bir kararla Anayasa ve 
Adalet Komisyonumuza bu durum intikal et
tirilmiş. Neticede Anayasamn 84 ncü maddesi
nin 3 ncü fıkrası hükmünün gayet açık bulun
duğu ve böylece bir tefsire tabi tutulmasının 
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veya üzerinde bir fikir münakaşası yapılması
nın mümkün olmadığı açıklanmıştır. 

Bıı durum karşısında meseleyi bir Anayasa 
tefsiri meselesi olarak vaz'etmeye imkân yok
tur. Şimdi elimizdeki metine bakarsak bu yolda 
alman karara karşı ileri sürülen muhalif fikirde 
ne deniyor? Bir senatörün söz hakkı hiçbir şe
kilde takyidedilemez. Anayasanın 84 neü mad
desi G-enel Kurulda söz hakkını kaldırmamıştır. 
Aziz arkadaşlarım öyledir. Senatör arkadaşla
rımızın söz harkkı takyidedilemez. Buna imkân 
yoktur. Ama Yüce Senatoya Başkan ve Baş-
kanvekili seçilmek için mutlaka senatör olmak 
lâzım. E, buraya seçilen muhterem arkadaşları
mızın da birtakım haklarından feragat eder gibi 
görülüyor ama Yüce Senatonun çalışmalarında, 
hukuki şahsiyetinde birtakım bu seçilmeden 
mütevellit haklara sahiboluyor. Elbette ki, yeni 
haklara sabibolurken sayın senatör arkadaşlar
dan ayrı birtakım hakları kazanırken, bir kı
sım şeylerden de feragat etmek lâzım. Çünkü 
tarafsızlık esasını bu bakımdan temin edecek
tir. 

Muhterem arkadaşlarımız derler ki; «Kür
süde oturan Sayın Başkanvekillerinin müzakere
lere karışmaması esasını getirmiştir, onun dı
şında bu hak elinden alınamaz.» Aslında tatbi
kat zaten bu hali elinden almıştır. Tatbikatın 
elden aldığı hakkı Anayasanın 84 ncü maddesi
ne bir fıkra olarak getirip koymaya lüzum yok, 
arkadaşlar. 

Oimdi Sayın Başkanvekili arkadaşımız hem 
Divanda oturacak Yüce Senatonun idaresini te
min edecek, hem de müzakerelere iştirak edecek. 
İştirak etmesi için oturdukları yerden kalkıp 
buraya gelmeleri lâzım. O halde buraya geldik
leri anda Divan idaresi ortadan kalkar. Arz et
mek istediğim husus şu. Zaten fiilî hal, oto-
matikman Divan Başkanlığını yapan Sayın Baş
kanvekili arkadaşlarımızın bu hakkını elinden 
almış. Aksi halde Yüce Senatoyu idare etmeye 
imkân kalmaz. E, bu fiilî durumu vâzıı kanım el
bette biliyor O halde Başkanvekilliği yaptığı sı
rada değil, takyidedilen hak, sıralarda oturur
ken Sayın Başkanvekili arkadaşlarımızın Yüce 
Senatonun çalışmalarına iştirak edememesi ha-
lidii. 

Şimdi Sayın Sırrı Atalay arkadaşım, birta
kım fikirleri kendi görüşü istikametinde bina 
eder. Bunlara birtakım esbabı mucibeler de gös

terir. Ama mutlaka kendi söylediğinin de kabul 
edilmesini, kelimesi kelimesine kabul edilmesini 
mutlaka ister. Eğer fikrinin kabul edilmiyece-
ğini gördüğü bir yer gelirse o zaman da genç 
demokrasinin dayandığı ekseriyet sistemini ra
hatlıkla tanımama gibi bir duruma girer. Sayı 
çokluğundan bahseder ve bizi itham eder, sayın 
arkadaşlarım. Divanda bulunan iktidar parti
sinin ekseriyetiyle bu kararın çıktığını söyler. 

Muhterem arkadaşlarım, bis bu düşüncenin 
içinde değiliz. Mesele bu yönden ele alındığı za
man biz zararlı çıkarız. Şöyle ki, zararlı çıkışı
mız; bugün Anayasanın hükmü gereğince Di
vana kuvvetlerimiz oranında iştirak ettiğimiz 
takdirde, elbette ki, 2 Başkanvekili, iktidar par
tisi olan Adalet Partisindedir. Eğer birtakım 
haklan takyidetmeye kalkıyorsak 2 kişinin hak
kını mı takyidetmekten zarar gelir bize, yoksa 
bir kişinin hakkını takyidetmekten mi zarar ge
lir? Fiilî durumu ele alırsak Sayj n Sırrı Ata
lay «Benim söz hakkım elimden alınıyor, beni 
tahdidediyorsunııs.» dediği zaman, Sayın Ünal-
dı ile birlikte Sayın Tokoğlu'nun da bu hakkı 
elinden gidiyor. Dolayısiyle biz bire karşı iki 
zararın içerisine girmiş oluyoruz. Meseleyi si
yasi yönden mütalâa etmeye imkân yoktur. Me
seleyi Anayasanın açık hiçbir türlü tefsire veya 
hiçbir türlü münakaşaya gitmiyeceği şekildeki 
fıkranı karşısında tatbikatı normal çığıra ge
tirmenin çabası içerisindeyiz. 

Yoksa «Eskiden böyle oldu. Meşrutiyet dev
rinde şöyle oldu, yok üniversite öğretim üyeleri 
böyle mütalâa veriyor, fikirleri budur.» diye 
fikir ileri süren Sayın Sırrı Atalay yine kendi 
düşünceleri arasında der İd; «Anayasayı bir tek 
kelime ile de olsa Anayasanın bir hükmü üzerin
de konuşmak tefsire tabi tutmak olur.» Peki 
bir tek kelimecik Anayasa hükmüne bir mâna 
ifade ettiği zaman tefsirdir diye kabul eden ar
kadaşımız, nasıl oluyor da geçmiş devirlerden, 
nasıl oluyor da üniversite ilim heyetinden mü
talâa alarak gelip burada esbabı mucibe olarak 
g'isteriyor? Bunu anlamak zor. 

Bu hareketi gösteriyor ki. biz Anayasanın 
£4 ncü maddesinin 3 ncü fıkrasında bir tefsir 
yoluna gitmedik, tefsir yolunu arayan Sayın 
Sırrı Atalay arkadaşımız olmuştur, 

Evet diyecekler ki, «ilim heyeti fikir beyan 
etmiyor ama birer ikişer kelime ile de bir şey
ler ima ediyor.» O halde imanın dahi tefsir ma-
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İiiyeti taşıdığı bir yerde sayın arkadaşımız bu 
kürsüye böyle şeyleri getirmemesi lâzımdır. 

NEJAT SARLIGALI (Balıkesir) — Ferruh 
Bozbeyîi talebetmiş. Sırrı Atalay değil... 

ÖMER UCUZ AL (Devamla) — Şimdi bura
da bulunmıyan veya bu kürsüde müdafaasını 
yapamıyacak arkadaşların, hiçbir zaman pren-
sibolarak, isimlerinin dile getirilmesi mümkün 
değil arkadaşlar. Biz bu bakımdan biraz evvel 
bu kürsüde kim konuştu ise onun fikrine karşı 
İtendi fikirlerimizi ileri sürüyoruz. Bunda da 
Mmseyi itham etmiyoruz. 

NEJAT SARLIOALI (Balıkesir) — Millet 
Meclisinden talebetmişler. 

ÖMER UOUZAL (Devamla) — 1924 Ana
yasasında, 1961 Anayasasındaki hüküm mev
cut olsa idi, zaten arkadaşımızın senelerce bu 
yolda mücadele etmesine, neticede 1961 Anaya
sasının 84 ncü maddesinin 3 ncü fıkrasında böy
le tedvin edilmezdi. 

Sayın arkadaşım, Sayın Sırrı Atalay arka
daşımı altı yıldanberi dinlerim, kendisi ile be
raber 4 yıla yakın da Yüce Senatonun Diva
nında beraber çalışırız. Her fikrini mutlaka em
poze etmeye çakşır, bu çalışmanın neticesinde 
getirdiği esbabı mucibeler fikriyatını destekle
mediğini kendisi hissettiği için sözünün ya or
tasında ya sonunda hangi heyette çalışıyorsa 
o heyeti de tehdit eder, ondan sonra da sözünü 
bitirir arkadaşlar. Getirdiği esbabı mucibe kuv
vetlidir, o halde tehdide lüzum yoktur. Getirdi
ği esbabı mucibe kuvvetli değilse, kuvvetli ise 
tehdidi bırakır, kuvvetli değilse tehdide git
mesin arkadaşlar. Benim kendisine her zaman 
istirhamla tavsiyem de bu yolda olmuştur. Va
kit ilerlediği için şimdilik sözümü burada keser 
hepinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın, Ucu
za! 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Raporu müzakere edilen komisyon adına, söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Seyhan yok. Buyurun 
Sayın Tuna. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI AHMET NUSRET TUNA (Kasta
monu) — Muhterem arkadaşlarım, müzake
re edilen mevzuu Anayasanın bir hükmünün 
Anayasanın ruhuna sadık olarak anlaşılması-
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nı temine mahsustur. Şunu üzüntü ile ifade 
edeyim ki, bu kadar samimî olan şu mevsuya 
çeşitli mâna verilmek istenmektedir. Yani 
parmağı fazla olanlar ekseriyetle bu işi böyle 
yapmak istiyorlar gibi bir şeyler dendi. Efen
dim, ondan sonra bir hükümler ortaya kondu. 
«ben şimdiye kadar duymadım» dendi. Şimdi de 
karar verilirse beni alâkadar etmez gibi bir şey 
ler söylendi. Onun için bu kısma temas etmeye 
mecburum. 

Arkadaşlar, şu mevzua başkanlık diva
nında bir müşkülât çıkardı. Başkanlık Divanı 
üyelerinden bir kısmı başkanvekili Umumi 
Heyette müzakerelere katılmaz demiş; bir kıs
mı da aralarında toplanmışlar bir karar ver
mişler edemez, şeklinde. Fakat başkanvekillerin-
den birisi buna uymamış «siz benim hakkımı is-
kât edemezsiniz, demiş. Anayasa ve Adalet Ko
misyonundan bir mütalâa sorun demişler. Sorul
du. Bu hususta, daha evvel 1966 yılında bir 
mütalâa verildi. Yine o mütalâada başkanve-
killerinin müzakereye işltirak edemiyeceği ya
zılı idi. Aradan zaman geçti 1968 yılında tek
rar soruldu; tekrar aynı mütalâa tekrarlandı. 
Bundan şunu demek istiyorum. Bu müzakere 
ettiğimiz mevzuun siyasi bir cephesi yoktur. 
O kadar yoktur ki, Anayasa Komisyonunun 
raporunda, oya iştirak eden arkadaşlara nazar
larınızı çekmek istiyorum. 

Reisicumhur kontenjanından Âmil Artus, 
bir siyasi partide değil. Sayın Sırrı Atalay'm 
partisinden Sadık Artukmaç, Zihni Betil, ki ken
di hukukî fikirlerine hürmet ettiğimiz arka
daşlardır, bunlarda iştirak edemez kanaatinde 
bulunmuşlardır. Diğer bir kısım, elbet çoğun
luk A.P. de dir. Adalet Partisinden birkaç ar
kadaşımız var. Şimdi şunu ifade etmek isti
yorum. 

Bu yazılan Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporları bir siyasi partinin görüşünü ifade 
eden, bünyesinde siyaset olan raporlar değildir. 
Şu isimlerini okuduğum arkadaşlar da bu ka
rara iştirak etmişlerdir. Onlarda bu kararın 
sahibi olduklarını her iki kararda ifade ey
lemişlerdir. ilk defa bunu tashih etmek is
terim. 

ikincisi muhterem arkadaşlar, Sayın Sırrı 
Atalay kendisinden hiç ümidetmediğim bir tefsir 

— 407 — 
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fikrinde bulundu. Anayasa Parlâmento olarak 
tefsir hakkını kaldırmış binaenaleyh komisyon 
rapor veremezmiş. Efendim, buradan karar alı-
namazmış bu alındığı zaman tefsir, olurmuş. 

Muhterem arkadaşlar, tefsirin delâlet etti
ği imâna ile şunu oku da ne anlıyorsun, anla
dığına göre hareket et, anlaman nedir? şek
lindeki suale verilen cevabı birbirine karıştırar-
sak bu kadar tezatla mamul bir hale gelir. Ken
dileri de bilir Od, bir kanun tasarı veya teklifi 
her hangi bir komisyona geldiği zaman, ilk de
fa komisyon Anayasaya uygun olup olmadığını 
tetkik eder. Anayasaya uygundur derse bir tef
sir mi var? Hayır. Elindeki kanun tasarı ve 
ı.eklifini, okumakta olduğu Anayasaya uygun 
olup olmadığım tesbit eder. Tefsirin delâlet et
tiği mâna bambaşkadır. Şimdi şu gecenin şu 
saatinde zamanınızı almak istemiyorum. Her 
parlamenter okur, okuduğuna göre Anayasaya 
bir mâna verir; bu Anayasanın tefsiri değildir. 
Anayasanın anlaşıGmasıdır. Senatoda Anayasa 
ve Adalet Komisyonuna gelmiştir. Bu husustaki 
fikriniz nedir denmiştir. Komisyonun bu ra
poru, Anayasanın tefsiri değildir. Eğer biz bu
nu böyle anlarsak, bunu bu şekilde anlarsak. 
Anayasa Komisyonu gibi bir komisyona lüzum 
kalmaz. Oradan gelecek bir mütalâanın da hiç
bir kıymeti olmaz. Durum serapa açıktadır. Tef
sirle bir kanunun nasıl anlaşılması lâzımgeldiği 
mefhumunu birbirine karıştırmamak lâzımdır. 

Şimdi bu tefsirden şuraya vardık. Efendim, 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu veyahut Başkanlık Divanı Anayasayı 
tefsir edemez, o hususta fikir söyliyeımez, fikir 
söylese dahi beni takyidetmez, ben buna uy
mam. Arkadaşlar, Cumhuriyet Senatosu kara
rma uymam diyen bir kimse Cumhuriyet Sena
tosunda Başkanlık yapan ve onun kararını is
tihsal etmek için uğraşan bir kimse. Onun için 
durum çok ağır bir mâna verecek. Konu nasıl 
olacak? Bir komisyondan sorulacak, komisyon 
mütalâa bildirecek, Umumi Heyet karar vere
cek, fakat karara uymıyaeak. Böyle bir şey 
olmaz. Böyle olursa ne olur?.. Böyle olursa, bu 
şekilde Umumi Heyetin kararına, komisyonla
rın kararma, Anayasanın anlayışına muhalefet 
eden başkanvekili bir daha o kürsüye oturma 
şerefini kaybeder, imkânını kaybeder. Ben ilk 
defa duyuyorum, bir başkanvekilinin, «efendim 
karar verilse dahi beni alâkadar etmez, bu beni 

bağlamaz» dediğini. Hayır. Nasıl olur, arkadaş
lar bu? Zaman zaman görüyoruz, Başkanla baş
kanvekili orada atışıyorlar. Fakat arkadaşlar, 
biraya gelip de kürsüden resmen konuşmak lâ
zımgeldiği saman bir başkanvekili Genel Kuru
lun kararını başının tacı ettiğini her zaman ifa
de etmelidir. Benim kararıma hürmet etmiye-
cek, benim kürsümde loturajcak. Hayır, tşte bu, 
yılda bir seçilir diyor. Başkanlık Divanları el
hamdülillah kaydı hayatla değil. Bir yıl müd
detle seçilir, yıl da sayılıdır, hemen doluverir. 
Oıu akabi geldiği zaman da bu Umumi Heyet, 
oraya oturtacağı zatın yıl içerisindeki tutumu
nu da nazara alır. 

Şimdi, bu kısmı ifade ettikten sonra asıl 
mevzua geliyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasa vâzıı ha
kikaten tarafsız bir Başkanlık Divanı kurma
ya uğraşmaktadır. Diyor ki, ben öyle bir Baş
kanlık Divanı kurayım ki, bu tarafsız olsun. 
Anayasaya hâkim olan anafikir bu. Tarafsız 
Başkanlık kurmak. D alna evvelki tatbikatta ha
kikaten bâzı haller (görülmüş. E., bir ihtilâl 
•üzerine yapılan Anayasadır reaksiyoner olacak
tı!. Bu itibarla onları bertaraf edici şekilde 
tanzimi kadar tabiî bir hal olmaz. 

Şimdi tarafsız olmayı nasıl yapmış? Taraf
sız. diyor, ben bir tarafsız heyeti nasıl yapabi
lirim, diyor. Tarafsız heyet kurmanın çabası 
içerisinde. Demiş ki, Cumhurbaşkanı tarafsız 
olsun. Ne yapalım? Cumhurbaşkanı seçildiği 
zaman partisinden istifaya mecbur kılınsın. Ha-
îdkaten Cumhurbaşkanı hakkında hükümler öy
le gelmiştir. Niye? Tarafsızlığını temin için. 
Eeisicumhurlulk makamı gibi hakikaten bütün 
birleştirici, bütün partilerin birleştiği, mihrak 
noktası olan bir zatın bir partinin adamı ol
maması lâzımgelir diye düşünmüş ve Cumhur
başkanı seçildiği zaman partisinden ülgisini kes
miştir. Taraf sizlik için bir tedbir olarak, bir 
çara olarak bunu almış. Nitekim, Cumhurbaş
kanı hakkında bu usulü tatbik eitmiş. 

Sonra Meclis Başkanlarına gelmiş. Mecliıs 
Başkanları da itsifa etsin diyenler var; o teklif
te de bulunanlar var. Fakat, ağır basan heyet, 
demişler ki, Meclis Başkanlarının öyle parti
si ile alâkasının kesilmesi, istifa etmesi doğru 
olmaz. Fakat, bunları grupları aday göstere
nlesin. Bununla iktifa edelim ve sonra faaliyet-
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ler hakkında bâzı kayıtlar koyalım. Hakika
ten bakıyoruz, Cumhuriyet Senatosu ve Mil
let Meclisi Başkanlarını grupları aday göstere
mez, diye kayıtlar jkonmuş. Bu da bir züm
renin adamı olmasın, bir zümrenin adayı imiş 
gibi meydana çıkmasın; arzusundan doğan bir 
tedbir. Sonra tarafsız olabilmesi için parti
sinde, parti mücadelelerine gidip de iştirak 
etmesin; Başkanlar ve başkanvekilleri kendi 
bağlı oldulkları siyasi partinin Meclis içindeki 
ve Meclis dışındaki tartışmalarına, müzakerele
rine, faaliyetlerine iştirak ©demesin denmiş. Ni
çin arkadaşlar, bu? Bu makamda oturan kimse
nin partinin, muayyen bir parti görüşü için
de bunalmış kalmış, o fikrin adamı imiş gibi 
olmasın. Bütnü arkadaşlarına müsamaha üe 
bakacak sıfatta ve vasatta görünsün ve bu
lunsun diye onu faaliyetlere iştirakten menet-
miş. Şimdi arkadaşlarım bunlarda ihtilâf yok. 

Gelelim şu son Meclisteki müzakerelere. 

Muhterem arkadaşlarım, mevzuatımızda bir 
hüküm vardır. Bâzı arkadaşlarımız temas etti. 
Hâkim tarafsız olmalıdır. Müstakildir, taraf
sızdır. Herkes huzuruna varıp, son başvurdu
ğu kapıdan adaleti alıncaya kadar, onun taraf
sız kalmasını temenni eder. Tarafsız kalmayı 
temin eden bir sebebolarak da reyini ihdas etme
mesi gösterilmiştir.. Bugün ceza usulünü açın 
ayrı hükümler var, hukuk usulünü açm ayrı 
hükümler var, Hâkimler Kanununa bakın bu
nun için saydığı haller var. Demek oluyor ki, 
bir müzakereyi idare eden, bir mahkemeyi idare 
eden şahsın fikri belli olursa, onun karşısında 
fikrini müdafaa edenler, başkan şu fikrin sahi
bidir, umumi konuşmayı, müzajkereyi falan is
tikamete sürükler dfiye bir acı, bir üzüntü du
yar. Arkadaşlar, biz bunu duymaktayız. Sayın 
Sırrı Atalay'ın burada vaktiyle , «Ben tarafsız 
bir başkanın hasretini çekiyorum» diye beyanla
rı var. Hakikaten kendisi bazan bir hal olur 
bize de o hasreti çektirir. Yani, vaktiyle ta
rafsız bir başkanı üzüntü ile, hasretle ariyan, 
Sayın Atalay; bugün Allah'ın izni ile o maka
ma gelmiştir Başkandır, fakat bizleri de kendi
si vaktiyle çelktiği, aradığı gibi bizlere de ta
rafsız bir Başkanı arattırır. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, ihsası rey; bir 
başkanın bir mevzuda hangi fikrin sahibi oldu-

ğunu bilirsen, onu ister istemez müzajkerelleıi 
kendi istikametine çekme ihtimali vardır. Bun
dan dolayı başkanların reyi ihsas etmesi nasıl 
ki, mahkemede tarafsızlığı gideren bir hal ise, 
burada müzajkerelere iştirakini men etmek su
retiyle anagaye olan tarafsızlığı tahakkuk ettir
mek için bir adım daha atılmıştır. Demek olu
yor ki, başkanlar, başkanvekilleri Meclisin için
de ve dışında kendi partilerinin faaliyetlerine 
iıştiralk edemiyeoekler. Yine Başkan ve başkan-
kanvekilleri Meclis müzakerelerinde kendisi 
başkanlık yapmadığı zaman, üyeler arasında 
oturduğu zaman da reyini ihsas etmek suretiyle 
çeşitli kimselerle çatışır hale gelmiyeceklerdir. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, şunu o kadar 
samimî söylüyorum ki; bir Başkan hiçbir şeye 
karışmıyor. Daima hürmete lâyık, daima ken
disini seçtiğimiz bir arkadaş olarak, o makamın 
sahibi bir kimse olarak hürmetle meşbu oluyo
ruz. Fakat, bakıyoruz ki, bir mevzuda çok kere 
basit bir hâdiseyi, siyasi bir çerçeveden görmek 
istiyor. Onun içerisinde boğuluyor, uğraşıyor; 
illâ o çıkmaz yoldan Meclisi geçirmek istiyor. 
E... insana bir tiksinti geliyor. Benim seçtiğim 
Başkanvekiflinin artık bu hallere düşmesinden 
insan üzüntü duyuyor. Hakikaten karşılıklı bu 
şekildeki tartışmaların başkan, başkanvekiline 
duymamız lâzımgelen hürmeti zayıflattığı bir 
vakıadır. Bu itibarla, diğer arkadaşlarım ifade 
etti. Metinde bu açık olduğu gibi, şu ruhi hal de 
nazara alındığı zaman yine başkanların müza
kerelere iştirak etmemesi lâzımgelir. 

Deniyor ki, efendim, peki diyorlar, bu bizim 
başkanvekili olmak senatörlük hakkını iskât mı 
ediyor? E., arkadaşlar, Reisicumhur da bir par-
lömanterdir. Türkiye Büyük Millet Meclisinden 
seçilir. Yani, bir parlamenter olarak kanun tek
lif etmek hakkı var. Bir parlamenterin ne hakkı 
var ise, o hakların hepsini kullanması lâzım. 
Ama, ne yapıyoruz? Seçildiği gün Meclisten 
derhal kaydını siliyoruz. Reisicumhurları Mec
listen seçtiğimiz gün kaydını siliyoruz. Diyoruz 
ki, «Senin yasama organı ile alâkan kalmadı», 
E, şimdi Reisicumhur diyebilir mi, «efendim, 
ben de bir parlamenter olarak seçildim. Benim 
de seçim mıntakama karşı bâzı vecibelerim var, 
bâzı sözlerim var. Onları tahakkuk ettirmek 
üzere ben de kanun teklifimi yapacağım. Bende 
efendim, galip sizin Meclis yniızakerripri-niv? ka-
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rışacağım. Benim Reisicumhurduk sıfatım bu 
haklan elimden almaz» diyebilecek midir? Ha
yır arkadaşlar. Gelelim Başkana. Reisicumhuru 
geçtik. Başkan da bir parlâmentonun üyesidir. 
Onun da hakları var, sıfatları var. Elbet oyunu 
kullanmak suretiyle bir mevzuda fikrini izhar 
etmelidir, Ama ne diyoruz : «Muhterem Başkan, 
sen hürmete lâyık bir insan olarak orada, ma
kamında durmaya mecbursun. Senin vereceğim 
oyun karşısında olan kimselerde olacaktır. Sa
na niye böyle oy verdin diye içinden gücenebi
lir. Seni şu makamında, lâyık olduğun mevkiin
de görmiyebiılir. Onun için sen oy verme, oy kul
lanma,» E, şimdi oy kullanmıyan Başkan «efen
dim bende parlâmento üyesiydim. Nasıl benim 
oy gibi mukaddes bir hakkımı nezedebilirler.» 
diyebilir mi arkadaşlar? 

Gelelim Hükümet üyesine : Bir arkadaşımız 
tuttu Başbakan ottdu. Olur ya. Oldu, nitekim 
5 tane bakanımız var. Şimdi geliyor, bir gün 
Senatoda Başkanlık Divanı seçimi var. Efen
dim, bende başkanvekili olayım. Hükümetteki 
i~im az. Diyoruz ki, «Hayır, Hükümet ile ikisi 
bir'abe? olmaz.» «Efendim ben buraya senatör 
durak seçildim. Binaenaleyh, senatörlere ait 
1::w:h: haklarımı istimal edeceğim, ilâveten de 
filân sat beni bakanlığa getirdi. Ona ait hiz-
"i"'tr3rimi g-oreceğim» diyebilir mi arkadaşlar? 
T "/ıek ki, üyelerimizin bâzıları iktisahettiği 
r1 akamın icabettirdiği bâzı haklardan feragat 
e': ".37e mecbur. Ya tutunacaktır, bütün arka-
- r h n m , hürmet ettiği bir makam olarak Baş-
;aviak Divanmına tarafsız hüviyeti ile kalına
caktır, yahut kısır, böyle kısır, hiç kimseye 
f.ıyia vermiyecek, siyasi münakaşaların ve mü
cadelelerin içine girecektir. Çatışma halinde 
olacaktır ve sonra hürmet bekliyecektir. Olmu-

arkaiaşlar, olmuyor. Bu vâzıı kanun, bu 
anı, Başkanlık Divanını. Reisicumhuru 
rken, seçerken bunlardan bâzı haklarını 
iş ama, o kesme de onun bulunduğu yüce 

rirYkiin vâkârmı, tarafsızlığını muhafaza için
dir. Binaenaleyh, sonra buna mecburi bir seçim 
yoktur. Hakikaten o sahada hizmet etmek isti
yorsa Başkanlık Divanından istifa eder. Efen
dim. o hizmeti görür. Zorla buraya seçip getir
mezler. istifa gibi bir müessese de var, teşeb
büslerimizde. Binaenaleyh, dermeyan edilen 
mevzular Anayasadaki metne uymadığı gibi, 
muhterem arkadaşlar tekrar rica ediyorum, bu-
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nun bir siyasi veçhesi de yoktur. Her partiden 
ve Cumhurbaşkanı Kontenjanından seçilen ar
kadaşlarımızın ittifakı ile bu karara varılmış
tır. Biz komisyon kararlarının, Başkankk Di
vanı kararlarının kabulünün Anayasayı tefsir 
olur şeklindeki mütalâaya katiyen iştirak etme
mekteyiz. Meclisler kanun anlayışlarını tesbit 
ederler. Komisyonlar bu anlayışa göre mütalâa
larını bildirirler. Anayasa ve Adalet Komisyo
nu her gün böyle iş yapıyor ki, Allah muhafa
za Sim Atalay bizi Anayasayı çiğner hale ge
tirdi. Olmaz arkadaşlar. Bir mevzu hakkında şu 
mevzu Anayasaya uyuyor mu, uymuyor mu, 
muhalif olan nedir dendiğinde, bunu bildirme 
hiçbir zaman tefsir mânasına gelmez. Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporlarının, Başkanlık 
Divanı raporunun Anayasanın metnine tam bir 
sadakatle tanzim edildiği kanaatindeyiz. Bu 
raporları müspet karşılamanızı biz de rica et
mekteyiz. Teşekkür ederim. 

SİRSİ ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
bir komisyonun başkanı olarak Sayın Tuna, bi
raz önce içtüzüğün 63 ncü maddesinde belirtil
diği şekilde edebe aykırı, sert, kaba bir şekilde 
tavsif yaptığı bir sırada «tiksintimi uyandıra
cak bir şekilde bir Başkanvekilinin davranışı» 
diye konuşmalar yapmış bulunuyor. Bu balam
dan sataşma ve edep dışı konuşmadan dolayı 
söz rica edeceğim. 

DOĞAN BARUTÇU (Manisa) — Evet «tik
sinti» kelimesini kullandı, 

SIRRI ATALAY (Kars) — Tiksinti kelime
sini kullanmıştır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka
daşlarım; söz sıram gelecektir, konuşacağım. 
Sayın Tuna'nm benim Genel Kurulun vereceği 
karar karşısındaki davranışlarımın ne olup, na 
olmıyacağı yolundaki tahlillerine gereken ce
vabı vereceğim. Yalnız, Sayın Tuna burada bir 
mesih edası ile... 

ADALET VE ANAYASA KOMİSYONU 
BAŞKANI AHMET NUSRET TUNA (Kasta
monu) — Mesih ne demek? öyle bir şey yok. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — İsterseniz 
peygamber deyiniz. Bir mesih edası ile beya
natta bulunurken, başkanvekillerinin nasıl bir 
niteliğe sahip olduklarını da ifade ettiler. Baş
kanvekillerinin nasıl bir niteliği ve onların dav-
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ramşlarmm ne olup, ne olacağı hakkındaki ka
ran bugün, yarın (bizler değil, kamu oyu vere
cektir, zabıtlar verecektir ve gelecek verecektir. 
Yalnız benim söz istemem, 'söz istemekteki ıs
rarlı ve haklı taleplerim, öyle bir duruma g*el-
di ki, «Tiksinti uyandıracak bir durum» diye 
tavsif ettiler. 'Bu kelimeyi Sayın Tuna rahatlık
la kullandılar. Anayasa görüşmeleri sırasında, 
tutanağa 'geçen her 'hangi 'bir kelime kaba ve 
edep dışı olduğu takdirde, tutanaktan çıkıp, »çık
maması müzakere edildiği zaman, kelime ne 
olursa, 'olsun zabıtta aynen kalmasını müdafaa 
edenlerden biri bendim. Bu sebeple ISayın Tu-
na'nm ifade ettiği kelimeyi ne geri almasını, 
ne de zabıttan çıkmasını istiyeceğim. Ama şim
di izin verirseniz, «tiksinti uyandıracak bir du
rum» ifade edilirse, buna 'hak ettiği ve lâyık 
olduğu cevapta verilmelidir. Zabıttan çıkmama
lı, ama lâyık olan ve hak edilen 'cevabı da al
malıdır. Ne tiksinti uyandırır? Şerefsiz bir du
rum tiksinti uyandırır. Haksız bir durum tik
sinti uyandırır. Haysiyetler ve şerefler müzaye
de salonuna çıkarsa tiksinti uyandırır. Tiksinti 
uyandıran şey; bir insanın fikirlerini evlâdı gi
bi 'sahip çıkamamasıdır. Bir gün istifa edip, bir 
gün bir partide bulunup, diğer gün bir partide 
sıra; sıra değiştirme tiksinti uyandırıcı bir du
rumdur. Bir insanı takibeden, tiksinti uyandı
rıcı şey, kamu 'oyunun ona vereceği kıymet de
ğeridir. Sırrı Atalay'm ifade ettiği husus, eğer 
dikkatle dinlediyseniz, «kendimin konuşup, (ko
nuşmamasının da savunmasını yapacak deği
lim.» dedim. Ben Anayasanın 84 ncü maddesi
ne verilmek istenen mânayı, Yasama Meclisle
rinin yorum yetkisinin olmıyacağını ifade et
tim ve inancım odur ki, şu kürsünün dışında, 
yani idare etmenin dışında, tartışma ancak ora
daki müzakereler sırasında Başkanın tartışma
lara katılmamasını amaç 'güdüyor. Ama siz bu 
amaca hayır diyorsunuz. Bu kürsüde de konu
şulmaz. Bu mutlaka sizin doğru, mutlaka bizim 
yanlış değil. İlim adamlarının görüşlerini geti
riyoruz, bayır diyorsunuz. Anayasa bu şekilde 
anlaşılıyor. Onun çözüm yolu olacaktır. Çözüm 
yolu tek şekli ile gideceği yer Anayasa Mahke
mesidir, kesin karar orada verilecektir. O karar 
verilinceye kadar ben şu Iheyetin, bir tarihte 
vermiş olduğu, bir karar vardır ona uymakta
yım. Ama neydi o karar? Anayasanın tefsiri 
mahiyetinde değildi. Genel Kurul bu hususta 

kesin bir karar verinceye kadar Sırrı Atalay 
konuşmıyacaktır diye, Sayın Tokoğlu'nun al
mış olduğu bir karar. Ben o karara uydum. 
Ama bu gün neyi ifade ettim. Anayasayı yorum
lar bir karar alırsa Genel Kurul, Anayasaya ay
kırı, objektif hukuk kurallarına aykırı olduğu 
cihetten ben kendimi 'serbest 'hissedeceğim. ifa
de ettim, Genel Kurula ben saygılıyım ve bu 
saygıyı, yürekten duyarım. 

BAŞKAN — ISayın Atalay, bir dakikanızı 
rica edeceğim. Efendim. Sayın Atalay'm vermiş 
olduğu bir önerge var. Saat 19,00 olmuş ve ça
lışma saatimiz bitmiştir. 'Sayın Atalay bir öner
ge vermiştir, bu önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte 'olan konunun bitimine değin 

müzakerelerin aralıksız devamını saygı ile arz 
ederim. 

Sırrı Atalay 
Kars 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Saym Ata
lay'm konuşması bittikten sonra önergenin aley
hinde söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim buyurun Saym 
Atalay. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — ifade ettim, 
Genel Kurula yürekten saygılıyım. Ama bâzı 
heyetler, bâzı kararlar alırlarsa, bu kararlara 
Tanrı buyruğu gibi uyulmak zorunluğu yok
tur. Karar beni tatmin etmeyince ben, kanun
ların, içtüzüğün (objektif hukuk kurullarının 
verdiği imkânlar nisbetinde kendimi o karara 
bağlı saymam. Ben, kendimi, gerektiği zamanda 
grup kararlarına dâhi, zaman olmuştur, bağlı 
saymamışımdır; grup kararlarına bağlı olmak-
lığım gerekli olmasına rağmen. Biz ancak, bu 
selâbeti, bu fikir 'hürriyetine 'saihibolduğumuz 
müddetçe ve bu cesarete saJhibolduğumuz müd
detçe demokratik nizamı mazbut ve âdil bir 
şekilde yapabiliriz. Ama biz, fikir mücadelesini 
yürütmenin çeşitli tecellileri içerisinde, çeşitli 
neticelere başımızı eğip eyvallah dersek ve bu
gün dediğimizi yarın yalarsak, işte bu kişilik 
tiksinti uyandırır. Bu kişilik üzerinde tiksinti
lerimiz ne kadar uyanır ise ve nefret duyguları
mızı tiksintilerden uzaklaştırmanın da fazile
tini bazan gösterebilirsek, ki bu sözleri ifade 
öden arkadaşıma ben en ufak bir şekilde ne nef-
ret duygularımı ifade ediyorum, ne de tiksinti-
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lerimi ifade ediyorum, genellikle ifade ediyorum 
ki, arkadaşım bir tiksinti tâbirini rahatlıkla kul
lanırken, evvelâ vicdanında kendi davranışları 
içerisinde, evlâtlarının veya kamu oyunun tik
sinti uyandıracak bir durumun olup olmamasını 
da müşahede edebilsin. Benim davranışımın bu 
yoldaki tecellisine ve damgayı vururken, hiç ol
mazsa insaf ile düşünebilsin M, bu davranışımı 
Sayın Tuna, tiksinti ile vasıflandırabilir ve bu 
damgayı vurabilir. Ama, acaba bu görüşünü 
paylaşan yanındaki arkadaşlarından da bir ço
ğunluk bulabilecek mi, bulamıyacak mı, mühim 
olan budur. Bâzı fikirlerimizi rahatlıkla ifade 
edebiliyoruz. Ama bu fikirlerin uyandıracağı 
neticeleri düşünmek zorundayız. Sayın Tuna, 
şimdi şunu da ifade etmek zorundayım, Sırrı 
Atalay, fikirlerine, düşüncelerine 20 yıldır tik
sindirme damgasını vudrurmamıştır. Ama şa
hıs olarak hatalarım vardır, şahıs olarak belki 
çok hatalarım vardır ve mümkündür. Ama, 20 
yıllık siyasi hayatımın davranışlarında yalnız 
şeref vardır, tiksinti diye bir şey yoktur. Siz 
eğer bunun, benimle münakaşasını yapmak isti
yorsanız, buna hazırım. Tiksintili tâbiri benim 
davranışlarıma değil, ancak sizin davranışları
nıza yakışır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tuna, 
YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Başkanım 

daha karar alınmadı. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. Da
ha karar alınmadı ama, bir görüşme var, o gö
rüşme karşısında bir arkadaşımız da bir söz 
istedi, vereceğim. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Şimdi, muhterem arkadaşlar, tiksintili hareket, 
Cumhuriyet Senatosunun herkesin reyi ve fikri 
istikametinde kararın tecellisine imkân verme
yip, onu yanıltmaya, çeşitli konuşmalarla ondan 
inhiraf ettirmeye, tarafgirane çabalar sarf eden 
Başkan, ve BaşkanveMllerinin hareketidir. Fa
kat Sırrı Atalay bundan derhal alındı. E., bizde 
bir şey vardır, yarası olmıyan gocunmaz diye. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Onun 
şahsına tevcih ettiniz. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Hayır, şimdi bu kabîl tutumda onların bu hare
ketinin tiksindirici olduğunu, bir Başkanvekili 
makamının, bir Başkanlık Makamının bütün 

I üyelerin hürmetini celbedecek, herkesin hürmet 
ettiği bir makam olmasının zaruri olduğuna işa
ret ettim. 

Şimdi, Sayın Sun Atalay, 20 yıllık haya
tımda fert olarak kusurum olur ama, Başkan 
olarak hiçbir kusurum olmaz dediler. Eğer bi
zim cemiyet içerisinde başımızı yere eğip gez
memizi icabettiren bir hal varsa onu söylemesi
ni rica ediyorum. EUıamdüilillah alnımız ak 
olarak, her şerefli ve haysiyetli insan gibi burada 
vazife görmekteyim. Varsa şöyledir, diyebilir. 
Hayır. Ama bu lâfı söyleyip, efendim ben şöyle 
yapıyorum, böyle yapıyorum deyip, bunun ak
sine hareketleri hiç yokmuş gibi ifade edilirse, 
burada bâzı hâtıraları hatırlatmak da bize bir 
vazife olur. 

Sayın Sim Atalay, Seçim Kanununda 73 ki
şinin oyu ile Cumhuriyet Senatosunun kararını 
tecelli ettirdi. Sen şu partizanlığı yaptın, Millî 
Bakiye Kanununu çıkardın. Senin mükteseba-
tm 91 - 92 üyeden aşağı bir çoğunlukla bir ka
nunun çıkmıyacağını bilmiyor mu? Bilir. Bilir 
ama, sen bunu yaptın. Sen bunu böyle dersen, 
ben de hatırladığım bir mevzuu ortaya korum. 

Yine birkaç ay evvel, kendi yakının, bir ar
kadaşın 34 oy aldığı halde sen onun seçildiğini 
ifade ettin. Sen onu ifade ettiğin zaman, biz 
bunun aksine konuşmaya, bu işi tashihe uğraş
tığımız zaman, sarf ettiğin çaba bizde üzüntü 
bırakmıyor mu? Tarafsız görmeye uğraştığımız 
Başkanın, bu şekilde kendi arzusunu hâkim kü-

I mak için her türlü tedbire ve çareye baçvurma-
smı üzüntü ile ifade etmiyor muyuz? Biz o za
man nerde bir tarafsız Baş aknvekili diye, senin 

I vaktiyle ifade ettiğin bu sözleri, içimizde duy
muyor muyuz? Binaenaleyh, benim ifade etti-

I ğim, başkanvekillerinin kısır bâzı siyasi mev
zularda mücadeleye girmesi, birbirlerine yerin
den söz atmak, söz alma, konuşma gibi hal
lerle, Anayasanın kendilerine ayırdığı mutena 
mevkiden, tarafsız mevkiden, yüce mevkiden 
aşağılara inip kendisine beslenen hürmet ve sev
giyi kaybetmelerinin isabetli olmadığını, ifade 
etmek istiyorum. Yoksa hiç kimsenin haysiyet 
ve şerefine dokunmak istemem. 

Teşekkür ederim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
I Sayın Tuna ağır töhmetlerde bulunmuştur; ya 
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hafızaları zayıftır, yahutta bunlar haksız töh
metlerdir. Millî Bakiyeyi ben Adliye Vekili ol
duğum zaman çıkarmışımdır. 

Diğer hususlar da var. Bunlar zabıtlara geç
miştir. Cevaplandırılması gereken, bâzı hukuki 
mesnedi bulunmıyan ithamlarda bulunmuştur, 
Sayın Tuna. 

BAŞKAN — Şimdi izin verir misiniz.. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan 

ithamda bulunmuştur. 

BAŞKAN — izin verir misiniz, Sayın Atalay. 
Hakikaten bir meselenin sizin.... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
ithamda bulunmuştur, işte bu ithamları cevap
landırmaya, bu âciz ve yetersiz Atalay, o itham
ları yüreğine indirebilecek basit bir insan değil
dir. Hazmedilmiyen budur. Bunun için bana 
söz vermeye mecbursunuz. Kesemezsiniz Sırrı 
Atalay'ı. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade edin. 
SIRRI ATALAY (Kars) — izin verin hak

kımı kullanacağım. 
BAŞKAN — Hayır. Yok efendim, ben şim

di... 
SIRRI ATALAY (Kars) — Yalan söylemiş

tir. izin verin bu yalanları orada ifade edeyim. 

BAŞKAN — Ben şimdi, bir başkanvekili ar
kadaşıma ve hakikaten onun isteğine cidden uy
mayı kendim için bir vazife edinirim. Nitekim 
biraz evvel, bir kelimeden mütevellit zatiâlinizin 
kendi bünyenizde, ruhunuzda yaratılmış olan 
bir konuyu getirdiler; ben dedimM, «buyurun 
konuşun». Fakat Sayın Tuna, o kelimenin ifade 
ettiği mânanın zatiâlinizin ruhunda bir sıkıntı 
yaratması kasdını istihdaf etmediğini... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Ama yeni itham
da bulundu. 

BAŞKAN — Şimdi... 
SIRRI ATALAY (Kars) — İki yeni itham

da bulundu, arkadaşımız. 
(A. P. sıralarından «dinle dinle» sesleri) 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Rica 

ederim, Başkanla mücadele ediyorlar. 
BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun. 

Esasen müzakereler için zaman bitmiştir. Sayın 
Kayalar, verilmiş olan bir önergenin aleyhinde 
konuşma yapacaktır. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Demin zaman 
geçmesine rağmen Sayın Tuna'ya söz verdiniz. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Atalay, müsaade 
edermisiniz? Sayın Tuna sizin hizmetinizle il
gili, sizin Bakanlığınız zamanında her hangi bir 
hizmetle ilgili bir konuyu burada konuştu. Bu... 

SIRRI ATALAY (Kars) — İthamda bulun
du. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — önergenin 
aleyhinde konuşmama müsaade edin, eğer uza-
yacaksa o zaman Sayın Atalay bol bol konuşsun. 
Eğer uzamıyacaksa gereği yapılsın. 

BAŞKAN — Çok rica edeyim. Ben rica edi
yorum zatiâlinizden Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bir Başkan ri
cada bulunmaz. Tüzük hükümlerini tatbik eder
siniz. Sayın Başkanım siz biraz önce, Sayın 
Şeref Kayalar'm talebine rağmen Sayın Tuna'ya, 
müddet dolmasına rağmen izin verdiniz, itham 
etmiştir, arkadaşım. Sataşma vardır. 

BAŞKAN — O halde müsaade ederseniz bu 
sataşmanın olup, olmadığı mevzuunda durmaya 
mecburum. Bu da içtüzüğün bir hükmü. Bence 

Bence Sayın Atalay'ın vazifesi ile ilgili fbir 
konunun burada yapılmış olan tenkidinin bir 
kimsenin ne haysiyetini, ne şerefini tenkis edici 
mahiyette görülmemektedir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Zapta geçmiş
tir. Zaten Sayın Tuna'nın her hangi Mr sözü
nün, benim şerefim üzerine bir fiskelik bile te
siri yoktur. Yoksa benim şerefime ne o ne de 
onun gibileri toz konduramaz. 

BAŞKAN — Yok işte böyle demeyin. Ne 
o, ne onun gibiler dediğiniz takdirde meselenin 
mahiyeti değişiyor, Sayın Atalay. O halde 
foen şimdi zatıâlinize söz verememek zorunda
yım. Eğer arzu buyuruyorsanız.. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Söz 
vermiyorsunuz, olduğu yerden hakaret edi
yor, efendim. Söz verinde konuşsun. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Ken
disini müdafaa ediyor. 

BAŞKAN — Şimdi müsaade edin, Sayın 
Ege. Oradan müdahale buyurmayın efendim. 

Efendim, bir senatör kendisi hakkında ko
nuşulmuş bir konunun kendisine karşı yapıl
mış T>ir itham mahiyetinde olduğunu, bir taan 
olduğunu ileri sürebilir. Ben de onun karşı
sında diyorum ki, (böyle bir konu mevzuufoa-
his değildir. Bu takdirde aramızda bir an-
laşmamazlık var. Yani ben sureti mutlakada Sa-
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yın Atalay'a Sayın Tuna'nm her hangi fcasdi 
bir şekilde bir hakaret yaptığına veya onun 
izzeti nefsini kırıcı bir hareket yaptığına asla 
inanmıyorum, Başkan olarak. O halde Sayın 
Atalay'm görüyorum ki, mütalâası bir direnme 
mahiyetindedir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — İthamda bulun
muştur, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Direnme mahiyetindedir. İt
ham yoktur, Sayın Atalay. Ben de dinliyo
rum, Heyeti Umumiye de dinliyor. 

•.SAFFET ÜRAL (Bursa) — Nasıl yok, Sa
yın Başkan, Dedi ki, «sen burada kürsüde 
Millî Bakiye Kanununu çıkarmadın mı «73 kişi 
ile çıkardın» dedi. 

BAŞKAN — Bu itham değil, efendim. Bu 
öyle bir şey ki, bâzı defa kanunların çıkış tarzı 
böyle olabilir. Saym Tuna bunu bu şekilde dile 
getirmiş olabilir. Ama bunun şahsınıza, bil
hassa şahsınıza hakareti tazammun eden bir 
ifade olduğunu ben kabullenmiyorum, efen
dini. 

SIRRI ATALAY (Kars) — 34 oyla arka
daşınızı seçtirdiniz diyor. Bunlar ağır itham
lardır. Bunlar ifade edilmiştir. Bunların cevap
landırılmasını istemiyorsanız... 

BAŞKAN — Cok rica edeceğim. Siz Başka
nın da bir anlayışına, lütfen itibar buyurun. 
Başkan sizin haysiyet ve şerefinize burada her 
hangi bir hakaret- yapacak bir kimseyi tasav
vur edemez ve size de kimse hakaret edemez. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Saym Başka
mın, "ben ağır ithamlar olduğunu, bu sebeple 

sataşma vardır, diyorum, direniyorum. Ben 
hakkımı kullanıyorum, siz yetkinizi kullanın. 

BAŞKAN — Tamam. Çok teşekkür ederim. 
Muhterem arkadaşlarım, Sayın Atalay, Saym 
Tuna tarafından hakarete uğradığını ifade edi
yor. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Ağır ithama 
uğradım. 

BAŞKAN — Ağır ithama uğradığını beyan 
ediyor. Ben de kendilerine Saym Tuna'nm, 
böyle bir ağır ithamda bulunduğunu asla ka
bullenmediğimi ve böyle bir şeyin mümkün ola-
mıyacağmı ifade ettim. Ama üzerinde ısrarla 
duruyorlar. Bu ancak sizin reylerinizle çözü
lebilecek bir noktadır. O halde bu ithamın 
vâki olup, olmadığını oylarınıza arz edeceğim. 
İthamı kabul edenler... Etmiyer.ler... Kabul edil
memiştir. 

Efendim şimdi bir önerge var. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Demin dedi
ğim, parmak. 

BAŞKAN — önerge aleyhinde Saym Kaya
lar, lütfen. 

SIRRI ATALAY (Kars) — önergemi geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — öyle mi? Peki. Efendim öner
geyi geri alıyorlar. 

Şimdi yarın, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi toplantısı olacak, birleşik toplantı. 

19 Mart Perşembe saat 15,00 te toplanmak 
üzere birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 19.15 

•^^S&^a 

B) 

7. — SORULAR VE CEVAPLAR 
YAZILI SOETLAR YE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Yerin Tıızürrün, LCC Öğretim Kurumuna dair 
yazılı soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı Or
han Oğuz'un cevabı (7/633) 

3 . 2 . 1970 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Millî Eğitim Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı saygiyle rica ederim. 

Zerin Tüzün 
Cumhuriyet Senatosu 

Üyesi 
21 Ocak 1970 tarihli Milliyet Gazetesinin 

o ncü sayfasında (LCC Öğretim bölümlerinde 
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Şubat dönemleri kayıtları yapılmaktadır) baş
lıklı ilânda LCC nin yabancı diller, sekreterlik, 
bale, müzik, mankenlik ve zarafet, tezyini resim 
bölümlerine kayıtların yapılmakta olduğu, Ti
yatro 'bölümüne kayıklar için ayrıca ilân yayın
lanacağı belirtilmekte, 'bitirme 'belgelerinin Millî 
Eğitim Bakanlığından (tasdikli olduğu ifade edil
mektedir. 

Soru : 1. — a) ilânda sözü edilen bölüm
ler için Bakanlıkça öğretime başlama izni veril
miş midir? 

ib) İlân 625 sayılı Kanunun 30 ncu madde
sine uygun mudur? ilânın bir sureti aynı madde 
gereğince istanbul Valiliğine verilmiş midir? 

Soru : 2. — Bakanlığın 26 . 10 . 1965 tarih 
ve 4331 sayılı bir yaszıda, bu kursların gruplaş-
tırılarak ayrı ayrı 'binalarda ayrı müdürler ve 
ayrı ruhsatnamelere bağlanarak ayrı kurumlar 
halinde çalıştırılmaları belirtilmişti. 

a) İlânda sözü ©dilen bölümler ayrı ayrı 
binalarda mı açılmıştır? 

b) Her Ibölümün ayrı bir müdürü var mı
dır 

'Soru : 3. — a) Kurumun bölümlerinle ait 
yönetici, öğretmen ve hizmetliler sayı ve nitelik
leri yönünden uygun 'bulunmuş mudur? 

b) Bölümlerin yönetmelikleri ile müfredat 
programları Bakanlıkça incelenip onanmış mı
dır? 

iSoru : 4. — 1 . 4 . 1969 (tarihli 46 ncı Bir
leşime ait Cumhuriyet Senatosu Tutanak Der
gisinde yayınlanan, Bakanlığınızın bir yazılı 
lîoiTi önergesine verdiği cevaptan: LOC özel öğ
retim kurumu kurucusunun, 

a) 625 sayılı Kanuna aykırı olarak, öğre
time başlama izni almadan bâzı bölümlere öğ
renci kaydı yaptığı, !bu bölümlerde öğretim yap
tığı, hattâ bitirme belgesi verdiği, 

b) Gerçeğe uymıyan ilânlar yayınlattığı, 

c) Bakanlığın muvafakati dışında öğretim 
elemanı çalıştığı, 

d) 625 sayılı Kanunun 30 ncu maddesine 
aykırı olarak, ilânlarının birer (suretini istanbul 
Valiliğine vermediği, 

e) Bakanlığın ve istanbul Valiliğinin emir
lerine itaatsizlikte ı?rar ettiği, 

f) istanbul Valiliğinin bir yazısına, üç defa 
lekidedMiği halde cevap vermediği, 

g) Kursları okul gibi göstererek kamu oyu
nu aldattığı, 

h) istanbul Valiliğince kapatılan bâzı bö
lümleri kaçak olarak yeniden faaliyete geçirdiği 
anlaşılmaktadır. 

Bu görüş aşağıda tarih ve (sayılan açıkla
nan (belgelerle sabit olmaktadır. 

1. istanbul Valiliğinin 18 . 12 . 1967 gün 
ve 73950 sayılı yazısı. 

2. istanbul Valiliğimi 30 . 1 . 1968 gün ve 
60768 sayılı yazısı. 

3. ilköğretim Müfettişi ibrahim özadak'ın 
4 12 . 1967 gün ve 420 - 411 sayılı raporu, 

4. ilköğretim Müfettişi ibrahim özadak'ın 
8 . 4 . 1968 gün ve 176 isayılı raporu, 

5. Bakanlığın 23 . 1 . 1968 gün ve 479 sa
yılı yazısı, 

6. istanbul Valiliğinin 24 . 5 . 1968 gün ve 
67704 sayılı yazısı. 

7. Bakanlığın 22 . 7 . 1968 gün ve 4633 sa
yılı yazısı. 

8. Bakanlığın 11 . 12 . 1968 gün ve 8561 
sayılı tel yazısı, 

9. istanbul Valiliğinin 14 . 12 . 1968 gün 
ve 77518 sayılı yazısı. 

10. istanbul Valiliğinin 16 . 12 . 1968 gün 
ve 77598 sayılı yazısı. 

11. Bakanlığın istanbul Valisinin şahsına 
yasmış olduğu 26 . 12 . 1968 gün ve 9108 sa-
zılı yazısı. 

12. istanbul Valiliğinin 3 . 2 . 1969 gün ve 
94886 sayılı yazısı. 

13. istanbul Valiliğinin 3 . 2 . 1969 gün 
ve 94877 sayılı yazısı. 

Bu durum muvacehesinde ve yukarıda sıra
lanan kanunsuz davranışlarından dolayı, 

a) LCC Kurumunun kurucusu hakkında. 
fo) LCC Kurumunun Müdürü ve diğer yö

neticilerinin hakkında ne gibi bir işlem yapıl
mıştır? 

Soru : 5. — Bakanlığın '21 . 1 . 1969 gün ve 
1116 mucip yazısı ile LOC kurumlarında Ba
kanlık müfettişlerince gerekli soruşturmanın 
yapılması emredilmişti. Bu soruşturma yapıl
mış 'mıdır? Yapılmış ise neticesi ne olmuştur? 

Soru : 6. — 625 sayılı Kanuna aykırı olarak, 
kurum açma ve öğretime başlama izni olmadan 
kurum açılmış gibi ilân verip öğrenci kayde-
denler hakkında Türk Ceza Kanununun 261 ve 
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526 ncı maddeleri gereğince dâva açılması için 
valiliklerce Cumhuriyet Savcılıklarına müra
caat edilmesi hususu 3 . 3 . 1969 gün ve 3400 sa
yılı Bakanlık genelgesi ile valiliklere tebliğ 
edilmiştir. 

a) Sözü edilen genelge gereğince LCC Ku
rumunun ilgilileri hakkında her hangi bir ko
vuşturma açılmış veya açılması istanbul Cum
huriyet Savcılığından talebedilmiş midir? 

b) Talebedilmiş ise neticesi ne olmuştur? 

Soru : 7. — LCC Kurumunun numarasız 
makbuzlarla öğrencilerden para aldığının Ba
kanlığınıza ihbar edilmesi üzerine. Bakanlığı
nız gereğince yapılması için Maliye Bakanlığı
na 20 . 1 . 1969 gün ve 1103 sayılı yazı ile mü
racaat etmişti. Bu müracaattan ne netice elde 
edilmiştir? 

Soru : 8. — Kanunlara ve emirlere itaatsiz
liği huy haline getirmiş olduğu müfettiş rapor
ları ve resmî yazışmalarla sabit olmuş bulunan 
LCC Kurumunun Müdürü ve diğer yöneticile
ri hakkında 625 sayılı Kanunun 46, 47 ve 48 nci 
maddelerinin bugüna kadar tatbik edilmemiş 
olmasının sebebi nedir? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Özel 
13 . 3 . 1970 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : 3 . 2 . 1970.. 5 . 3 . 1970 tarih ve 

10278/6126-7/633 sayılı vazılarımz. 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ze
rin Tüzün'ün, LCC öğretim Kurumuna dair ya
zık soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte su
nulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim,. 
Prof. Dr. Orhan Oğuz 
Millî Eğitim Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Sa
yın Zerin Tüzün'ün, LCC öğretim Kurumuna 
dair yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız. 

1. a) 21 Ocak 1970 günlü Milliyet Gazete
sinin 3 ncü sayfasında çıktığı belirtilen ilânda 
sözü edilen özel Mesut Üstünel LCC dershane ve 
kurslarından tiyatro bölümü hariç diğer bölüm
lerine Bakanlığımızca öğretime başlama izni 
verilmiştir. 

b) ilân 625 sayılı Kanunun 30 ncu madde
sine uygundur. İlânın bir suretinin aynı mad
de gereğince istanbul Valiliğine verildiği, va
liliğin 10 . 2 .1970 gün ve 92397 sayılı yazısın
dan anlaşılmıştır. 

2. a) ilânda sözü edilen bölümler aynı bi
nada açılmıştır. 

b) Aynı bina içinde faaliyet gösteren bü
tün bölümler için bir sorumlu müdür bulun
maktadır. 

Bakanlığımız yeni bir görüşle, aynı bina 
iğinde çeşitli kursların bulunmasını mahzurlu 
görmemekte ve bütün bölümleri tek bir yö
netmelik altında birleştirmede fayda mülâhaza 
etmektedir. Bu maksatla bir binada faaliyet 
gösteren çeşitli kurs ve dershanelerin bir yö
netmelikle yürütülmesi çalışmalarına başlanmış 
ve bu arada diğerleri gibi, Özel Mesut Üstün
el LCC dershane ve kursları da Talim ve Ter
biye Dairemizin 7 Ocak 1970 gün ve 6 sayılı 
kural kararı ile bir yönetmelik altında birleş
tirilmiştir. 

Adı geçen yönetmeliğin 2 nci maddesinde 
«Dershane ve kurslar bir sorumlu müdür tara
fından yürütülür» denilmekte olduğundan ku
rumun bir sorumlu müdürü vardır. 

3. a) Kurumun bütün kurs ve dershane
lerinin bir yönetmelik altında birleştirilmesin
den sonra, Bakanlığımıza, sayı ve nitelik bakı
mından uygun, yönetici ve öğretmenlere ait in
halar yapmıştır. 

b) öğretime başlama izni verilen bölümle
rin yönetmeliği ve müfredat programları Ba
kanlığımızca incelenmiş ve onanmıştır. 

4. Bu soruda belirtilen kanunsuz davranış
lardan dolayı : 

a) LCC Kurumunun kurucusu Mesut Üs
tünel hakkında 3 . 3 .1969 gün ve 3400 sayılı 
genelgemiz göz önünde bulundurulan Türk 
Ceza Kanununun 261, 503 ve 526 ncı maddele
ri gereğince dâva açılmak üzere Cumhuriyet 
Savcılığına yazılması 19 Eylül 1969 gün ve 
12576 sayılı yazımızla istanbul Valiliğine bil
dirilmiştir. 

İstanbul İl İdare Hevetince ittihaz olunan 
24 . 9 . 1969 gün ve 332 sayılı karara göre sa
nıkların özel öğretim kurumlarında görevli ol
ması sebebiyle haklarında Memurin Muhakemâ-
tı Kanunu hükümlerine tevfikan karar verile-
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miyeceğinden umumi hükümler dairesinde iş
lem yapılmak üzere dosyanın Cumhuriyet Sav
cılığına tevdi edilmesi uygun görülmüştür. 

5. Bakanlığımızın 21 Ocak 1969 gün ve 
1116 sayılı mucip yazısı üzerine LCC Kurumlan 
Bakanlığımız müfettişleri tarafından teftiş ve 
tahkika tabi tutulmuşlardır. 

Tahkikat sonucunda düzenlenen fezlekede : 
a) LCC Kurumunun 625 sayılı Kanunun 

15 nci maddesine göre kapatılması teklif edil
miş ve bunun üzerine 21 Ekim 1969 gün ve 
14172 sayılı yazımızla LCC dershane ve kursla
rının 625 sayılı Kanunun 15 nci maddesi gere
ğince eksikliklerini giderinceye ve kanunsuz iş
lemlere kesinlikle son verinceye kadar geçici 
olarak kapatılması İstanbul Valiliğine bildiril
miştir. 

Ancak, bu kapatma üzerine kurucu, Bakan
lığımız aleyhine Danıştayda dâva açmış ve Da
nıştay 12 nci Dairesinin 12 . 11 . 1969 gün ve 
1969/3694 sayılı yürütmenin durdurulması ka
rarını almıştır. 

b) LCC Kurumu kurucusu Mesut Üstünel 
hakkında tesbit olunan kanunsuz işlemler se
bebiyle Türk Ceza Kanununun 261 ve 526 ncı 
maddeleri hükümlerine göre adlî takibat icrası 
teklif edildiğinden adı geçen kurucunun T. C. 
Kanununun 261, 503, 526 ncı maddelerine göre 
takibata uğraması için Cumhuriyet Savcılığın
ca kamu dâvası açılması istanbul Valiliğine 
yukarda tarih ve sayısı belirtilen yazımızda bil
dirilmiştir. 

c) LCC Kurumu yöneticileri hakkında Ba
kanlığımız müfettişlerince düzenlenen fezleke 
İstanbul İl idare Heyetine tevdi edilmiş ve yu
karda da belirtildiği gibi LCC Kurumu yöneti
cilerine ait dosyanın Cumhuriyet Savcılığına 
gönderilmesi hususu karara bağlanmıştır. 

6. a) Yukarda da belirtildiği gibi 3 Mart 
1969 gün ve 3400 sayılı tamimimiz de göz önün
de bulundurularak, LCC Kurumunun kurucusu 
hakkında Türk Ceza Kanununun 261, 503 ve 
526 ncı maddelerine göre dâva açılmak üzere 
istanbul Cumhuriyet Savcılığına yazılması 19 

Eylül 1969 gün ve 12574 sayılı yazımızla is
tanbul Valiliğine bildirilmiştir. 

b) İstanbul Valiliğinden alınan 10.2.1970 
gün ve 92397 sayılı yazıdan savcılığa tevdi edi
len dosya hakkında savcılıkça gerekli tahkik
te bulunulduğu anlaşılmıştır. 

7. LCC Kurumunun numarasız makbuzlar
la Öğrencilerden para aldığı hususunda Bakan
lığımızın Maliye Bakanlığına yazdığı 20.1.1969 
gün ve 1103 sayılı yazı hakkında yapılan işle
min ve neticesinin bildirilmesi hususu tekiden 
Maliye Bakanlığına yazılmıştır. 

8. 625 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi 
(özel öğretim Kurumunun teftiş ve denetlemesi 
sırasında, zaruret görülen durumlarda, Millî 
Eğitim Bakanlığı o kurumun müdürü ve öğret
menlerine işten el çektirebilir.) şeklindedir. 
Maddeden de anlaşılacağı üzere işten el çektir
me işleminin teftiş ve denetleme sırasında ve 
zaruret görülen durumlarda uygulanabileceği 
aşikârdır. Teftiş ve denetleme anında böyle bir 
zaruret duyulmadığından ve düzenlenen fezle
ke neticesine göre kurumun kapatılması öngö
rüldüğünden kanunun 46 ncı maddesi uygula
namamıştır. 

Nitekim, kurucunun Danıştaydan, Bakanlı
ğımızın aleyhine bu konuda açtığı dâvada yü
rütmenin durdurulması kararı alması ve bu ka
rarın kaldırılması için mufassal savunma lâyi
hasına karşı Danıştayın yine kurucu lehine ka
rarda İsrar etmesi ve Bakanlığımızın talebini 
reddetmesi bu hususu teyideder mahiyettedir. 

625 sayılı Kanunun 47 ve 48 nci maddeleri 
özel okul yönetici ve öğretmenlerinin ceza iş
lemleri ile ilgilidir. 

Ayrıca, Danıştay 5 nci Dairesince müttehaz 
22 . 11 . 1966 tarih, 5965 sayılı Kararda disip
lin cezasının adlî takibat neticesine bırakılma
sının uygun olacağı belirtilmektedir. Bu görüş 
Bakanlığımızca hukukî bir teamül haline geti
rilmiştir. 

Bu sebeplerle yukarda belirtildiği gibi adlî ta
kibata maraz olan LCC Kurumunun kurucu ve 
yöneticileri hakkında ittihaz edilecek karar 
neticesine intizar olunmaktadır. 
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mlıuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

51 XOİ BİRLEŞİM 

17 . 3 . 1970 Sah 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Edip 
Somunoğlu ve Mümin Kırlı'ya izin verilmesi 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi. (3/856, 3/857) 

% — iki aydan fazla izin alan Cumhuriyet 
Senatosu İzmir Üyssi Mümin Kırlı'nm tahsisa
tının verilmesi hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi. (3/858) 

3. — Komisyonlarda açık bulunan üyelikle
re seçim. 

4. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
secimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'm, Orman İdaresine genel bütçe
den ödenen paralara dair Orman Bakanından 
sözlü sorusu (6/500) 

2. — Cumhuriyet Senatosu istanbul üyesi 
Eifat öztürkcme'nm, halen yürürlükte olan 
nizamnamelere dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/508) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil özmen'in, Kırşehir ve ilçelerinde bulunan 
çiftçilerimize Konya'nın Altınova. Devlet Üret
me Çiftliğinden tohumluk tahsis edilmesinin ne
denlerine dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/516) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil özmen'in, Kaman ilçesinin, Akpmar bu
cağına bağlı Himmetuşağı ve civarındaki köy
lere dikilen kavak ve kayısı fidanlarına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (8/521) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum üyesi 
Osman Alihocagil'in, Erzurum'da sağlık ocağı 
ve sağlık evi sayılarına dair Sağlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/5.28) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Hilmi Soydan'm, üç ilçeyi Maraş'a bağlıyan yo
lun asfalt yapımına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/529) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyssi 
Osman Alihocagil'in, iktisadi Devlet Teşekkül
leri bütçelerinden ücret alan müstahdemlere 
dair Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/531) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir üyesi 
Nejat Sarkcalı'nın, Ayvalık'ta Sarımsaklı mev
kiindeki Hazineye ait arazinin tevziine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/534) 

9. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyeni 
Ekrem özden'in, Gençlik ve Spor Bakanlığının 
ihdasına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/535) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin östürk'ün, TRT'nin malî sıkıntılarına 
dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru
su (6/536) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Sivr.s Üyesi Hü
seyin öztürk'ün, Sivas ili köy yolları ve içme 
sularına dair, Köy işleri Bakanından süslü so
rusu (6/537) 

12. — Cumhuriyet Senatosu istanbul üyesi 
Mebrure Aksoley'in, kalorifer bacalarından çı
kan zehirli gazlara dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/542) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli'nin, Ha-staş Anonim Şirketine 
dair Ticaret ve Maliye bakanlıklarından sözlü 
sorusu (6/543) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarkcalı'nın, Balıkesir ili Ayvalık ilçe
sinde 1963 yılında yapılan orman tahdidi faa
liyetlerine dair Orman Bakanından sözlü sorusu 
(6/545) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Celâl Ertuğ'un, Keban Gölü Barajı sahasına 
düşen arazi istimlâklerine dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (8/548) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, Namık Kemal Mahallesin-
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deki konutların tahsisine dair Cumhuriyet Se- I 
natosu Başkanından sözlü sorusu (6/544) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, Gaziantep çiftçisine verilen 
kredilere dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/548) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep üye
si Salih Tanyeri'nin, Gaziantep şehrinin su sı
kıntısına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu (6/549) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Anayasanın 84 ncü maddesinin 3 ncü 
fıkrası muvacehesinde; «Başkanvekillerinin Ge
nel Kurul görüşmelerine katılıp katılmıya-
cakları» hakkında Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporları ve Başkanlık Divanı karan. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Meh- I 
met Hazer'in, Kars ve çevresinde hüküm süren 
ve bölge hayvancılığına ve ekonomisine zarar
lar veren kuraklığa dair Senato araştırması is-
tiyen önergesi (10/32) j 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyeleri 
Mucip Ataklı, Ekrem Acuner, Suphi Karaman, 
Sezai O'Kan ve M. Şükran Özkaya'mn yasama 
dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/608) 
(S. Sayısı : 1361) (Dağıtma tarihi : 3.2.1970) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporu (3/845) (S. Sayısı : 1362) (Da
ğıtma tarihi : 3 . 2 . 1970) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — «Ticaret ve Sanayi Odaları», «Ticaret 
Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Borsaları» 
ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, 
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Ka
nununun bâzı maddelerini değiştiren kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve iktisadi işler 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 2/59; 
Cumhuriyet Senatosu : 2/282) (Sıra Sayısı : 
1374) (Dağıtma tarihi : 12 . 3 . 1970) 


