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î. — ÇEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurul
da; 

Genel Kumlun 13 . 7 . 1974 ve 1 . 11 . 1974 
tarihleri arasında tatil yapmasına daıir Danışma 
Kurulu Kararına ait Başkanlık tezkeresi kabul 
olundu. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde d eğiş ilik yapıl
ması hakkında kanun tasarısının (S. Sayısı : 
381) maddeleri onaylandı, tümü açık oya sunul
du, oyların ayrımı sonucunda kaibul olunduğu 
bildirildi. 

Yedek subay adaylarının kısa süreli asker
lik hizmetine tabi tutulmasına ilişkin kanun ta

sarısının (S. Sayısı : 376) 2 noi maddesi üzerin
deki görüşmeler tamamlanarak, madde açık oya 
sunuldu; 'oyların ayrımı sonucunda çoğunluğun 
sağlanamadığı bildirildi. 

41 . 7 . 4974 Perşembe günü saat 15.00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 17,30'da son 

• P T Î P 

Başkan 
l>aşkanvekili 

Mehmet t naldı 

Kâtip 
Kastamonu 

M elinle t Camlıca 

Katıp 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hüsamettin- Celebi 

II. — BU İBİRLEŞÎM .TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurul
da: 

Samsun Üyesi Fevzi Geveeiiıin ruhunu ta
ziz için saygı duruşunda bulunuldu. 

Adana. Üyesi Mukadder Öztekiıre, 
Manisa Üyesi Ruhi Tuıra'kan'a, 
Tekirdağ Üyesi Cemal Tarlan'a izin ve, 

Hastalığı sebebiyle iki aydan fazla izin alan 
Tekirdağ Üyesi Cemal Tarlan'a ödeneğinin ve
rilmesine dair Başkanlık tezkereleri kabul 
olundu. 

Diyanet İşleri Başkanlığında görevli Yaşar 
Tunagür'ün faaliyetleri konusunda kurulan 
Araştırma Komisyonu Başkanlığının, komisyon
larının görev süresinin 4 . 7 . 1974 tarihinden 

itibaren iki ay uzatılmasına dair tezkeresi ka
bul olundu. 

Niğde Üyesi Kudret Baykan'ın üyelik duru
muna dair Başkanlık Divanı kararına ait Baş
kanlık tezkeresi kabul olundu. 

Yedek subay adaylarının kısa süreli asker
lik hizmetine ta iri tutulma-ma i işkin kanun 
tasarısının (S. Sayısı : 376] Maddeleri ve tü
mü kabul olundu. 

Dışişleri Bakanlığının, haşhaş sorununu izah 
etmek üzeıe Hükümetçe Amerika Birleşik Dev
letlerine gönderilmesi düşünülen heyete Cum
hurbaşkanınca Seçilen Üye Muhsin Batur ile 
Trabzon Üyesi Ali Şakir Ağanoğlu'nun yer ai-

hır) <lı masına dair tezkeresi kabul oiundu 
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i'1'136 sayılı Avukatlık Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun tekli
finin (S. Sayısı : 372) reddine mütedair Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu ka'bul olun
du. 

Deniz Hukuku ile İlgili Ydtki kanunu tasa
rısının (S. Sayısı : 3H2) O elen kâğıtlardan gün
deme alınıp öncelik ve ivedilikle görüşülmesi 
onaylanarak, maddeleri ve tümü kabul olundu. 

1 . 11 . 1974 Cuma günü saat 15,00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 23,08'de son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanveki' i Kastamonu 

Mehmet Vnaldı Mehmet Çamlıca 
Kâtip 
Bingöl 

Arif Hikmet Yurtsever 

SORULAR 

Sözlü soru 
d. — Cumhuriyet Senatomu Kontenjan Üyesi 

Hüsamettin ÇeMo'l'nin Türkiye Bilimsel ve 
Teknik Araştırma Kurumu Bilim Kuruluna 
dair sözlü soru önergesi, Başbakanlığa gönde
rilmiştir. (6/48) 

Yazılı soru 
il. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Se

zai OTvan'ın, Sosyal Sigartalar Kurumuna bağlı 
hizmdtlerden emekliye ayrılanlara dair yazılı 

_ çoru önergesi, Çalışma Bakanlığına göııderil-
mlrştir. (7/272) 

III. — GELE2T KÂĞITLAR 

11 . 7 . 1974 F«r§dınibfe 

Rapor 
.1. — Deniz Hukuku ile ilgili Yetki Kanunu 

tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 

ve Dışişleri, Turuz m ve Tanıtma komisyonları 
raporları (M. Meclisi 1/141; C. Senatosu 1/273) 
(.'S. Sayısı : 3S2) (D. Tarihi : 11 . 7 . 1974) 

KÂTİPLER : 

i>o« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Sa?,ti : 15.00 

BAŞKAN — BaşfeaavcMli M&teiS Ünal'dı 

îthmDt Çamlıca (Kastam canı), Ahmeit Hükmet Yııntsevei' (Bingöl) 

BAŞKAN — 73 ncı Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN 

IV. — YOKLAMA 

Yoklama yapılacaktır. 
Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza
kerelere baslıvoruz. 

— 397 -
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V. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1 — Samsun Üyesi Fevzi Geveci'nin ruhunu 
taziz için saygı duruşu. 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gurupumuz Üyesi, Samsun Senatörü Sayın 

Fevzi Geveci, Samsun'da bir kalp krizi sonucu 
dün gece vefat etmiştir. Aziz hatırasının tes
cili için üç dakika saygı duruşunu arz ve tek
lif ederim. 

C.H.P. Grupu Başkanvekili 
Gaziantep 

Salih Tanyeri 

BAŞKAN — M'erhum arkadaşımızın ha
tırasına hürmet en yüksek Heyetinizi üç daki-
kahik saygı duruşuna davet ediyorum. 

(Saygı duruşunda bulunuldu) 
BAŞKAN — Ruhu şad olsun. 

2. — Adana Üyesi Mukadder Öztekin'e izin 
verilmesine dair Başkanlık tezkeresi (3/494) 

BAŞKAN — Bir Başkanlık tezkeresi var, 
t akdini ediyorum. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Adana üyesi Mukad

der öz tekin'in mazeretine binaen 4 . 7 . 1974 
tarihinden itibaren 15 gün müddetle izinli sa
yılması hususunun Genel Kurula arzı. Baş
kanlık: Divanının 9 . 7 . 1974 tarihli toplantı
sında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet, Yüce tensiplerine arz olunur. 
Tekin Arıiburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Aklana 
Üyesi Sayın Mukadder Özte;kinin mazeretine 
ibiııaen 4 . 7 . 1974 tarihinden başlamak: üzere 
15 gün izinli sayılmasını oylarınıza arz ediyo
rum. Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3. — Sayın üyelerden bazılarına izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi (3/492) 

BAŞKAN — Bir başka Başkanlık tezke
resini ta'kdim ediyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıdaki adları yazılı Cumhuriyet Sena

tosu üyelerinin hizalarında gösterilen müddet

le izinli sayılmaları hususunun Genel Kurula 
arzı, Baş/kanlık Divanının 10 . 7 . 1974 tarihli 
toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 
Tekin Anlburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu Manisa üyesi Ruhi 
Tunakan, hastalığına binaen 4 . 7 . 1974 tari
hinden itibaren 20 gün; 

Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ üyesi Ce
mal Tarlan, hastalığına binaen 4 . G . 1974 ta
rihinden itibaren 68 gün. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Manisa 
Üyesi Sayın Ruhi Tunakanin hastalığına binaen 
4 . 7 . 1974 tarihinden itibaren 20 gün izinli 
sayılmasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi Sa
yın Cemal Tarlan'm hastalığına binaen 4.6.1974 
tarihinden itibaren 68 gün izinli' sayılmasını 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyeni er... Kabul edilmiştir. 

4. — Hastalığı sebebiyle iki aydan fazla izin 
alan Tekirdağ Üyesi Cemal T arlan'a ödeneğinin 
verilmesine dair Başkanlık tezkeresi (3/439) 

BAŞKAN — Bir başka Başkanlık tezkere
sini takdim ediyorum. 

Genel Kurula 
Hastalığı dolayısıyie iki aydan fazla izin 

alan Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi Ce
mal Tarlan'm tahsisatının verilebilmesi, İçtü
züğün 146 ncı maddesi gereğince Genel Ku
rulun kararma bağlı okluğundan, keyfiyet yü
ce tensiplerine arz olunur. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu B a b a n ı 

BAŞKAN — İzin yekûnu iki ayı tecavüz, 
eden Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi Sa
yın Cemal Tarlanın ödeneklerinin verilmesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kaibul edilmiştir. 

5, — Diyanet İşleri Başkanlığında görevli 
Ya T , , , ıaşar Tunagur'ün faaliyetleri konusunda, ku
rulan Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Ko
misyonlarının görev süresinin iki ay uzatılma
sına dair tezkeresi (3/489, 10/44) 

— 398 
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BAŞKAN — Bir teskere var, takdim edi
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına-
'Diyanet İşleri Başkanlığında görevli Ya

şar Tunagür'ün faaliyetleri konusunda kuru
lan Araştırma Komisyonu üyelerinden bazılan, 
Cumhuriyet Senatosu üçte Ibir yenileme seçim
lerine katılmışlardır. 

'Yapılan seçim neticesinde, Komisyon üyele
rimizden bazıları seçi'lememişlerdir. 14 Ekim, 
1973 Cumhuriyet Senatosu üçte bir yenileme 
seçimi neticesinde, Cumhuriyet Sonatosundaki 
siyasî partilerin oranı değişmiştir. Değişen bu 
oranlara. ıgöre de, Komisyonumuzdan ayrılan 
üyelerin yerine, siyasî partilerin yeni oranına 
ıgöre, değişik partilerden yeni üyeler Komis 
yo ııumuz a katılmTşl ar dır. 

Yüksek Başkanlığın 3 . 7 . 1974 tarih ve 
1916-32İ59 sayılı çağrısıyle 4 Temmuz 1974 tari
hinde toplanmış ve Komisyonumuzda münhal 
bulunan Başkan ve sözcü seçimini yapmış ve 
mevcut araştırma rapor ve dosyasının yeniden 
tetkik ve ine el emmesini karar altına alarak, mez
kûr dosya ve raporun Araştırma Komisyonuna 
iadesini Başkanlıktan talep etmiştir. 

Yeniden incelenecek olan rapor ve dosya 
dokümanlarının 4000 sayfadan fazla olması ne
deniyle ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 
136 ncı maddesi gereğince Komisyonumuzun 
çalışma süresinin 4 . 7 . 1974 tarihinden itiba
ren iki ay daha uzatılması için gereğini saygı-
1 arımla arz ederim. 

Araştırma Komisyonu Başkanı 
Elâzığ 

Salim Hazerdağlı 

BAŞKAN — Komisyonun talep ettiği iki ay
lık melalin verilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum : Kaibul edenler... Etmeyenler... Ka-
hul edilmiştir. 

6. .— Niğde Üyesi Kudret Baykan'ın üyelik 
durumuna \dair Başkanlık Divanı kararına ait 
Başkanlık tezkeresi. (3/495) 

BAŞKAN •— Bir Başkanlık tezkeresi var, 
(takdim ediyorum. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Niğde üyesi Kudret 

Baykan'ın üyelik durumunun Genel Kurula ar

zına dair Başkanlık Divanının 11 . 7 . 1974 ta
rihli toplantısında, alman karar ilişiktir. 

Saygıyle arz olunur. 
Tekin Anburun 

Cumhuriyet 'Senatosu Başkanı 

Genel Kurula 
Başkanlık Divanımın 11 Temmuz 1974 tarih

li toplantısında alınan karar aşağıda sunulmuş
tur : 

Niğde Senatörü Kudret Baykan'ın 2 . 3 . 1972 
tarihinde İtalya'dan Fransa'ya geçerken özel 
otomobillinde baz morfin bulunması nedeniyle 
tutuklanmış, duram 8 . 3 . 1972 tarihinde Dışiş
leri Bakanlığınca Cumhuriyet Senatosu Başjkan-
•"iğma resmen bildiılilmliştir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı bu 
yazıdan sonra Kudret Bayhan'ın durumu ile 
devamlı ilgilenmiş ve gelişmeler şu şekilde se
yir takip etmiştir. 

3 . 4 . 1972 tarihinde konu Anayasa ve Ada
let Komisyonuna intikal ettirilmiş ve Anayasa 
muvacehesinde yapılacak işlem için mütalâa is-
ıtenımişltir. 

Anayasa Adalelt Komisyonu 27 . 9 . 1978 ta
rihli yazı ile kesin hülküm verilinceye kadar 
Üyelik sıfatının devam edeceği mütalâasını ver
miştir. 

İstanbul Cumhuriyet Savcılığının talebi üze
rine 14 . 2 . 1973 'te Kudret Bayhan'ın yasama 
dokunulmazlığı kaldırılmıştır. 

17 . 2 . 1973 tarihinde Kudret Bayhan'a öde
me yapılıp yapılmayacağı Anayasa ve Adalet 
Komisyonundan soruıknuş 19 . 2 . 1973'te alınan 
cevapta davanın sonuçlanmasına kadar üyelik 
sıfatının devam edeceği ve ödenekler mevzuunda 
Anayasanın bir tedbiri öngörmediği büdirtilımiiş-
tir. 

Niğde Senatörü Kudret Bayhan 27 . 3 . 1973 
tarihinde 15 yıl hapse mahkûm olmuştur. 

ıMahkûmiyet kararının öğrenilmelinden son
ra, 1 . 3 . 1973 tarihinden itibaren mumaileyhin 
ödenek ve yoHuklan bloke edilmiştir. 

Kudret Bayhan'ın mahkûmiyet hükmü 
24 . 5 .1973 tarihinde Fransız İstinaf Mahkeme
since onaylanmıştır. 

Mahkûmiyet karan 9 . 1 . 1973 tarihinde 
Fransız Teniyiz Mahkemesince onaylanmış ve 
kesinieşmişjtir. Dunum, 25 . 1 . 1974 tarihinde 

— 399 — 
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Dışişleri Bakanlığı, 12 . 4 . 1974 tarihinde de 
Başbakanlıkça Cumhuriyet 'Senatosu Başkanlı
ğın a bildirilmiş tir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 12 . 4 . 1974 
tarihinde Anayasa ve Adalet Komisyonu Baş
kanlığına yeniden başvurmuş, Komisyon 19 . 4 . -
1974 tarihli yazısıyie şu mütalaayı bildirmiştir. 

«1. Anayasanın 80 nei maddesinde emredilen 
ve yetki ve görev kaynağı Türkiye Cumhuri
yeti Anayasasından alman Türk mahkemesince 
kesin hükümden yoksun bulunması ve sadece 
Fransız istinaf ve temyiz mahkemeleri hüküm
lerini ihtiva etmesi, 

2. Türkiye ile Fransa arasında böyle bir 
hukukî ilişkiyi düzenleyici bir anlaşmanın bu
lunmaması, 

3. İşlemlerin ikmal edilmesinde ve dosya
nın tekemmül ettirilmesinde, 'konuya ilişkin 
Türk Ceza Kanununun 8 nci maddesinde öngö
rülen esas ve usullerin gerçekleştirilmemiş ol
ana sı nedenleriyle eksiklikten ötürü yetersiz bu
lunduğu tespit edilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası ile yürürlükteki hukuk düzenimiz 
yönünden .kesin hüküm olarak nitel endir ilebi
lecek bir muhtevadan yoksun bulunduğu göze
tilerek, mütalâa, verilmesine imkân bulunma
nı ıştır.» 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 6 . 6 . 1974 
tarihinde Başbakanlığa, bir yazı göndererek 
Fransız .mahkemelerince verilmiş ve kesinleşmiş 
bir hüküm muvacehesinde yeniden Türk mah
kemelerinden ayrıca bir karar alınmasına gerek 
lOİup olmadığı hakkındaki mütalâanın Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığına ivedilikle gönde
ri İm eslini rica etmiştir. 

Bu yazıya 19 . 6 . 1974 tarihinde Adalet Ba
kanlığından alman cevapta r 

«Fransız mahkemesince bir Türk vatandaşı 
hakkında verilen kararın Türkiye'de infazı hu
susunda iki ülke arasında bir anlaşma bulun
madığına dair Dışişleri Bakanlığından 15.6J974 
gün ve KOGM-105-154/KOSSO-7783 sayılı yazı 

örneği birlikte sunulmuştur.» denildiği görül
müştür. 

Dışişleri Bakanlığının belirtilen yazısında 
ise «Türkiye ile Fransa arasında bir Fransız 
mahkemesinin bir Türk vatandaşı hakkında 
verdiği kararı kabili denfiz kılan bir anlaşma 
bulunmamaktadır» ifadesi yer almıştır. 
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Başbakanlık ve Adalet Bakanlığı ile şifa
hî temaslar yürütülmüş, neticeten Başbakan
lıktan 4 .7 .1974 tarihinde alman yazıda Adalet 
Bakanlığının 26 . 6 . 1974 tarih ve 24831 sayılı 
Başbakanlığa yazılmış yazısının sureti de Cum
huriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmiştir. 

Adalet Bakanlığının bu yazısında Kudret 
Baykan ile şoför Mustafa İkier haklarında Türk 
Ceza Kanununun 3 neü maddesi gereğince ya
pılan soruşturmaya devam olunduğu belirtil
im iş tir. Aynı yazıda suç konusu baz morfinin 
Türkiye'den temin edilip yurt dışına çıkarıldı
ğının anlaşılması nedeniyle Türk Ceza Kanunu
nun 3 ve 812 sayılı «Uyuşturucu maddelere dair 
1961 tek Sözleşmesi» nin 38 ncı maddesinin 2 
nei bendinin 2 nci fıkrasının 1 nci cümlesi uya
rınca Fransız mahkemelerince mahkûmiyet kara
rı verilmiş olmasına rağmen adları geçenler 
hakkında Türkiye'de de soruşturma yapılması 
gerektiği belirtikniştir. 

Adalet Bakanlığının yazısında ayrıca şu hu
suslara yer verilmiştir: 

«Fransız mahkemesince verilmiş ve kesinleş
miş mahkûmiyet hüîonünün adı geçenin yasama 
üyeliğinin düşmesi konusunda yeterli olacağına 
dair mevzuatımızda bir hüküm bulunmadığı gi
bi, Fransız mahkemelerince ve vatandaşlarımız 
hakkında verilen mahkûmiyet kararlarının Tür
kiye'de infazı hususunda iki ülke arasında bir 
anlaşma da mevcut değildir. 

Ancak, İstanbul C. Savcılığınca haklarında 
soruşturma yapılan sanıklara müstenit «Yurt dı
şına baz morfin ihraç etmek» suçu Türk Ceza 
Kanununun 403 neü maddesine uygun bulun
maktadır. Türk Ceza Kanununun 87/4 neü ben
dinde yabancı memleket mahkemelerinden veri
len hükümlerin tekerrürü esas olmayacağı kaide
si va'zedilirken, başka suçlarla birlikte, Türk Ce
za Kanununun 403 neü maddesinde yazılı suçtan 
dolayı yabancı mahkemelerden verilmiş mahkû
miyet hükümlerinin tekerrüre esas tutalacağı 
istisna olarak kabul edilmiştir. 

Tekerrür hükümleriırin tatbikini gerektire
cek ikinci suçun Tünkiye'de işlenmemiş bulun
masına rağmen bu hükmün yasama üyeliğinin 
düşmesi konusunda esas alınıp alınmayacağı hu
susunun takdirlerinin Yüksek Cumhuriyet Sena
tosuna ait bulunduğu düşünülmektedir. 
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1. Adalet Bakanlığının yazısında baz mor
finin Türkiye'den gitmiş olduğunun anlaşıldığı 
ifadesi, 

Fransa'daiki mahkûmiyet hükmünün kesinleş-
tiğininin resmî belgelerle tespiti, 

Yukarda anılan TEK Anlaşmasının 36 ncı 
maddesinin, 2 nci bendinin 3 neni fıkrasında bu 
nevi suçların yaibaneı memleketlerde hükmolu-
nan mahkûmiyet kararlarının saibika teşkili ama-
ci'yle gözönünde bulundurulacağı, 

Keza Türk Ceza Kanununun 403 ncü madde
sinin yabancı ülkelerde verilen mahkûmiyet, ka
rarlarının bu gibi suçlarda tekerrürde dikkate 
alınacağı mevzuatımızda başkaca hüküm bulun
madığının görülmesi sebepleri ile ve Anayasanın 
80 nci maddesi gereğince Niğde Senatörü Kudret 
Bayhan'm Cumhuriyet Senatosu üyeliği sıfatı
nın düşmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Kudret Bayhan'm sıfatının suçun işlendiği 
2 .3 .1972 tarihi itibariyle düşmesi hususunun 
Divan temayülü olarak tespit edildiğini arz eder-
riım. 

Başkan 
Tekin Arıburun 

Başkan vekil i 
Zihni Betil 

Kâtip 
Mehmet Çamlıca 

Kâtip 
Ekrem Kalbay 

Kâtip 
Bahriye Üçok 

Bulunmadı. 

İdare Amiri 
Tarık Benizli Baltan 

Bulunmadı. 

Başkanvökili 
Mehmet Ünaldı 

Başkanvekili 
Necip Mirkelâmoğlu 

Kâtip 
O. Nuri Canpolat 

Kâtip 
A. Hikmet Yurtsever 

ıKâtip 
Hüsamettin Celebi 

İdare Amiri 
Hüseyin Atmaca 

Bulunmadı. 

İdare Amiri 
M. Suphi Gürsoytrak 

BAŞKAN — Bir muhalefet şerhi var, onu 
da takdim ediyorum: 

«tfCarşı oy yazısıdır: 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının isteği 

üzerine; Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi Kud

ret Bayhan'm üyelik sıfatının düşmesi gerekip 
gerekmediği hakkında, 

1. Cumuhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonundan gelen 19 Nisan 1974 tarih ve 
391 esas, 3 karar sayılı, 

2. Adalet Bakanlığından gelen 19 Haziran 
1974 tarih ve 23897 sayılı, 

3. Başbakanlığın 4 Temmuz 1974 tarih ve 
6/2-4531 sayılı yazısına bağlı olarak Adalet Ba
kanlığından gönderilen 26 Haziran 1974 tarih 
ve 2431 sayılı yazılarda, (Türkiye ile Fransa 
arasında bir Fransız mahkemesinin bir Türk 
vatandaşı halikında verdiği kararı «tenfizb ka
bil kılan bir anlaşma mevcut olmadığı), 

(Fransız mahkemesince verilmiş ve kesin
leşmiş olan mahkûmiyet hükmünün yasama mec
lisi üyeliğinin düşmesi konusunda geçerli olaca
ğına dair mevzuatımızda bir hüküm bulunma
dığı gibi, Fransız mahkemelerince vatandaşla
rımız hakkımda verilen mahkûmiyet kararları
nın Tüılkiye'de infazı hususunda iki ülke ara
sında bir anlaşma da mevcut olmadığı) ve adı 
ıgeçen üye hakkında (Türk Ceza Kanununun 
3 neü maddesi uyarınca İstanhul Cumhuriyet 
Savcılığınca yapılan soruşturmaya devam olun
duğu bildirildiğine ve Cumhuriyet Senatosunun 
bir üyesinin üyeliğinin düşmesine karar verme 
yetkisi Anayasamızın 80 nci maddesine göre 
Cumhuriyet -Senatosuna ait bulunduğuna göre 
Fransız mahkemesinden 27 Şubat 1973 tarihin
de verilip Fransız istinaf mahkemesince 24 Ma
yıs 1973 tarihinde ve Fransız Temyiz Mahke
mesince de 9 Ocak 1974 tarihinde tasdik oluna
rak kesinleşmiş bulunan mahkûmiyet hükmü 
nedeni ile adı geçen üye hakkında mükteza ta
yini hususunun Cumhuriyet Senatosu Genel Ku
rulunun takdirine arz edilmesi rey indeyim. 

'Cumhuriyet Senatosu 
•Başkanlık Divanı Üyesi 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanvekili 

Tokat 
Zihni Betil 

•BAŞKAN — Sayın Bekata, buyurunuz. 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bir arkadaşımızın maruz kaldığı elim olay 

bugüne kader 'bu açıklığı ile huzurunuza gelmiş 
değildi, 

_ 401 -
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Şimdi gelmiş bulunan rapor, i'ki devlet ara
sındaki hukukî anlaşmalara dayanmayan bir 
konunun -Senatoda bir hukukî tasarruf olarak 
tescili g'übi bir neticeye varacaktır. Fransa ve 
Türkiye arasında bu gibi konularda hukukî an
laşmalar yapılmamış bulunduğu okuduğunuz 
raporun metninde sarahaten yer almış bulunu
yor. Ama, ortada da bir konu var. O halde bu
nun içinden nasıl çıkmak lâzımdır. 

•Benim şahsî görüşüm şöyledir: Madem ki, 
aramızda bugün uygulanması mümkün anlaş
malar iki devlet arasında yapılmadığı için yok
tu r ; ama böyle de bir vakıa vardır, bu vakıa 
Ibu rapora göre çözüme bağlanamaz. Nasıl bağ
lanır? 

Anayasanın 80 nci maddesinde sarih hüküm 
var. Ne diyor1? Meclis çalışmalarına izinsiz veya 
özürsüz ve aralıksız olarak bir ay katılmamış 
üye hakkında kendi meclisi üyelik sıfatını dü
şürme kararı verebilir. 

'Genel Sekreterden tahkik ettim, bu arkadaş 
Avrupa'ya giderken izin almış değildir. Gidişi
ni takiibeden zaman ise, izinsiz ve özürsüz olarak 
bir değil, birçok ayları ihtiva ettiğine göre, 
Fransız mahkemesinin hükmünü, ondan üstün 
bir teniyiz mahkemesi gibi tasdik etmek suretiy
le bu arkadaşın üyelik sıfatını kaldırmak yeli
ne, üyelik sıfatı kalkması bir mu'kteza halinde 
huzurunuza gelmiş bulunan bu konuyu mahke
me kararı dolayısıyle değil; (çünkü bizim an
laşmamız yok) ama Anayasanın 80 nci madde
sinin muhtevasına sarahaten girmiş bulunan, 
özürsüz, izinsiz bir ay gelmemiş bulunan bir ar
kadaş hakkında Genel Kurul üyelik sıfatını dü
şürmek suretiyle karar verebilir. Zaten, muha
lefet şerhinde de bunu görmüş bulunuyoruz ve 
mesele böylece bitmiş olur. 

Benim, Yüksek Senatodan önerim budur. Ak
si halde, bizi ileride de bu nevi hukukî karma
şık durumlara düşürecek vaziyetle re inşallah se
bebiyet verecek kinişte olmaz; ama bir yanlış 
teamüle bugünden başlamış olmayalım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Bendeci, buyurunuz. 
BıEFET EENDECİ (-Samsun) — Saym Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
Mevzuu biraz bilebildiğim için Yüce Heyeti 

aydınlatmayı faydalı buldum. O sebeple söz al
dım. 
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Kudret Bayhan arkadaşımızın Fransız mah
kemelerince 15 yıla mahkûm edildiği ve Fran
sız Temyiz Mahkemesinin kararıyle de mahkû
miyetinin tasdik edildiği malûm. 

Şimdi bu haliyle Anayasanın 80 nci madde
sinde kesinleşmiş bir mahkûmiyete istinaden 
üyeliğin düşürülmesi bahis mevzuudur. Ama, 
Anayasamızın bir hükmü daha var; «hâkimiyet 
kayıtsız, şartsız milletindir,» Türk Milleti adı
na ancak bağımsız Türk mahkemeleri karar 
verir ve bağımsız Türk mahkemelerinin verdiği 
kesin kararlarla bir kimse hakkında muamele 
yapılabilir.. 

Şimdi, Fransız mahkemesinden verilmiş bir 
karar ile bir Türk vatandaşı hakkında, bırakın 
üyelik mevzuunu, bir gün hapislik cezası için 
cezaevine dahi konulamaz. Bizim Türk Ceza Ka
nunumuz bu meseleyi kesin şekilde halletmiş, 
8 nci maddesinde: 

«Bundan evvelki maddelerde beyan olunan 
ahvalde ecnebi mahkemeden verilen ve Türk 
kanunlarına muvafık bulunan hüküm Türk ka
nununca da gerek aslî ve gerekse fer i olarak 
hidemat âmmeden memnuniyeti veya sair gûna 
iskatı ehliyeti mucip bir cezayı mUtazammın ol
duğu takdirde müddeiumuminin talebi üzerine 
ecnebi memlekette hükmolunan mahrumiyet ve 
iskatı ehliyet cezalarının netayicinin Türkiye' 
de dahi cari olacağına mahkemece karar veri
lir.» 

Şimdi, bu dosya, bize Anayasa Komisyonu
na geldi, bu mütalâayı biz Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığına bildirdik; dedik ki, Fransız mah
kemesinin kararı Türkiye'de infaz edilemez; 
Türk mahkemelerinden bu kararın infaz edile
bileceğine dair savcılığın talebi ile ilâm ekli 
olarak gönderilir ve bir karar alınır. Bu kararı 
alın. Dosya bu sebeplerle Başbakanlığa ve Ad
liye Vekâletine gitti. Şu yazışına!ardan anladım 
ki, işi Adliye Vekâleti karıştırmış. Baş'b a kanlık
tan ve Hariciye Vekâletinden sormuş. İlâmın 
infazı belli, 8 nci madde belli; yapılacak iş, sav
cılığa gönderilecek. Savcılık, 8 nci maddeye gö
re bu ilâmın infazı için mahkemeden karar ala
cak. Bu, bir celsede alınacak karardır, kesinleş
miş bir mahkûmiyetle ilgili olarak. 

Şimdi, bu karar olmadan bir üyenin üyeliği
nin düşürülmesine S0 nci madde muvacehesinde 
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karar Veremeyiz, verilemez, 0 zaman 80 nci 
maddeyi biz ihlâl etmiş oluruz veya yanlış an
lamış oluruz. 

'Benim kısaca mevzu üzerinde söylemek iste
diğim bu. 

• :Muh!ter<em arkadaşlarım, Sayın Rekata'nın 
ortaya koyduğu mevzu, bu meselede karara bağ
lanamaz. Ayrı bir prosedür içerisinde Başkan
lık Divanına götürülmesi, yani devamsızlıktan 
dolayı Başkanlık Divanına götürülmesi ve Baş
kanlık Divanının, üyenin bir aydan Sazla de
vam, etmemesi sebebiyle üyelik sıfatının düşü
rülmesine dair İçtüzüğe uygun olarak, bir ka
rar ile Yüce Heyetin huzuruna g-dmesi lâzım 
idi. Sayın Bekataiım ortaya koyduğu üyeliğin 
devamsızlıktan dolayı düşmesi mevzuu da, bana 
sorarsanız Anayasanın bu maddesine ve İçtüzü
ğün tatbikatına uygun düşmez. 

BAŞKAN — Sayın Tuna, buyurunuz. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

[Muhterem, arkadaşlar; 
Anayasamızla ilgili çok mühim biı mevzuun 

kararını almak üzereyiz. Şimdi burada işlenen 
suçun hakikaten bütün Senatoyu dilhun etmesi 
ve yüz kızartıcı bir hal alması muvacehesinde 
objektif esaslardan ayrılmamız mümkün olabi
lir. Onun için bendeniz söz almış bulunuyorum. 

Arkadaşlar, orta yerde kaitileşmiş olan ka
rar bir ecnebi devletin kararıdır. Her zaman bu 
kararlar böyle afyon kaçakçılığı, morfin kaçak
çılığı iigıibi bir halin kararı olmayabilir. Herhan
gi bir siyasî mevzuda da ecne'bi bir devlet bir 

Türk parlamenterini tevkif edebilir ve mahkûm 
edebilir. 

Şimdi, bu mevzuda hakikaten afyon kaçırıl
mış, mahkûm olunmuş, halen bunun sıfatı de
vam ediyor. Bu, ilk nazarda hepimizi üzmekte
dir. Ama, burada kararını alacağımız mevzu, ec
nebi bir devlet kararının Türkiye'de infaz edil
mesi keyfiyetidir. 

Bu itibarla, hislerden tecerrüdedip, hadiseyi 
objektif olarak rayına oturttuğumuz zaman, 
Türkiye'de hükümranlık hakkı, karar verme 
hakkı Türk hâkimlerine aittir. Bir Türk vatan
daşının mahkûmiyeti ve onun tescili neticele
rinin husule getirilmesi Türk mahkemesinin ka
rarına bağlıdır. Bazı ahvalde, bazı siyasî mülâ
hazalarla ecnebi bir devlet bir karar verebilir, 
derecat bunu tasdik edebilir ve bir mahkûmi
yet kararı meydana gelebilir. Siyasî bir veçhesi 
olabilir, artık bunu emsal alıp da orada mah
kûm. ol der, burada sıfatından mahrum hale 
getirirsek, istemediğimiz, çok kötü neticelere bu 
kararla bir örnek vermiş olabiliriz. 

iMühıt •e re m arka daşlarım, bu itibarla, tetkik 
•ettiğömiz mevzu, Kudret Bayhan'm nıorfüı ka
çakçılığı mevzuu değildir. Dışarıda mahkûm 
olan, katlleşeıı bir vatandaşımıza karşı alacağı
mız karar mevzuudur. Bu mevzuu bu cephesiyle 
mütalâa etmemiz lâzım. Şimdi, bu husus Anaya
sa ve Adalet Komisyonuna geldiği zaman, bu 
kararın kesin bir karar olup olmadığını tetkik 
ettik, Sayın Rendeci arkadaşım gayet güzel ifa
de buyurdular. Anayasamızın aradığı karar, 
mahkûmiyet karan, Türk mahkemelerinden sa
dır olmuş bir karar. Bununla ilgili Türk Ceza 
Kanununun 8 nci maddesi var; ecnebi bir mil
let tarafından verilen bir kararın Türkiye'de 
geçerli sayılabilm,esi için, savcının talebi üzeri
ne Türk mahkemesinin bu kararan geçerli oldu
ğuna dair karar vermesi lâzım. Bu 8 nci madde
de gayet açık gözüküyor. Bu neye matuf"? Hü
kümranlık hakkımızı korumaya matuf bir hü
kümdür. 

Şimdi, bu yazışmalar yanlış istikamette git
miş, maalesef huzurunuza böyle bir cevapla 
gelmiş. Yalnız şu hususu belirtmek istiyorum: 
İstanbul Savcısı bu mevzu hakkında özel olarak 
ayraca bir dava açmıştır. Ecnebi devlet toprak
larında işlenen bir suçtur, bir Tüık vatandaşı 
işlemiştir, suçun başlangıç yeri Türkiye'dir, bu 
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Şimdi yapılacak iş şu olabilir, Cumhuriyet 
iSenanıtosu Başkanının bu mevzudaki sıkıntısını 
lanlamıak mümkündür, ödeneklerin alınması için 
her gün tazyik altın dadı r. Yüce Heyet, karar 
kesinleşinceye kadar ödeneklerin ödenmemesi 
için bir tedbir kararı niteliğinde bir umumî he
yet kararı alabilir, bu dosya üzerinde O zaman 
dosya tekrar Adliye Vekâletine iade edilir, Ad
liye Vekâleti mahkemeden infaz kararını alır. 
8 nci maddeye uygun olarak, mevzu, o karar 
geldikten sonra, umumî heyette bir celsede hal
ledilebilir. Yanlış bir işe girileceği kanaatin
deyim, üyelikten düşürme yolunda bir- karar 
alınması halinde. Yüce Heyete bu hususu arz 
etmeyi faydalı buldum. Saygılarımı sunuyorum. 
'Teşekkür ederim. 
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mevzu da; İstanbul'da lıaırgi mahkemededir 
'bilmiyorum, mahkemede bu dava derdesti ni
yettir. Bu mevzu huzurunuza gelmiştir. Kud
ret Baykan'ın teşri masuniyeti kaldırılması is
tenmiştir. Yüksek Heyetiniz karar vermiştir, 
bu karar İstanbul'da derdesttir. Türk mahke
mesi, Fransa'da cereyan eden mahkemeye mu
vazi olarak burada takibata başlamıştır. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, iki yol vardır; 
ya Türk hâkiminin kararını bekleyeceğiz yani, 
bu devam etmekte olan kararın neticesini bek
leyeceğiz yahut ecnebi devletten gelmiş olan şu 
ilâmın Türkiye'de infazının mümkün olup ol
madığı hakkında bir karar alacağız. Sözlerimin 
'başında da ifade ettiğim gibi, hakikaten hepi
mizi üzen bir mevzuu, biran evvel Senatonun bu 
işle alâkasının kesilmesinde isabet \nı\ ama di
ğer taraftan da bir Türk parlamenterinin ecne
bi devlet, kararı ile sıfatlarının bertaraf edilme
si gibi bir netice doğurabilir. 

Şimdi, muhalefet şerhi veren arkadaşımız, 
«devam etmemesi dolayısıyle» diğer bir madde
den faydalanarak bunu düşürelim derler. Hal-
ıbuki, madde gayet açık. Ümidediyorum ki. Kud
ret Bayhan Türkiye'ye dönmek istiyor, Parla
mentoya gelmek istiyor, fakat resmî bir makam 
•mevkuf olduğu için onu bırakmamaktadır. 

O halde, özürsüz ve mazeretsiz Senatoya iş
tirak etme gibi bir hal bu hadisemizde mevcut 
değildir. 

Maaşlarının alınmasının bir üzüntü yarattı
ğı, hapishanede olmasına, hizmet görmemesine 
rağmen bu halin devam ettiğinin de bir silkinti 
yarattığı vakıadır; fakat öğreniyoruz ki, Baş
kanlık Divanı Fransız mahkemesinin verdiği 
mahkûmiyet kararından itibaren m arşlarının 
bloke edilmesine karar vermiştir, bugün maaşı 
kendisine ödennnemektedir. 

Bu itibarla, Türk mahkemesinin vereceği ka
rarı beklemekte büyük mahzur yoktur; ama 
mevcut nizamımızı, hükümranlık hakkımızı mu
hafaza etme gibi, bir mevzuun müdafii olaca
ğız. Bu itibarla, özürsüz ve mazeretsiz gelme
diği dolayısıyle sıfatının kalkması mümkün de
ğildir. İnfazı mümkün bir karar ortada olma
dığı için kalkması mümkün değildir. Maaşları 
hloke edilmiştir, Adalet Bakanlığından' böyle 
bir karar alınması bakımından Başkanlık Di
vanımızın tavassuta girmesi yahut îstanbul'da-
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iki :m.ahkeme kararının beklenmesi zarurîdir. Bu 
hususları arz için vaktinizi aldım, teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı. 
MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Sayın Baş

kan, sayır. senatörler; 
Sayın Kudret Baykan'ın çok müessif hadi

sesi üzerine hemen hemen iki seneye yaklaşan 
ınevkufiyet ve mahkûmiyet müddetinden son
ra, cezasını çekmek üzere buraya gelmiştir. 

Meselemiz, ne onun cezasının burada infazı 
için hâkimin kararının beklenmesi meselesidir, 
ne de hükümranlık meselesidir. Kabul edelim 
ki, Kudret Bayhan 1 seneye mahkûm olmuş ol
saydı ve cezasını orada tamamen bitirmiş olsay
dı, Senatoya gelebilir miydi, gelemez iniydi me
selesi. Bakiye cezasının çektirilmesi için hâkim
den infaz kararı alma, bakiye cezanın yerine 
getirilmesi veya getirilmemesi meselesiyle alâka
lıdır. Şimdi, o cezayı tamamen çekmiş olsaydı, 
1 sene veya 2 sene ayrılıktan ve infazdan sonra 
buraya gelip senatörlük yapabilir miydi, yapa
maz mıydı meselesidir. Bunun takdiri tamamen 
Parlamentomuza ait bir meseledir. Hükümran
lıkla da. ilgili değildir. Hatta o kadar değildir 
ki, Sayın Kudret Baykan Türk kanunlarına gö
re suç olmayan; fakat Fransız kanunlarına göre 
suç olan bir fiili Fransa'da işleyip orada muay
yen. müddet yatmış olsaydı, yine kendi kusuru 
bahis mevzuu olur, yine kendi kusuruyle Parla
mentoya bir aydan fazla devanı etmemiş duru
mu okudu. Gittiği, memleketin kanununu bilme
si İfizım gelirdi, bilmemesinin kusuru da kendine 
ait ohrdu. 

Bu itibarla, Sayın Bekata'nın izah ettikleri 
gibi, meseleyi ademî devama dayanarak, 1 ay 
içerisinde izinsiz ve bilâmazeret yani, meşru ma
zereti olmadan Parlamentoya devam etmemesi
nin neticesi olarak üyelik sıfatının düşürülme
si meselesiyle karşı karşıya olduğumuzu kabul 
etmeniz gerekir. Şimdi, Sayın Kudret Bayhan 
diyebilir mi ki, ben gayrimeşru bir sebeple de
ğil, meşru bir sebeple kaldım, şimdiye kadar 
kusursuz olarak gelmedim diyebilir mi? Diye
mez. Nihayet büyük bir Devletin hatta bizim ka
nunlarımıza göre de suç olan bir mevzuyu o Dev
lette işlemiş olması sebebiyle, bütün dereeattan 
geçerek mahkumiyet vesikası almış olan bir kim
senin Senatoya avdet edip etmemesi meselesi 
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münakaşalıdır. Dava bu. Gelebilir mi..?. Gelemez. | 
Hangi haklı mazeret sebebi gösterecektir, han
gi meşru sebeple ben buraya geleceğim, vazife
me devam edeceğim diyecektir. 

Bu itibarla, 1 ay içerisinde izinsiz veya meş
ru bir mazereti olmadan Parlamentoya devam I 
etmeyen bir üyenin akıbeti ne ise, Kudret Bay
han için bu akıbet en büyük mübalağasıyle mu
kadderdir, varittir. Bu itibarla, üyelik sıfatının 
düşmesi kararı verilmelidir. Hâkim, infaz kara- } 
rı verir, vermez : O, cezanın bakiyesinin yerine 
getirilmesi veya getirilmemesi meselesiyle ilgi
lidir; fakat iki seneden beri buraya gelmeme
nin hesabını nasıl verecektir, hangi meşru bcl-
ıgeyle ben şu sebeple gelmedim diyebilecektir? 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN - - Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Tuna'nm 

beyanatına ve hukukî görüşüne gerçekten hay
ret ettim. Ben, 'Saym Tuna'nm izlediğim bütün 
'görüşlerinde ve zihni faaliyetlerinde hukuka 
bağlılığını çok iyi bilirdim, burada nasıl bir an
layış içerisinde, bir arkadaşımızın iki yıl önce 
bir kaçakçılık suçundan dolayı yakalanmış, bir 
hukuk devletinde bütün imkânlar kendisine sağ
lanmasına, dikkat buyurun ifade ediyorum «Bir l 
hukuk devletinde savunmayla ilgili bütün im- \ 
kânlar kendisine sağlanmasına rağmen mah
kum edilmiş, mahkumiyeti istinaf ve temyiz mah
kemesinden geçmiş ve kesinleşmiştir.» 

Anayasanın 80 ne i maddesi sistemi içerisin
de bir üyenin iki türlü düşme hali vardır : Biri, 
kesin bir suçluluk halinde, diğeri de izinsiz ve 
özürsüz toplantıya bir ay devam etmeme halin
de. 

Biz, Cumhuriyet Senatosunda izinsiz ve özür
süz bir ay devam etmeyen üyelerin üyelik sıfa
tını düşürdük, bunun örnekleri var. 

Arkadaşımız Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulundan usulüne uygun bir izin almış mı
dır? Hayır. O halde izin söz konusu değildir. 
Saym Kudret Bayhan, biraz önce Sayın Tığlı' 
nın dediği gibi, hangi özürle ve kimin gözü içine I 
bakarak «iBeni özürlü sayın» diyebilir ki, biz 
özür konusunu buraya getirebiliyoruz. 'Sayın 
Kudret Bayhan bir özür öne sürebilir mi ve id
dia edebilir mi? Eroin kaçakçılığı suçuyle yaka
lanacak ve bu yüzden de Cumhuriyet Senatosu
na devam etmeyecek, biz de çıkıp diyeceğiz ki, | 

J ^Arkadaşı özürlü sayabilir, miyiz,, sayamaz,mı
yız?» .Bir defa izin söz konusu değil. . 

Cumhuriyet Senatosunda izin ne şekilde alı
nır, ne şekilde işlenir ve ne şekilde hukukî neti
ce doğurur bellidir. Özürün de, bizim örf ve âde
timizde, ahlâk kurallarımızda ve hukuk sistemi 
içerisinde belli yeri vardır, belli şekli vardır. 

Şimdi, «özür de söz konusu olmadığına gö-
re; yalnız Sayın Rendeci'nin haldi bir görüşü 

i vardır. 
Üyelik sıfatının devamsızlıktan dolayı düş

mesi bir başka sisteme bağlıdır. Bu sistem na
sıldır? Bir üyenin üyelik sıfatını doğrudan doğ
ruya Goncl Kurul düşüremez. İlk defa komis
yona gider. Sayın Kudret Baykan'ın özürsüz 
ve izinsiz olarak Cumhuriyet Senatosu toplan
tılarına devam etmediğini 'bildiğimiz için hu
kuka bağlı bir sistem içerisinde bu şeklî uygun
luğa uymak mecburiyetindeyiz. Bu 'konu sürat
le komisyonumuza gitmeli ve komisyonumuz 

I bunu en kısa bir -süre içerisinde; belki de bu
gün bir sonuca bağlamak zorundadır; yani 80 

I nci maddeyi işletmek zorundayız. 

İzinsiz, özürsüz devam etmeyen ve bu yüz
de ıı de Cumhuriyet Senatosu toplantısında payı 

* 'olmayan bir arkadaşımızı, Cumhuriyet Senato-
j su üyesi olarak görmeye değil rızamız, taham-
I mülümüz olmamalıdır. 

Arkadaşlarım, kesinleşmiş bir suçtan dolayı 
I üyelik sıfatının •düşmesi konusuna ıgelelim. Ar-
I kada-şımızm iki yönden üyelik sıfatının düşme-
I si gerekir ki, yönlerden birisi de budur. 

Seçilmeye engel bir suçtan dolayı kesin 
mahkûmiyet 'halinde olan bir üyenin üyelik 
sıfatı kendi meclisince düşürülür. 

Millî hâkimiyet; milletlerin .kanunlarına 
bağlılık duygusu ve hassasiyetinde; 50 sene ön
ceki ile şimdiki -arasında çok büyük farklar 
vardıır. Hukuk öylesine genişlemiştir ki, millet-

I 1er kendi rızalariyle veyahut rızaları dışında; 
ister Adalet Divanının, ister Birleşmiş milletle-

I rin birçok kararlarına bazen uymak zorunda 
I 'kalıyorlar. 

Elbette ki, millî hâkimiyet üzerinde hassas 
olacağız; ama onu dar ve klasik 19 ncu yüzyıl 
görüşü içerisinde değerlendirmeye imkân yo'k. 
Kaldı ki, Ceza Kanunumuzun 8 nci maddesinde
ki, biır dış ülkedeki yargı organında verilen ka-

I rarın bazı hukukî neticelerini elde etmek için, 
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(geçerliği değil) bazı hukukî neticelerinin tev
lidini talep edenler Türk mahkemesine müra
caat edip, o mahkeme kararının usule uygun 
•olduğu kararı istemek zorundadır. Olayımızla 
ilgisi yok. Dikkat buyurun, bir geçerlik neti-
cesiyle elde edebilmek; meselâ bir tazminat, 
bir nafaka davalsı gibi çeşitli meselelerden dola
yı geçerlik iddiası için. 

Eğer arkadaşlarımızın dediği gibi, «Dış ülke
lerde verilen bir karara Türkiye'de herhangi 
bir şekilde 'bir hukuk neticesi doğmuyor» der 
isek, biraz önce karar okundu, hep beraber 
gördük, nasıl olur tekerrüre esas oluyor. Dış 
ülkede verilen bir kararla Ceza Kanunu teker
rüre esas oluyor. Demek ki itibar ediliyor, de
mek ki hukukî neticeler doğuraibıliyoır. Bunlar 
var. Biraz önce karar okundu, görüşler bildiril
di, açıkça ifade edildi. 

Ceza Kanunu, otomafikman herhangi bir 
karar almadan tekerrüre esas olabiliyor; fakat 
bazı ahvalde ne oluyor? Cumhuriyet Savcısına 
müracaatın sebebi şu: Bazı şahıslar, bazı huku
kî neticeler elde etmek için mahkeme kararı
nın usulüne uygun olup olmadığını kendi ola
yıyla; yani iddia ettiği olayla irtibatı olup ol
madığını ve bu hususta geçerli bulup bulunma
dığını iddia ederse, Cumhuriyet Savcılığı ara
cılığıyla bir Türk mahkemesi tarafından karar 
alınması gerekir. 

Şimdiye değin Kudret Bayhan arkadaşımı
zın üyelik sıfatının devam ettiğine şaşmak ge
rekir. Asıl mühim olan husus; niçin şimdiye ka
dar bu konu buraya gelmemiş ve bir karara 
bağlanmanııştiT' Bir ay değil tam 24 &y izinsiz 
ve özürsüz Cumhuriyet Senatosu toplantılarına 
katılmamıştır. Üyelik sıfatının düşmesi gerekir. 
Bunun üzerinde herhangi bir tartışma, mümkün 
değildir. Kaldı ki, seçilmeye engel bir suçtan 
dolayı mahkûmiyet kararı verilmiştir. 

Şimdi, bazı hukukî yönlerden, çok idealist 
ibir görüş açısı içerisinde dış ülkelerde verilen 
karanlar; bir Türk Parlâmento üyesinin üyelik 
sıfatının düşmesine mahal vermesin gibi yalın; 
ama objektif hukuk kurallarının; yani bugün
kü bütün insanlığın beraber paylaştığı hukuk 
kurallarının dışında, çok tutucu bir zihniyet 
içerisinde, çok muhafazakâr bir hukuk anlayışı 
içinde, (bu muhafazakâr kelimesinden sakın si
yasî muhafazakârlığı anlamayalım) bir hukuk 

muhafazakârlığı içerisinde, blır dış ülkede ve
rilen... 

Bir de aksini düşünün; bir Türk mahkemesi
nin bir İngiliz çocuğu hakkında verdiği karar 
üzerinde, bazı siyasî meseleler göirüşüldüğü za
man nasıl hepimiz, «'Bir Türk Adliyesi tarafın
dan verilmiş karardır buna -herkes itibar etsin» 
diyor isek, bunu da demekte hakkımız var ise, 
bir hukuk devleti içerisinde, gerçekten yüksek 
bir idarî hukuk ani ıyışmı paylaşan büyük bir 
hukuk devleti, bir başka memlekette verilen hu
kuka uygun kararlara da uymak zorundadır. 
Uymak zorundasın ki, senin mahkemelerin tara
fından verilecek kararlara başkaları da aynı 
zihniyet içerisinde uyabilsin. 

Ben mahkemelerimde verdiğim kararlara 
başkalarının uymasını isteyeceğim; ama başka
larının mahkemelerinde verilen kararlara ben 
dilersem uyacağım, dilersem uymayacağım. Bu 
hukuk devleti zihniyeti değildir, bu bir hukuk 
anlayışı da değildir. Kendimizi bundan çok 
•uzakta tutmalıyız. 

Şimdi ne yapmalıyız. Yapacağımız husus şu : 

Cumhuriyet Senatosu şu anda iki tercihten 
birini yapabilir. Mahkûmiyet kesinleşmiştir. Bu 
mahkûmiyet Türk Ceza Kanununda mevcut olan 
bir mahkûmiyettir ve seçilmeye engel bir sucun 
karşılığıdır. Cumhuriyet Senatosu derhal üyelik 
sıfatını düşürebilir veyahut bir diğer nedenle, 
yani devamsızlıktan dolayı üyelik sıfatını dü
şürme kararını alabilmek için, o zaman usule 
uymak zorundadır. Komisyona gidecektir, Ko
misyonumuz bir karar verecektir. O Komisyon 
kararından sonra ancak Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurulu karar verebilecektir. Yani, şu an
da gönlümün istediği, mantığıma uygun gelen 
izinsiz ve özürsüz bir aydan fazla devamsızlık
tan sonra üyelik sıfatının düşmesidir; ama bu 
kararı şu anda alamayız. Çünkü, İçtüzüğümüze 
göre, Komisyonun böyle bir karar getirmesi ha
linde Genel Kurul karar alabilir; fakat mahkû
miyetten dolayı rahatlıkla karar verebiliriz. 
Ama, arkadaşlarımız illâ iddia ediyorlarsa, 
«Mutlak surette biz dış ülkelerde alman mahke
me kararlarına ne olursa olsun itibar etmeyece
ğiz.» diyorlarsa, bu bazı sakıncalar doğuracak
tır, çok büyük sakıncalar doğuracaktır ve «Türk 
Parlamentosu dış ülkelerde verilen mahkeme 
kararlarına itibar etmiyor.» denilecektir. Onlar 
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da bizim, mahkemelerimizde alman kararlara iti
bar etmeyeceklerdir. Yüzbinlerce işçimiz dış ül
kelerde çalışmaktadır, bu işçilerimizle ilgili ola
rak bazı meselelerde mahkemelerimiz karar ver
mektedir. Bu kararların oralarda tatbikini isti
yoruz. Bu kararların tatbik edilmemesinin örne
ğini kendi elimizle vermiş olacağız. Acaba arka
daşlarımız bunları da... 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Ne gibi, 
meselâ? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Nasıl, Sayın 
Erdoğan"? 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Bir ör
nek verebilir misiniz ? 

BAŞKAN — Sayın Erdoğan, bir üye diğer 
bir üyeden soru soramaz, istirham ediyorum 
efendim. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Tenevvür 
bakımından sordum. 

Buyurun devam edin, Sayın 

Mahkemele-

BAŞKAN 
At al ay. 

SIRRI ATALAY (Devamla) 
rimiz... 

BAŞKAN — Sayın Atalay, sizin de cevap 
verme hakkınız yok. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Cevap verme 
hakkım yok; ama ben Saym Erdoğan'ı işitme
miş gibi konuşmama ilâve ederek söylerim. 

Dış ülkelerde çalışan... 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Sayın 
Başkan, söz istiyorum. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Erdo
ğan, bunu size bir tarizde bulunmak için söyle
medim. Sayın Başkan bana dedi ki, «Sayın Er
doğan'a cevap veremezsiniz.» 

BAŞKA N— Sayın Atalay, karşılıklı konuş
mayınız. İşimi güeleştiriyorsunuz. Lütfen, rica 
ediyorum. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Sayın 
Başkan, ben sizden söz istedim. Sayın Atalay'la 
ne alâkası var? 

BAŞKAN — Biliyorsunuz vakite çok ihtiya
cımız var. Bu vaktimizi israf etmeyelim, istir
ham ediyorum. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Söz iste
mek vakit israfı değildir. 

BAŞKAN — Tamam, süz istemek hakkınız
dır, kaydettim efendim. 

Devam buyurun, Saym Atalay. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Baş

kan, dış ülkelerde çalışan işçilerimizle ilgili 
Türk mahkemelerinde verilen nafaka, beraat, 
pasaport işlemlerinden doğan çeşitli suçlardan 
dolayı verilen kararların ya ikili anlaşmalar ya
hut uluslararası hukuk kuralları gereğince biz 
mahkemelerimizden çıkan ilâmların infazı için 
konsolosluklarımız aracılığıyle dış ülkelere gön
deriyoruz ve bunların tatbikini istiyoruz. Şimdi 
şu anda arkadaşım benden örnek istiyor. Eğer, 
ben falcı olsaydım, Sayın Azmi Erdoğan'ın böy
le bir sual soracağı aklıma gelseydi, Dışişleri Ba
kanlığına müracaat eder, bunun yüzlerce örne
ğini kendilerine getirirdim. Yüzlerce örnek ver
mek mümkündür. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Saym Tuna, buyurunuz. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ben konuşmamda bu mevzuun objektif cep-

höîiinde durmak istediğimi ifade eittim. Ben de 
bu şekilde bir kaçakçılığa adı kansan bir arka
daşımızın halen sıfatının devam etmesinden 
üzüntü duymaktayım. Bunu da ifade ettim. Yal
nız, hukuku tatbik edelim. 

Saym Atalay benim konuşmam için dedi ki, 
••«Arkadaşımızın hu fürirlerini hiç hukukî bula
madım.» 

'.Müsaade buyururlarsa, ben neye dayanıyo
rum, onları ifade edeyim. 

Şimdi, sayın Kudret Bayhan'm tutuklandığı 
zaman saym Sırrı Atalay Başkan vekiliydi. Dola-
yısıyle Tüzüğü tatbik etme, Anayasayı tatbik et
me mevkiıindeydii. Bir ay gelmedi, beş ay gelme
di, Lir sene gelmedi, sayın Atalay sakitıti, o Baş
kanlık Divanı sakitti. Bunu söylüyorum, bir. 

Domek isterim ki, gecikmiş bir hal varsa, ken
di zamanlarında başlayan bir haldir. Bir., 

İkindisi şudur : 
iSaym arkadaşllarım, hissi olmayalım. Bunun 

hissi cephesi var. 
Bir misâl arzedeyiım. Cemal Madanoğlu tev

kif edildi. Geçen sene miydi, evvelki sene miydi 
birkaç ay tevkif edildi. Senatoya gelemedi. Üye
liğini ıökat ottilk niii? Özür demıeyan etti mi? 
Bir gün akşam evinden alındı, götürüldü bir ce
zaevine kondu. Aylarca cezaevinde kaldı. Cemal 
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Madanoğlu mun sıfatını düşürdük mü? O da 
mevkuftu. 

Aılkadaşlaınm, şunu demede istiyorum : Bir 
parlamenterin siyasî hadiselerin girift olduğu bir 
zamanda bir ecnebi devlet tarafından tevkifi 
(mümkündür. Bu tevkif morfin, eroin, kokain ka
çakçılığından olmaz da, casusluktan dolayı olabi
lir. Bu mesele de buraya gelir. Kötü bir emsal 
olmasın. Bu emsalin mahzurlarım bertaraf ede
cek tedbirlerin de Başkanlık Divanınca alındı
ğını ifade ettim. Binaenaleyh, 80 nci maddede 
iki yol var; maM-ıûmiyet ve gelmeme. Gelmeme
nin örnekleri var. Cemal Madanoğlu arkadaşı
mız Senatoya gelmek istemiyor muydu? İstiyor
du. Bir mahkeme ne yaptı? Onu suçlu gördü 
yahut aleyhinde deliller gördü, tevkif etti, ay
larca Senatoya gelemedi. Onun üyelik sıfatını 
düşürdük mü? Düşürsek iyi olur muydu? Bir ka
ti karar olmadan üyelik sıfatını düşürsek isabet
li olur muydu? 

Arkadaşlarını, rica ediyorum. Bunun bir sı
kıntılı tarafı var, üzüntülü tarafı var. Bu sıfat 
hakikaten bir an evvel gitmeli; ama bu kabil 
•bizim beklemediğimiz hadiseler de olabilir. Bu 
bir emsaldir. Demek ki, birisi tevkif edilip, bir 
ay geçtiği zaman özür dermeyan edemez, «Bunun 
sıfatı kalmadı» denemez, bu olmaz. Mevkufiyet 
bir tedbirdir. Bu itibarla, falan zat için bu 
dermeyan edilmedi, bu sefer dermeyan 
ediliyor. Neye? Hakikaten his bakımından bizi 
üzen tarafı var-. Bir Senato üyesinin adı ka
çakçılığa karışmış, bir an evvel üye'ik sıfatı k a 
dirlisin, gitsin. Bu başka ; fakat hukuku tatbik 
etme hususu daha başka. Bu bir. 

İzinsiz ve özürsüz Senatoya devam etmedi 
şeklini kabul edemeyiz. Aksine tatbikatımız da 
vardır. Madanoğlu arkadaşımız; tevkif edilmiş
tir, özürlü sayıııısızdır. Üyelik sıfatının düşmesi 
için de o zaman Başkanlık Divanında bulunan 
Başkan vekil i arkadaşım bir talep dermeyan et
memiştir. ' 

NAZİF ÇAĞATAY (izmir) — Sayın Tuna 
birisi mevkuf iyot, birisi mahkûmiyettir. 

AHMET NUSBET TUN.A (Kastamonu) — 
Burada dermeyan edilen gelmemiş olmasıdır. İki 
yıla yakın mevkuf kaldı. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale ekmeyiniz. 
. Sayın Tuna siz de cevap vermeyin efendim. 
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AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Ş'imdi gelelim bir başka konuya. 

Sayın At alay bana dedi ki, «Bir hukuk dev
letinin hukuk tatbikatını yapalım. Bu nasıl man
tık?» 

Muhterem arkadaşlar, bizim hissimizin iste
diği isitiıkâmeıtte bir karar vermek bizi hukukî 
yapmaz. Mevcut kanunlara riayetle hukuk dev
leti tatbikatı verilir. 

Halen mer'i olan Türk Ceza Kanununun 8 
nci maddesini okuyorum: «Bundan evvel 
ki maddelerde beyan olunan ahvalde ecnebi 
mahkemelerden verilen Türk kanunlarına 
muvafık bulunan hüküm Türk kanununca da 
gerek aslî ve gerek fer i olarak hidematı 
âmmeden memnuiyeti veya sair gûna ıskatı 
ehliyeti mucip bir cezayı mutazammın olduğu 
takdirde. Müddeiumuminin talebi üzerine ecne
bi memlekette hükmoluııaıı mahrumiyet ve ıs
katı ehliyet cezaları netayieinin Türkiye'de dahi 
cari olacağına madik emece karar verilir» Müddei
umuminin talebi üzerine mahkemece bir mua
mele yapılmadan evvel, mahkûmun dahi ecnebi 
mahkemesinden verilen hükmün Türk mahkeme
since yeniden tetkikini talep etme hakkı vardır. 
Mer'i, yürürlükte olan nizam bu. Hukuk dev
letine sadık kalalım. «Bunu bir kıyıya atalım, 
biz dilediğimiz istikâmette karar verelim.» Ha
yır, hukuk devleti anlayışı bu değildir. Mer'i 
kanuna hürmetkar olma, hukuk devleti ilkesini 
tahakkuk ettirmenin en basit bir misâlidir, en 
•basit bir gereğidir. 

Bu itibarla muhterem arkadaşlarım, mevku-
fjyet; bir mahkeme kararıyla bir yerde hapset
me. özürsüz gelmeme olarak telâkki edilemez. 
Bunun tatbikatını yaptınız; sayın Madanoğlu 
Paşanın aylarca mevkuf kalmasına rağmen sı
fatım ıskat etmediniz; doğruydu, ıskat olma
ması lâzımdı. Demek ki, bir kişi hapisteyken 
gelmemesini, özürsüz gelmedi diye telâkki et
meniz mümkün değil. 

İkinci kısım mahkûmiyet: Türk Ceza Ka
nununun yürürlükte olan 8 nci maddesi mah-
kûm'yet hükmünün tatbiki için diyor ki, «Bir 
ecnebi mahkeme kararı ıskat hakkı bir ehliyetin 
ziyamı mucip oluyorsa..» burada senatörlük sı
fatının ziyamı mucip oluyor. Bu takdirde 
mûddcinmumî mahkemeden bu kararın tatbik 
edilmesi için karar alır» diyor. Mer'i olan ka-
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nun bu ve- hatta .Türk vatandaşına kailim bir 
hak da tanıyor, «O kararın bir kere de- Türk 
mahkemesinde tetkikini maznun isteyebilir» di
yor !arkadaglaı\ Mer'i kanun bu. 

Bu itibarla, derme-yaıı ettiğimiz fikrin her 
iki tarafında bize atfedilen ithamların varit ol
madığı kanaatindeyim. Hislerimizi bir kıyıya 
bırakıp, bir parlamenterin sıfatını izale etmek 
için, haklarını bertaraf etmek için, Türk mah
kemesinin kararma ihtiyaç olduğu mevzuunda 
birletelim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Feryat. 
MEHMET FEYYAT (istanbul) — Sayın 

Başkan, <saym senatörler; 

Arkadaşlarımız konunun mevzuat yönünü 
etraflıca, belli yönlerde dile getirdiler. Ben 
konuyu, Yüce Parlamentonun itibarı yönün
den, eşitlik ilkesi yönünden, tebaa - hükümran 
parlamento ilişkisi yönünden arz etmek iste
rim. 

'Bir il düşünün; (eskiden bu varitti, 5917ı 
sayılı Kanun muvacehesinde vali bunu uygu
lama imkânım bulamazdı) meselâ bu ilde 20 
köy vardır, 20 köyün merası söz konusudur, 
bir .şahsın tapusu vardır ve nıı şahıs davasında 
haklıdır. Diğer tarafta da geniş bir kütle var
dır. Bu, politik veyahutta asayişle ilgili geniş 
fhir sorundur. Devlet bu konuda ne yapabilir? 
Bu konuda beynelmilel kararlan, bilhassa İs
viçre'nin, Fransa'nın Danıştaymdan çeşitli ka
rarlar okumuşuz.']ur ve kundan etkilennıişizdir, 
aynı mevzuatı Türkiye'ye getirmişizdir veya
hutta bir is im düşünün; Türkiye'de kabul edik 
iniş, benimsenmiş, tarihi bir kişidir, hasbelka
der cezaevine düşmüştür; kamuoyu, Türk vic
danı onun cezaevinden çıkarılmasını arzula
maktadır, mevzuat manidir; ama o zamanın 
hükümeti kanunları zorlar; ne yapar? Hasta
lık veyahutta şu veya bu sebeple halkın ira
desine "uygun olarak kanun dışında bu sapma
ları yapabilir. 

'Şimdi, Türkiye'de bu kadar önemli konu
larda Devletin itibari için, tarihimiz için, bel
li bir makamın itibarı için, kelli kişiler veya
hutta zümreler için bazı kanun zorlamaları ol
duğu halde; Türkiye'de Yüce .Parlamentonun 
itibarı bakımından bu kadar zoılamaya; yani 
Türkiye Büyük Millet Meclisi sayın üyelerinin 
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!bıı kadar, tam manasıyle zırha bürüldürülme-
ısine gerelk var mı, Yani, tebaa lâyüs'el özgür
lükten mahrum olacak; ama biz Anayasanın 
verdiği bazı haklardan alaibildiğiııe istifade 
edeceğiz. 

Düşünün; en yakın zamanlarda Millî Emni
yetten iki kişinin uydurduğu uydurma ra
porla devlet görevine alınamamış yüzlerce' 
memur vardır; ama ben o memuriyet duru
mundan buraya geldikten sonra, 2 - 3 yıldan 
beri kaçakçı olduğu kamuoyunca tescil edilmiş 
bir kimsenin; artık özürsüz olarak mütalaa 
edilmesi, Parlamentonun, haysiyet ve yüecli-
ğiyle bağdaşmaz. Buna olumlu oy verdiğimiz 
takdirde, bu yüce çatının bize bahşettiği so
rumluluğa ve göreve ihanet etmiş oluruz. 

Bugün, ibu geçen se'çimde bazı siyasî parti
liler, mahkemeye intikal etmemiş olduğu hal
ele, sadece dedikodu üzerine şaibeli diye ad
dedilerek yedek subaylığa alınmamış, yedek 
subay olamamış, milletvekili adayı olamamış
tır, partiler çekinmiştir almamıştır veyahutta 
devlet memuru kadrolarına girememişlerdir. 
Bir işe eleman almada, objektif imtihan öl
çülerine riayet edilmemiştir. 

Şimdi biz; Anayasayı vatandaşa, tebaaya 
tanımayacak, kendimize tanıyacağız ve bu Mil
let t e bizim itibarımıza saygılı olacak, ondan 
sonra parla.menterleri.il itibarı diye konuşaca
ğız. Arkadaşlar. «Parlamenterlerin itibarı» 
böyle sağlanmaz. Ben de bir parlamenter ol
duğum için, «Parlamentonun itibarı parlamen
terimin fedakârlığıyle mümkündür düşünce
sindeyim.» 

Cezaevine düşmüş bir arkadaşın hanımına 
hepimiz- yardım edebiliriz. Onun bütçeden ay
rılan bu paralardan bir kuruşunu dahi alma
ması lâzım. Hakkâri'de lohusahktan ölen ve-
tandaşlarımız dururken, sebepsiz yere.. (A. P. 
sıralarından, «Oo.. Oo..» sesleri) Özürsüz ola
rak sırf kaçakçılık için yurt dışına gittiği sa
bit olan bir kimseyi özürlü kabul etmek man
tıkla bağdaşmaz, yasaların ruhuyle .bağdaşmaz. 
Çünkü, yasaların nasıl zorlandığına biraz ev
vel misâl verdim, şimdi «Oo.. Oo..» demeye
lim lütfen. Biraz evvel o misâli, o mantık ila
cını arz etmiştim o arkadaşa. 

Bu itibarla, bu konuda zorlama gerekiyor
sa, (Arkadaşlar hukukî yönden makul konu-
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şabilirler. Ben de bir hukukçu olarak Adalet 
Partili bazı arkadaşlarınım mütalaalarını say-
gıyle karşıladım, onlardan esinlendim) bu zor
lamayı burada yapacağız; ama bizim lebimize 
bir zorlamaya gitmeyeceğiz. Parlamentonun 
yüceliği, ancak bununla nıüm'kündür. 

iSonra, Türk hâkimine bu durum intikal et-
. mistir. Türk hâkimine intikal ettiğine göre, 
Omun (kaçakçıyle artılk ibsarî bir tahkikat ni
teliğinde kabul edilse.bile) mazeretsiz, sebep
siz, keyfi (olarak yurt dışına gittiği sabittir. 
Eğer biz, mazereti bu kadar şümullü, geniş 
kapsamlı düşündüğümüz takdirde; o zaman 
herkesi mazeretli kabul edeceğiz. Arkadaşlar, 
mazeretin kavramım biraz dar mütalaa etme
miz lâzım. Kendisi yurt dışına ne sebepten git
miştir'?' 

İSonra, Madanoğlu'nu veyahutta gericilik
ten, ilericilikten; solculuktan, sağcılıktan, her-< 
hangi bir sebepten tutuklanmış politik yön
den tutuklanmış bir parlamenteri, tutup ta bu 
şekil şenî, âdi, redâeti gerektiren durumu ya
ratan bu süflî halle bağdaştırmaya da hakkı
mız yoktur. Günkü, Madan oğlu mertçe isi ifa 
"etti; sığınabilirdi; fakat sığınmadı. Bu arka
daşın da çoluk çocuğunu bu şekilde sığındır
mayacağız. Burası bir darülaceze ye bir yetinin 
hane değildir arkadaşlar, burası Yüce Sena
todur. 

Tübaanın özgürlüğü de bizimle eşdeğer ola
caktır. Bii" memur kanun nazarında eşitlik 
prensibi içerisinde işe alınacaktır. 

Biz de aynı durumda hassasiyet gösterece
ğiz. Aksi halde, itibarımızı sağlayanı ayız. Lüt
fen, itibardan yana olanların bu konuda biraz
cık fedakârlık yapmaları gerekir. Fedakârlı
ğın olmadığı yerde itibar olmaz. 

»Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Unsal. 
NİYAZİ ÜN3AL (Erzurum) — Sayın Baş

kan ye muhterem senatör arkadaşlarını; 
Şu anda burada iki senedir ihmal edilmiş bir 

görevi yerine getirmek üzere görüşme açılmış
tır. Belli ki, Kudret Bayhaıı bir sıfatı kötüye 
kullanmıştır, hem de tüm ulusların üzerinde 
titreyerek durduğu bir konuda kötüye kullan
mıştır. Bu, tarafsızlığına saygınlıkta hiç şüphe
miz olmayan bir dost milletin hukukçuları ta
rafından da tetkik edilmiş, karara bağlanmış, 
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karar usul gereğince, hukuk gereğince bir yük
sek mahkemece de onanmıştır. Nasıl M, Türk 
mahkemelerinin vermiş 'oldukları yüce karar
lara saygınlık duyuyorsak, aynı saygınlığı bu 
kararlara da göstermek yerindedir, doğaldır. 
Ben dilerdim ki, Yüce Senato ve tüm Türk ilgi
lileri bu olay başlar başlamaz Fransız mahkeme
lerinden daha seri ve süratli olarak bu işin üze
rine eğilmiş olsaydı ve Kudret Bayhan'a hakkı 
olan muameleyi uygulamış olsalardı. Kötüye 
kullanılan bir sıfatı; hem öyle bir kötüye kul
lanma ki, sadece kendi şahsını değil, Türk Ulu
sunu da ilgilendirecek bir konuda kötüye kul
lanılan bir sıfatı, Yüce Senato bugün, iki sene 
gecikmeyle hâlâ kaldıralım mı kaldırmayalım 
mı diye münakaşa etmektedir. Burada millî yön, 
kanımca bazı arkadaşların nitelediği ve üzerin
de durduğu ölçüde değildir. Bu arkadaşımız bu 
sıfatı kötüye kullanırken, bu fiilî işlerken sanı
yorum ki, hem mensup olduğu Yüce Senatonun 
saygınlığım, üstünlüğünü hesaba katmamış hem 
mensup -olduğu ulusun yüce şerefini hesaba 
katmamıştır. Kendisine yöneltilen sorularda 
«Fransaya kızının çehizini almak için geldiği
ni»' söylemiştir. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Bu söz bile 
yeter!.. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla.) — Eğer bu şah
sın parlamenter olarak ulusuna saygınlığı var-
r,a, kızının çehizini bu ulusun malından temin 
etmesi gerekirdi. 

Yüce Senatonun iki yıl sonra, böyle düşünen 
ve işlediği suçtan daha ağır biçimde kendisini 
savunan birisinin parlamenterlik sıfatı kalksın 
mı kalmasın mı deyip hukukî incelikleri eleştir
mesi çok dikkat çekicidir. Hele, hukukçuluğuna 
da parlamenterliğine ele parlamento tecrübesine 
de saygınlık duyduğum Hıfzı Oğuz Bekata'nm 
daha açışta, «Bu arkadaşımızın uğradığı çok 
vahim ve elim olay...» şeklinde konuşması... Bu 
arkadaş bir vahim olaya uğramamıştır; vahim 
olayı bizzat kendisi yaratmıştır. Kendisiyle bir
likte Yüce Senatoyu da Türk Ulusunu da çok 
adî bir fiille karşı karşıya getirmiştir. 

Şimdi, hukukçu değilim, yalnız bu konu da 
öyle görünüyor, ımcsele öylesine açık ki, hukuk
çu olmaya da lüzum yok; azıcık mantığı kullan
mak yeter. Adî bir fiil işlenmiştir adî bir fiilin 
hemen anında yapılacak muamelenin üstüne bir 
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sünger çekilmiştir, iş uzatılmıştır. Bu daha da 
uzatılmamalıdır. Daha da uzatıimazkeni şu ko
nuya da gidiljmemeli : Arkadaşlarımızın bir kıs
mı «15 yıl mahkûmiyet kararı vardır., Bu 15 
yıil .mahkûmiyet kararı Türk mahkemelerince ve
rilmemiştir, yabancı mahkemelerce verilmiştir» 
dediler; doğrudur. Türk mahkemelerince veril
mesi gerekir; ama bu durumları hesalba katarak 
hukukumuz, Türk Ceza Kanununun 8 nci mad
desiyle durumu halletmiştir. Derhal bu madde 
işletilmelidir ve bu arkadaşın sıfatı mutlaka iş
lediği suçtan ötürü kaldırılmalıdır. Bunun, Par
lamentoya devamsızlığından ötürü sıfatının kal
dırılması suçunu "hafifletir. Daha ağır bir suç 
varken, yüz kızartıcı bir suç varken, uluslara
rası mesele olan bir suç varken; şu anda Ameri
ka ile aramızda bu konu önemli boyutlara var
mıştır ; böyle bir suçu işleyen parlamenterin sı
fatını, dokunulmazlığını bu suçtan değil de 
Parlamentoya devam etmemiştir gibi çok hafif 
'bir suçtan kaldırmak da aynı ölçülerde dikkat 
çekicidir ve Yüce Parlamentonun hu konuya 
gereken önemi vermediğini göstermesi bakımın
dan da önemlidir. Konunun bu açıdan karara 
bağlanmamasını, düşünülmemesini diliyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. 

NEOİP MİÎRKELÂMOĞLU (İzmir) — Baş
kanlık Divanı Sözcüsü olarak söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı S'özcüsü Sa
yın Mirkelâmoğlu, buyurunuz efen'dim. 

MUSTAFA TIĞLI (.Sakarya) — Ben de ko
nuşayım da bana da cevap vermiş olsunlar Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Sıradasınız efendim. 
Staym Mirkelâmoğlu, siz ne diyorsunuz, ar

kadaşlar konuştuktan sonra olur mu efendim? 

NECİP MİRKELÂMOĞLU (İzmir) — Tak
dir sizindir Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hayır, sizin hakkınız her za
man 'baki. 

NEÖÎP MİRKELÂMOĞLU (İzmir) — Ken
dilerini tatmin ederim belki efendim. 

BAŞKAN — Evet, buyurunuz; konuşmak is
tiyorlar efendim. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Sayın 
Başkan, ben vazgeçtim, konuşmayacağım, 

BAŞKAN — Sıra hemen sizin, sıradasınız. 
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AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Olsun, 
ben vazgeçtim, konuşmayacağım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Mirkelâm
oğlu. 

BAŞKANLIK DİVANI ADINA BAŞKAN-
ViBKİLİ NECİP MİRKELÂMOĞLU (İzmir) — 
Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Bir zamanlar Yüce Senatonun üyeliği şerefi
ne yücelmiş olup sonradan bu şerefi muhafaza 
edememiş ve hazin şartlar altında kaybetmiş bir 
üyemiz hakkında karar istihsali için muhterem 
(huzurunuza Divan olarak gelmiş bulunuyoruz. 

Divan kararımızın sonunda, muhterem huzu
runuza katı, kesin, kat'i bir görüşü değil, bir te
mayülü belirterek gelmiş bulunuyoruz. Kesin 
noktai nazarımız şudur : Artık bu konunun bir 
sonuca bağlanması gerekmektedir. Nasıl sonuca 
bağlayacaksınız? Konuyu, şimdiye kadar ağır
lığı altında ezile ezile taşıyan Divanınız, şu an
dan itibaren Yüce Heyetinize maletmek, devret
mek, intikal ettirmek amacıyle, dosyada bitiril
mesi ve huzurunuza getirilmesi gereken bilgi ve-
belge olarak ne varsa hepsini derleyip toplayıp 
muhterem huzurunuza getirmiş bulunmaktadır. 

Kısa maruzatımın başında, sayın arkadaşı
mız Ünsal'm, şimdiye kadar ihmal edilmiş oldu
ğunu ve üstüne sünger çekilmiş bulunduğunu ifa
de etmiş olmasının, şimdi arz edeceğim bilgiler 
karşısında haklı bir ifade olmadığını kendi lütuf
kârlığından bekleyerek sözüme başlıyorum. 

Olayın başladığı andan itibaren başlayan Di
van alâkası, şu ana kadar mütemadi, mütevali bir 
şekilde, bitmeden, kesilmeden, aralıksız devam 
etmiş ve bu dosya bu şekilde tekemmül etmiştir. 
Takdir buyurursunuz ki konu çok önemlidir. Yü-
'ce Milletimizin oylarını alarak Yüce Senatoya 
millet iradesini temsilen gelmiş olan bir üyenin 
üyelik durumunun devamı ya da ademî devamı 
gibi bir konuda muhterem huzurunuza bir ha
zırlıkla gelmek gibi bir konunun bütün ciddiye
tini, bütün vahametini, ağırlığını ruhumuzda ve 
vebal olarak sırtımızda hissederek, hepsini te
kemmül ettirerek karşınıza gelmiş bulunuyoruz. 

Dosya, muhterem üyelerin bir karara gider
ken ihtiyacı olabilecek bütün bilgileri ve bel
geleri ihtiva etmektedir. Hiçbir eksiğimiz yoktur. 
Yapılması gereken ne varsa hepsini yapmışız
dır ve en sonunda bunların muhassalası olarak 
diyoruz ki, bu bilgilerin ışığı altında bu üyenin 
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üyelik sıfatının kalkması yerinde olur. Bizim te
mayül olarak belirttiğimiz budur. Usulünü, şek
lini, yolunu muhterem Heyet, kararıyle belirle
yecektir. 

Konu bize 8 Mart 19?2'de olayın cereyanın
dan hemen bir kaç gün sonra Dışişleri Teşkilâtı
mız tarafından resmî bir yazıyle intikal ettiril
miştir. Biz konuyu alarak hiç ihmal etmeden, im
ha 1 etmeden hemen Anayasa Komisyonumuza 
intikrl ettirmiş, Anayasa Komisyonumuzdan mü
talaa istemişizdir. Böyle bir olay vardır, bu 
oiay karşısında yapılacak ne varsa mütalaa ola
rak bize bildiriniz demişizdir. 

Anayasa Komisyonumuz bize birinci müta
laasında biraz evvel sayın üyelerin çok değerli 
mütalaaları arasında ifade buyurdukları özür
süz, izinsiz ve aralıksız olarak Meclise, Yüce 
Senatoya bir ay devanı etmeme meselesine iti
bar etmemiştir ve aldığı kararda bunu açık bir 
şekilde ifade etmiştir. Tahlil etmiştir; özür, izin, 
aralıksız mefhumları nedir, hangi hallerde tekev
vün eder; bu olayda bu yoktur demiştir ve ev
velâ ilk mütalaa olarak bize bunu bildirmiştir. 

Dosya muhteviyatını teker teker arz ile de
ğerli vaktinizi almak istemiyorum. Cumhuriyet 
Savcılığının bir müracaatı üzerine konu derhal 
Anayasa ve Adalet Komisyonuna havale edil
miş ve dokunulmazlığının kaldırılması kararıy
le, mütalaasıyle muhterem huzurunuza gelmiş ve 
dokunulmazlığı kaldırılmıştır. 

Konu, dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra 
ödenek meselesinin halli için tekrar Anayasa ve 
Adalet Komisyonuna Divanımız tarafından ha-
vale edilmiştir. Anayasa ve Adalet Komisyonu
muzun vermiş olduğu karar ya da mütalaa, üye 
seçilmeye engel bir suçtan dolayı kesin olarak 
hüküm giymemiş bulunması nedeniyle ve hase
biyle ödeneği konusunda yapılacak bir işlemin 
bulunmadığı noktasında belirmiştir. Buna rağ
men bu arada Fransa'daki bidayet malhkemesi-
nin ilk ve tek olan kararı sanığın aleyhine te
celli ettiği için bunu Başkanlık Divanı bu ko
nuda gösterdiği hassasiyetin, duyarlığın bir esası 
telâkki etmiş ve ödeneklerini bloke etmiştir, ken
disine ödememiştir ve o tarihten bu ana kadar 
kendisine bidayet mahkemesi kararının bize se
faretimiz tarafından resmen bildirildiği andan şu 
ana kadar biz kendisine ödeneğini ödememişiz, 
bir hesapta bloke etmişizdir. 

Mahkumiyet kararı Fransa'daki derecata gö
re bidayet" mahkemesinden sonra istinaf mah
kemesine gitmiş,' istinaf mahkemesi tasdik et
miş, oradan Temyiz mahkemesine gitmiş, tem
yiz mahkemesi tasdik etmiş. Dosyada bununla 
ilgili vesikalar ve bilgiler bulunmaktadır. 

Bu durum karşısında temyiz mahkemesinin 
kararını aldıktan sonra yine Anayasa ve Adalet 
Komisyonumuza başvurmuşuz, bu durum karşı
sında ne yapabiliriz demişiz. Biraz evvel Komis
yonun değerli Başkanının ve değerli üyelerinin 
muhterem huzurunuzda ifade buyurdukları gibi 
ıbi, o mütalâaları bize aynen yazılı mütailâa ola
rak ifade buyurmuşlardır ve bunun karşısında 
Divanımız yine bir kesin hükme gitme imkânı
nı ve iktidarını bulamamıştır. 

Bu arada iki defa Adalet Bakanlığına ve 
Başbakanlığa müracaat ederek, Hükümetin or
ganlarının resmî mütalâasını ve kararını isfte-
mıişizdir. İkisine de, «Herhangi bir şey yapıla
maz. Fransa ile aramızda bu konuları tanzim 
eden herhanigi bir anlaşma bahis konusu de
ğildir. Onun için bunun dışında, bir şey söyle-
yemiyoruz.» gibi, bizim de karar verirken muh
taç olduğumuz unsurlardan mahrum ve eksik 
bulunan birtakım mütalâalar gelmiştir. Bütün 
(bunların hepsi 2 yılı aşkın bir zamanı doldur
muştur muhterem üyeler. En sonunda Hüküme
te, Başbakanlığa bir yazı yazarak; burada çok 
değerli hukukçu arkadaşlarımızın değerli mü
talâaları esnasında ifade buyurdukları, hatır
lattıkları, üzerinde durdukları Türk Ceza Ka
nununun 8 nci maddesinden de bahisle; (Şim
di yazının o kısmını arz edeceğim) «Şu, şu, şu 
hükümler muvacehesinde yapılacak bir şey yok 
mu?» şeklinde, açıklıkla, sarahatle, vuzuhla 
sormuşuz, başından sonuna kadar hâdiseyi hikâ
ye etmişiz; son cümle olarak, «Bu nedenle. Cum
huriyet Senatomuzun Kudret Bayhan hakkında 
kesin bir karar alabilmesi için Fransız mahke
melerince verilmiş ve kesinleşmiş olan karar 
muvacehesinde yeniden Türk mahkemelerinden 
ayrıca bir karar alınmasına gerek olup olma
dığı hakkında mütalâanızın Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığına ivedilikle gönderilmesini 
rica ederim.» demiş Sayın Başkanımız; yukarı
daki ibarelerden birinde Türk Ceza Kanununun 
3 ve 8 nci maddelerini hatırlatmış, bu maddele
re göre de b'ir şey yapılıp yapılmayacağı ayrıca 
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sorulmuş. Gelen en son cevap yazısının son ka
rar cümlesini arz edeyim; 4 . 7 . 1974 tarihlidir, 
hundan birhaç gün evveline aittir. Bütün bun
ları anlatıyor; «Buna rağmen bu hükmün ya
sama üyeliğimin düşme«i konusunda esas alınıp 
alınamayacağı husususun takdimnin Yüksek 
Cumhuriyet Senatosuna ait bulunduğu düşü
nülmektedir.» deniyor. Bize, Başbakanlık kana-
liyle Adalet Bakanlığına gönderdiğimiz yazı
nın en son bu ayın 4'üııde gelen cevaibî yazısı
nın muhteviyatı da budur. 

Biz dosyayı bu hale getirdikten sonra bü
tün unsurlariyle, geçmişiyle, işin hukukî yönüy
le, fiilî yönüyle ve moral yönüyle; Cıımhuıliyet 

Senatosu için, Türk Parlamenitio.su için, bizatihi 
Türk vatandaşı için ihtiva etmiş olduğu ağır 
ve vahim yönleriyle tetkik ettikten sonra, ko
nuyu muhterem huzurunuza biraz evvel, evve
lâ hikâye eden, en sonunda da sadeee bir tema
yül belirten ve asıl karar sahibine konuyu inti
kal. et ti itip bu veibalden ve bu giran durumdan 
kurtulmak ve bu konuda yapılması mümkün 
«olan, icaibeden, gereken her şeyi yapmış olma
nın da huzurunu duyarak; fakat böyle bir ko
nuya da şahit oılmanın ve böyle bir konuda ka
rar sahibi bulunmanın da hicranını, elemini, 
acısını, ıstırabımı ruhumuzda taşıyarak muh
terem huzurunuza gelmiş bulunuyoruz. Karar 
Yüc e Hey eti mizindi r. 

Teşekkür ederim. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Horum var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Tuna sorunuzu «lorunuz. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Şimdi sayın hatipler söyledi; bu zat hakkında 
'iki yıl evvel istanbul'da dava açıldı, Senato 
masuniyetini kaldırdı. «Bu dava ne olduf» diye 
Divanca sorulmuş mu1? 

BAŞKAN —. Buyurun efendim. 
BAŞKANLIK DİVANI ADINA BAŞKAN-

VEKİLI NECİP MİRKELÂMOĞLU (Devamla) 
— Bu davamın derdest-i rüyet olduğu ve gereği
nin yapılmakta bulunduğu dosyamızın içinde
ki cevap yazılarından bininde var efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Esatoğlu. 
FEYZİ HAKKI ESATOĞLU (istanbul) — 

Adalet Bakanllığmm son gelen yazısını lütfen 
okurlar mı? 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BAŞKANLIK DİVANI ADINA BAŞKAN-

VEKİLİ NECİP MİRKELÂMOĞLU (Devamla) 
— Okuyayım. 

Biz Başbakanlığa soruyoruz, Başbakanlık 
Adalet Bakanlığına, soruyor, Adalet Bakanlı
ğı Başbakanlığa bildiriyor. Başbakanlık «ilgi» 
yazısıyle hize intikal ettiriyor. Arz ediyorum: 

Yüksek Başkanlığa. 
ilgi : Özlük ve Yazı işleri ifadeli 11.(i. 1974 

<>:ün ve G/2--4686 sayılı yazıları : 
Yurt dışına baz morfin ihraç; ettiği iddia-

s/iytle Istanlbul Cumhuriyet Savcılığının isteği 
üzerine, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu
nun 14 . 2 . 19'73 gün ve 423 sayılı Kara idariyle 
yasama dokunulmazlığı kaldırılmış bulunan 
Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyeisi Kudıet Bay-
han ile şoför Mustafa İkier haklarında Türk 
Ceza Kanununun 3 ncü maddesi uyarınca ya
pılan soruşturmaya devam olunduğu, mezkûr 
Cumhuriyet Savcılığının 20 . 6 . 1974 f/(uı 
4972/441 sayılı ceva'bî yazısiyle bildirilmiştir. 

ıSııç konusu baz morfinin, Türkiye'den temin 
edilip yurt dışına çıkarıldığının anlaşılması ne
deniyle, Türk Ceza Kanununun 3 ve 842 saydı 
Kanunla, tasdik edilerek 22 . 6 . 4967 tarihin
de yürürlüğe giren uyuşturucu maddelere dair 
1961 Tek Sözleşmesinin 36 n o maddesinin 2 nei 
bendinin 2 ne i fıkrasının birinci cümleyi uya
rınca, Fransız mahkemelerince mahkûmiyet ka
ram verilmiş olmasına rağmen, adları geçenler 
hakkında Türkiye'de de soruşturma yapılması 
gerekmektedir. 

Fransız Mahkemesince verilmiş ve kesinleş
miş olan mahkûmiyet hükmünün, adı geçenin 
yasama üyeliğinin düşmesi konusunda geçer
li olacağına dair mevzuatımızda bir hüküm bu
lunmadığı ıgübi, Fransız mahkemelerince vatan
daşlarımız hakkında verilen mahkûmiyet ka
rarlarının Türkiye'de infazı hususunda iki ülke 
arasında bir anaşma da mevcut değildir. An
cak, Istanlbul Cumhuriyet Savcılığınca hakla
rında soruşturma yapılan sanıklara miisned 
yurt dışına baz morfin ihraç, etmek suçu, 
Türk Ceza Kanununun 403 ncü maddesine uy
gun bulunmaktadır. 

Türk Ceza Kanununun 87-4 bendinde, «Ya
bancı memleket mahkemelerinden verilen hü
kümlerin tekerrüre esas olamayacağı» kaide,-
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&i vazedilirken, başka suçlarla birlikte Türk 
Ceza Kanununun 403 neü maddesinde yazılı 
suçtan dolayı yabancı mahkemelerden veril
miş mahkûmiyet hükümlerimin tekerrüre esas 
tutulacağı istisna olarak kabul edilmiştir. 

Tekerrür hükümlerinin tatbikini gerektire
cek ikinci suçun Türkiye'de işlenmemiş bulun
masına rağmen, bu hüküm, yasama üyeliğinin 
düşmesi konusunda esas alınıp alınamayacağı 
hususununun takdirimin Yüksek Cumhuriyet 
Senatosuna ait bulunduğu düşünülmektedir.» 

Sayın üyeler, biraz evvel Başkanlık Divanı 
kararı Yüce huzurunuzda okunduğu için, ben 
'buradaki konuları tekrar etmekten kaçındı
ğımdan, bizim, bu üyenin üyelik sıfatının düş
mesine mütedair temayül kararımızın belir
mesinde esas elan unsurlardan birisi de budur. 
Aynı suç hem orada, hem burada... Ayrıca bil* 
Sözleşme var, o sözleşmeye göre orada bu suç 
işlenmişse, Türkiye'de de tekrar edilirse mü-
kerrir hale geliyor, tekerrür unsuru tekevvün 
ediyo<r. Bu gilbi; bir de işin moral ağırlığı ve 
diğer konular hepsi birden mütalâa edilerek 
Başkanlık Divanı, bu üyenin sıfatımın düşme
sini! bir temayül olarak muhterem huzurunu
za arz etmiş bulunuyor. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Mü
saade ederseniz bir sual de ben soracağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — 

Fransız Mahkemesinin kararının tarihini öğ
renebilir miyim ? 

BAŞKAN — Muhtelif defalar söyledim; ama 
hangîsin! soruyorsunuz? Bidayet Mahkemesi
nin mi, istinaf Mahkemesiriinin mi, yoksa Tem
yiz Mahkemesinin mi l . 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — En 
son mahkemenin kararını. 

BAŞKAN _ 9 . 1 . 19174 efendim. Okunan 
raporda var efendim. 

Buyurun Sayın Çağatay. 
NAZİF ÇAĞATAY (İzmir) — Arkadaşımız 

hukukçu değil, soracağım suale belki cevap ve
re meyebilir. 

'BAŞKAN — Sayın Çağatay, sözcü olarak ce
vap vereceği hudutlar içerisinde her şey sîora-
birirsini'z, 

NAZİF ÇAĞATAY (İzmür) — Şimdi kendi-. 
I erinin 'beyanından anladığımıza göre, yapı

lan Tek Anlaşmasına göre, Fransız Malhkeme'-
sindekii mahkûmiyet Türkiye'de tekerrüre esas 
alınmış oluyor. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
NAZlF ÇAĞATAY (İzmir) — Şu halde, bu 

(mahkûmiyeti geçerli bir mahkûmiyet ola
rak biz 'kanunlarımızda ve anlaşmalarımız
da kabul etmişiz. Bu itibarla, bu nokta
dan hukukî değer taşıdığı, tekerrüre esas 
alınmasiyle meydana çikmakîtadır. Bu bakım
dan, niye bu yoldan ıskata gidilmesi düşünül-
memîıştir? Yani Kudret Rayhan'm sıfatının 
ref'i, senatörlüğünün kaldırılmasında bu mü-
kerrirlik esasının kabul edilmiş olması kendi
lerine tür rşık tutmuş olması lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Çağatay, zaten o ışığı ra
pora intikal ettirmişler efendim. 

iBAŞKAN — Buyurun Sayın Mirkelâmoğlu. 
BAŞKANLIK DİVANI ADINA BAŞKAN-

YEKİLİ NECİP MİRKELÂMOĞLU (Devamca) 
—- Birçok hususlar meyanında, bu da bir ışık 
olarak bizim kararımızı şekillendirmiştir. 

Teşekkür ederim. 
•BAŞKAM — Evet efendim. Sayın Dükeçli-

giil, buyurun. 
SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Kifa

yet var efendim. 
BAŞKAN — Kifayeti sözcüden sonra; son 

söz senatörün olduğu için, ondan sıonra oya 
koyacağım. 

•SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
ben de sataşmadan dolayı söz rica edeceğim. 

BAŞKAN — Kim sataştı efendim size? 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Tuna, be

nim Başkanvekili olduğum sırada, neden izin
siz ve öziirsüziiikten dolayı bu konuyu takip 
etmediğimi söylemek suretiiyle, görevimi yeri
ne gelinmediğimi ifade ettiler. Bu sataşma de
ğil mil 

BAŞKAN — Değil efendim, lütfen. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Efendimi. 
BAŞKAN — Aynı zamanda Sayın Tuna, 

«Sataşmadım» diyor. Başkanlık da bir sataşma 
görmedi. 

Buyurun Sayın Dikeçliğıil. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 

Başkanım; 
Senato BaşkanvekiUerinden Sayın Murke-

lâmöğlıı beyi dinledikten sonra, arkadaşian-
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mızın olan biteni tetkik etmeden biıibirini suç
lama yolundaki konuşmalarını doğrusu kına
dım. Herkes fikrini söyler. Bu suçu biıibirinin 
üzerine atmada da 1>ir manâ yok, olan hadise
ler de meydanda. Biz de sena'törüz diyoruz ve 
doiayısıyle şu yaşa gelmişiz; bu meseleyi bu
raya getirmiş .er, biz de kesinlikle olumlu yo
la doğru götürüp, bağ'ayacağız. 

Bunu söyledikten sonra 'bendenizin ka
naati şu; hukukçu arkadaşlarımız yolu birçok 
noktalara götürüyor. Bu böyle midir, değil mi
dir?.. Ortada olan bir vaka var. Bu arkadaşı
mız iziin almadan dışarı çıkmış mıdır? Çık
mıştır. Baz morfinle yakalanmış mıdır? Ya
kalanmıştır. Maaşı da bloke edilmiş midir? Edil
miş, vermemiş arkadaşlarımız. O da güzel. O 
halde, böyle bir suçtan ötürü Senatoyu ve 
'Türk Milletinim küçük düşürücü bir hareket
te bulunan bir arkadaşımızın durumunu huku
kî yönden bu zamana kadar getirmişiz, getir
dikten sonra artık bunun üzerinde hukukî 
mütalaalarla; mesela benim 'kanaatimce, mü
dafaa etmeye hiç lüzum yok. Bütün arkadaş-
ılanımızın vicdanları da bu yönde. Bu arkada
şımızın, izinsizlik dolayrsıyle veya başka yol
dan senatörlüğü kaldırılır, beytülnıaklan ben
ce böyle bir kişiye para verilemez. Meselenin 
mühim olan noktası buradadır. Eğer kaçamak 
bil/ nokta arayıp da, bu kimseye para verecek 
olursak, A'laıh indinde, de mesul oluruz, millet 
(indinde de mesul oluruz. Hiç'bir vicdan bunu 
kafoul etmez. 

Ben Divana tefekkür ederim, Divan haki
katen maaşını vermemekle iyi bir iş yapmış
tır, maaşı bloke etmiştir. Divandaki arkadaş
larımız meseleyi Anayasa ve Adalet Komisyo
nuna havale etmişlerdir, alman mütalaayı bu
raya getirmişlerdir, ona da bir şey demiyorum. 
Ama 'benim kanaatim, şıimdi bizim alacağımız 
kararla; vicdanımın sesine uyarak söylüyo*-
rum, arkadaşlarımın da bu kanaatte oldukla
rına kaniim, bu arkadaşımızı izinsiz sayarak, 
'beytülma'dan haksız yere suçlu bir arkadaşa 
.para vermemeliyiz. Bu işi burada kesinlikle bi
tirelim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Kifayet önergesi var, takdim 
ediyorum. 

Yüksek Başjkanlığa. 
Konu aydınlanmıştır, müzakerenin kifaye

tini arz ederim. 
Saygılarımla. 

G-iresun 
ıSahalhattin Orhon 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Kifayet 
aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde Sayın Tığlı., 
buyuran. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlar; 

Mesele bir emrivaki hainde Meclisimize 
ge'mi'ştir. Şimdiye kadar tutulan zalbıtlar, mıı-
halbereler, muhavereli er bir suret olarak bütün 
üyelere gönderilmiş olsa idi; talbiî teamülden 
değildir, Başkanlık Divanına hir sözüm yok
tur, bütün üyeler mevzuat muvacehesinde me
selenin gerçek değerini tetkik eder, takdir 
ederdi. Ama bir emrivaki olarak gelen ve bir 
çok maddelerle ilgili bulunan bir meselede, me
selenin tevazuh ettiği iddiası gerçek olamaz. 
Ben daha yeni tavazzuh ettim, bir hukukçu ol
mama rağmen, bilmediğim n'oktalları henüz öğ
rendim, çünkü Ceza Kanununu yanımda taşımı
yorum. Taşıdım ve öğrendim. Ben bunu söyle
meye medburum. Aksi bir karar çıkarsa, hem 
hukuka aykırılık, hem Senatonun itibariyle 
ilgilidir. 

Binaenaleyh, müsaade edin; zaıten şu kadar 
konuşmakla ben iktifa edeceğim, yarım saalt, 
bir saat konuşacak değilim, iki dakika konuşa
cağım ve ondan sonra kararımızı lütfen ve
rin. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Kifayet takririni oylarınıza arz 

ediyorum. Kalbul edenler... Kaibul etmeyenler... 
Kifayet 'takriri kalbul edilmiştir. 

Verilmiş iki önerge vardır. Birisi, Sayın Be-
kata tarafından verilmiştir. «ıSözlle arz ettiğim 
nedenlerle, konunun Anayasanın 80 nci, ya da 
Türk Ceza Kanununun 8 nci veya diğeır ilgili 
maddelerine göre Başkanlık Divanınca işlem 
yapılmak üzere dosyanın geri çevrilme'S'L>ni 
'istemişler. Anayasanın 80 nci maddesine göre 
Başkanlık Divanının yapacağı işlem yoktur. 
İçtüzüğümüzün 149 ncu maddesine göre, Cum
huriyet Senatosu çalışmalarına izinsiz veya 
iözürsüz ve aralıksız olarak bir ay katılmayan 
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üyenin üyeliği Genel Kurul karan ile düşer. 
"Binaenaleyh, Genel Kurulun karar vermesi ge
rektiği cihetle, bu önergeyi işleme koymuyo
rum. 

Diğer önerge Sayın Atalay tarafından ve
rilmiş; «Başkanlık Divanının kararma, Baş
kanlık Divanı sözcüsünün beyanlarına göre 
Kudret Bayhan'ın Cumhuriyet Senatosu üye
liği sıfatının Anayasanın 80 ne i maddesinin 
1 nei fıkrası gereğince düşürülmesine karar 
'verilmesini...» -demişler. Ki, bu hususta zaten 
Başkanlık Divanı kararı bu yolda bir karar 
alınması temayülünü belirtmiş olduğu cihet-
3e 

•SIRRI ATALAY (Kars) — Biri temayülü
dür, biri tekliftir. 

BAŞKAN — Şimdi arz ediyorum : Genel Ku
rulun üyelik sıfaitmm 80 nei madde uyarınca 
kadırılması temayülünün karara bağlanması: 
Yani «Biz bu temayüldeyiz, siz bu kararı tas
dik ederseniz, üyelik sıfatı kalkar.» demek
tir. Sizin söylediğinizin bir başka şeklidir bu. 

.SIRRI ATALAY (Kars) — Hayır, birisi te
mayüldür, birisi teklif. 

BAŞKAN — Peki, sizin dediğiniz olsun 
Sayın Atalay. Sizin önergenizi tekrar okutu
yorum. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Xe icap edi
yorsa, o olsun. 

BAŞKAN —. Sayın Kayalar, önergedir. Usu
lüne uygun verilmiştir. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — O zaman 
okuyun bitsin bu iş. 

BAŞKAN — Yani ben kabul buyururlarsa 
önergelerini geri verecektim. Ama kabul et
mediler, önergeyi okutmaya mecburum, usulü
ne uygun verilmiştir. Okutup oya arz edece
ğim. Kabul edilmediği takdirde Başkanlık Di
vanı raporunu oya arz edeceğim. Evet efendim, 
bu vurun. 

• . • Yüksek Başkanlığa • 
İ. Başkanlık Divanı kararma, 
2. Başkanlık Divanı sözcüsünün beyanla

rına göı e Kudreit Beyhan'ın Cumhuriyet Sena
tosu üyeliği sıfatının Anayasanın 80 nei mad
desinin 1 nei fıkrası gereğince düşürülmesine 
karar verilmesini saygılarımla arz ederim. 

Kara 
'Sırrı Atalay 

BAŞKAN — Önergeyi oya arz etmeden ev
vel şu hususu da arz edeyim; şayet Yüksek He
yet kabul ederse eksik kalmasın. Başkanlık Di
vanı kararında tarihler de vardırr. Bu tarih
leri de tazamnmn eder kalbul keyfiyeti. 

önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kalbul 
edenler.. («İkisini birlikte oya koy.» sesleri) 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) _ Sayın 
Atalay'm önergesi Başkanlık Divanı kararını 
içine alıyor mu? 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlık Divanı ka
ra riyle beraber oya koyamam, olmaz öyle şey. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, oy-

1 a ma esna sı n da yi z. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Önergemi geri 

istiyorum. Bir noktada temayüldür. 

BAŞKAN — Temayül değil, Yüksek Heyet 
karar verince karar şekline girer efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Geri alıyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. 
Başkanlık Divanı kararını oylarınıza arz 

ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... İtti
fakla kabul edilmiştir. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Ben muhalifim, ittifakla değil. 

AZMİ ERDOCTAN (Diyarbakır) — Ben de 
muhalifim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, Sayın 
Kudret Baykan'ın üyelik sıfatının düşmesine 
Yüksek Heyet ekserivetle karar- vermiştir. 

VI. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. -— Yedek Subay Adaylarının Kısa Süreli 
Askerlik Hizmetine Tabi Tutulmasına îlışkin ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu mütalaası ile Milli Savunma Ko

misyonu raporu (M. Meclisi 1/131; C, Senatosu 
1/266) (S. Sayısı : 376) (1) 

(1) 376 S. Sayılı basmayazı 25 . 6 . 1974 ta
rihli 70 nei Birle§im tutanağına eklidir. 
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BAŞKAN •— Yedek subay adaylarının kısa 
süreli askerlik hizmetine tabi tutulmasına iliş
kin kanun tasarısının görüşülmesine geçiyoruz. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Gündem 
hakkında bir önergem var efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Nerede 
ıgüııdem hakkında önergeniz ? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Yerildi efen
dim. 

BAŞKAN — Yok öyle biff şey efendim. 

ıSALİH TANYERİ (Gaziantep) — Görüşme
lerin usulü hakkında söz istiyorum. Sayın Dış
işleri Bakanı da huradalar. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Deniz Hukuku 
kanunu tasarısı ile ilgili. 

'BAŞKAN — Deniz hukuku mu? Daha mat-
(baadan gelmedi efendim. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Gündem 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usulün nesi hakkında efen
dim? 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Gündem 
hakkında. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, şimdi gün
dem hakkında diyorsunuz; gündemimize de
vam ediyoruz. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Müsaa
de ibuyıırun arz edeyim. 

BAŞKAN — Oradan ifade edin. 

ıSALİH TANYERİ (Gaziantep) — Anayasa
nın 64 ncü maddesine g'öre, kanun kuvvetinde 
kararname çıkartmak yetkisini tazammun eden 
kanun tasarıları diğer bütün işleri takclimen, 
öncelikle ve ivedilikle görüşülür. Bu Anayasa 
emridir. 

BAŞKAN —• Nerede efendim, o söylediğiniz 
şey? 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Gelmiş
tir efendim. 

BAŞKAN — Yok efendim elimizde öyle bir 
§ e v « 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Komis
yondan Riyasete (gelmiştir. 

BAŞKAN —• Yok efendim, gelmedi. 
SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Geldi 

etfendim, matbaaya verilmişti. 
BAŞKAN —• Ben kendime mi inanayım, sizin 

söylediğinize mi efendim? 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) -—.Başkan
lığa gelmiştir. 

BAŞKAN — Gelmedi. 
SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Başkan

lığa gelmiştir. 
BAŞKAN — Oraya gelen burayı ilgilendi

rir mi, rica ederim? 
SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Gelen kâ

ğıtlar içine girmiştir. 
BAŞKAN — Yedek subay adaylarının kı

sa süreli askerlik hizmetine tabi tutulmasına 
ilişkin kanun 1 aşarisinin Millet Meclisince ka-
hul olunan ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyona ve Millî Savunma komis
yonları raporları üzerindeki görüşmeler bitmiş, 
2 nci maddenin açık oylamasına geçilmiştir. 
Açık oylamada nisap bulunmadığı için birleşim 
kapatılmıştı. Şimdi açık oylamayı tekrarlıyo
rum. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Açık oy
lama takririni getri alıyoruz. 

BAŞKAN — Peki efendim, açık oylama ta-
ririni geri alıyorlar. 

Kanun tasarısının 2 nci maddesini oylarını
za arz ediyorum. Kalbul edenler... Etmeyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

ıSIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan. 
bir dakika, usul hakkında. Bu yasanın görüşü
lemeyeceğine dair önerge vermişiz. 

BAŞKAN — Oylama sırasında önergenizi 
muameleye koyamazdım. Şimdi önergenizi gö
rüşeceğim efendim. Takdir ıbuyurursunuz. 

SIRRI ATALAY .Kars) — Hiçibir İşlem yap
mayacağınıza dair önerge idi. 

BAŞKAN — Hayır efendim, öyle bir şey 
yok. Şimdi onu arz edeceğim. Önergeyi takdim 
ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosunda görüşülmekte olan 

yedek, subay adaylarının kısa süreli askerlik 
hizmetlerine tılbi tutulmasına ilişkin kanun ta
sarısı, 'Cumhuriyet Senatosunda Anayasanın 92 
nci maddesine ilişkin maddesinde kesin olarak 
belirtilen süre içinde görüşülememiştir. Anaya
sanın 92 nci maddesine ıgöre, Millet (Meclisi met
ni kesinleşmiştir. Bu nedenlerle sözü edilen ka
nun tasarısının Cumhuriyet Senatosu Genel Ku
rulunda görüşülmesi ile ilgili hiçbir işlem ya
pılamaz. Tasarının geçmişteki örneklerine uygun 
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olarak Millet Meclisine gönderilmesini saygı ile 
arz ederim. 

Kars 
Sırrı Atalay 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
önergemi açıklamak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atalay, önerge
nizi açıklayın. 

SIRRI ATALAY( Kars) — Sayın üyeler; 
Yedek subay adayları ile ilgili yasa tasarısı 

dün gece saat 24,00'te, Anayasanın öngördüğü 
müddetin dolması suretiyle kesinleşmiştir. Cum
huriyet Senatosunda bu yasa ile ilgili hiçbir iş
lem yapılamaz ve yapılması da mümkün değil
dir. Millet Meclisi metni kesinleşmiştir. Başkan
lığın yapacağı yegâne şey, yasa tasarısını bütün 
işlemleri ile beraber Millet Meclisi Başkanlığına 
tevdi etmektir. Şimdi izin verirseniz, kısaca bu
nun gerekçesini arz edeyim. 

Evvelâ Anayasanın 92 nci maddesinin 10 ncu 
bendini okuyayım : «Cumhuriyet Senatosu, ken
disine gönderilen bir metni, Millet Meclisi ko
misyonlarında ve genel kurulundaki görüşme sü
resini aşmayan bir süre içinde karara bağlar; 
bu süre üç ayı geçemez ve ivedilik hallerinde 
onbeş günden, ivedi olmayan hallerde bir aydan 
kısa olamaz. Bu süreler içinde karara bağlan
mayan metinler, Cumhuriyet Senatosunca, Mil
let Meclisinden gelen şekliyle kabul edilmiş sa
yılır. Bu fıkrada belirtilen süreler Meclislerin 
tatili devammea işlemez.» 

Anayasamızın 92 nci maddesine bu bencilerin 
girişinin amacı şu idi : 1961 Anayasasının ya
pıldığı sırada iki görüş mevcut idi; çift meclis 
sistemine gidelim mi, gitmeyelim mi? 1924 Ana
yasası da inşa edildiği zaman bu görüşmeler ya
pılmıştı ve denmişti ki, «İkinci meclis sistemi 
gecikmelere yol açmaktadır, binaenaleyh tecrü
be edelim, bakalım tek meclis sistemi faydalı 
olacak mıdır, olmayacak mıdır?» Bu sebeple, 
ikinci meclis sisteminin lehine verilen önergeler 
reddedilmiş, 1924 Anayasasında tek meclis sis
temi devam etmiş, 1961 Anayasasına kadar gel
mişti. 

1961 Anayasası yapılırken, bu tartışmalar 
yenilendiğinde, iki meclisin aleyhinde olanların 
iddiaları şuydu : İki meclis işleri geciktirmekte
dir; hele geri kalmış ülkelerde, genel kültür se
viyesi belli bir ortamın aşağısında bulunan yer

lerde çift meclis sistemi başarı göstermemiştir. 
Kaldı ki, İtalya gibi çok ileri memleketlerde de, 
o tarihlerde iki meclis sistemi tartışılıyordu ve 
lehinde, aleyhinde birçok fikirler söyleniyordu. 
Bunun karşılığında öne sürülen fikirlerde; 
«Bunda ağırlık payı vardır, iki Meclis sistemi 
yasaların çıkmasında gecikmelere sebep olu
yor.» deniliyordu. Ama biz yeni bir telifçi gö
rüş getiriyoruz. Meclislere; yani özellikle ikinci 
Meclis için (Cumhuriyet Meclisi, sonra adı Cum
huriyet Senatosu oldu ikinci Meclisin) bir 92 
nci madde metni getiriyoruz, Cumhuriyet Sena
tosunda görüşmeleri belli zamanla kayıtlıyoruz, 
Bu kayıtlarla yasaların ikinci Mecliste uzun sü
re görüşülmesini engelliyoruz. Şüphesiz bu İtal
ya için varit değildir. Çünkü orada yasalar, is
ter birinci mecliste, ister ikinci Mecliste görü
şülür, ikinci Meclis birinci Meclise gönderir. Biz
deki sistem o değildir. Millet Meclisi görüşecek, 
karar alacak, Cumhuriyet Senatosuna gelecek. 
Cumhuriyet Senatosunda gecikmeyi önlemeyi ve 
yasaların süratle çıkmasını sağlamak için bu 92 
nci madde mekik sistemini ihtiva ediyor, bir ta
raftan da görüşmeleri belli bir süre ile bağlı
yordu. 

Burada, Cumhuriyet Senatosunun Millet 
Meclisinde prensip olarak görüştüğü bir metni, 
en geç üç ay içinde görüşme zorunluluğu kon
du. Birinci prensip budur; üç ayı aşamayacak. 
Yalnız araya tatil girerse; tabiî tatillerde bu sü
reler işlemeyecektir. Üç aylık kesin bir müddet 
bu maddeyle konmuş oldu. 

Bir de, Millet Meclisinde görüşülen müddeti 
aşmayan bir diğer baraj kondu ve baraj çiftleş
ti. Millet Meclisinde belli bir süre içinde görü-
şülmüşse, Cumhuriyet Senatosunda da o müd
detler içinde görüşülecektir. Buna bir de ivedi
lik hususu kondu. Eğer ivedilik hususu birinci 
Mecliste varsa; Millet Meclisinde görüşme sü
resi kaç gün ise, Cumhuriyet Senatosunda da o 
müddet görüşme zorunluluğu vardır, prensibi 
kondu. 

Buraya daha yeni gelmiştik, tabiî bu tatbikat
lar hususunda bazı tereddütler doğdu, bu tered
dütler üzerine bizlitm Anayasa, ve Adalet Komis
yonumuz Sayın Şeref Kayalar'ın Başkanlığında 
aşağı yukarı üçte iki çoğunlukla toplanmış, itti
fakla bir karar almıştı. Bu kararın şimdi 5 nci 
maddesini o'kuyayım; !ki bu karar bir gelenek 
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halini almış ve Cumhuriyet Senatasundaiki -müd
detleri ve görüşmelere kesin bir şekilde yön ver
miş ve bunun karşısında hiçbir tatbikat yapılma
mıştır ve muteber, taım bir gelenek olarak bugü
ne kadar işlemiştir bu karar. 

Şimdi bu kararın 5 noi maddesini okuyayım: 
«ıBîr kanun tasarısı veya teklifi, Millet Mec

lisi komisyonlarında ve Genel Kurullarında ive
dili olarak onlbeş gün ilâ üç ay zarfında görüşül
müştür.» Cumhuriyet Senatosu komisyonlarında 
ve Genel Kurullarıudalki görüşme süreisli nedir1? 
Bu bir tarz idi, bütün diğer hususlar için ihti
mallere evvelâ bu şekilde bir soru vazetmiş, ce
vap vermiştir. Bu, dört sayfa olduğu ve çok da 
sık yazıldığı için diğerlerlini okumuyoirum. Bütün 
ihtimaller bu şekilde; evvelâ soruyu soruyor 
Komisyonumuz, sonra da cevap veriyor. 

«Oevap: Millet Meclisindeki görüşme süresi 
ne kadar ise, Cumhuriyet Senatıosundalki görüş-
ınue süresi de o kadardır. 

Bilfarz, Millet Meclisinde görüşme süresi on-
•altı gün, yirmi sekiz gün, bir ay yirmi dokuz 
gün iki ay yirmi dokuz gün ise, Cumhuriyet Se-
natosundaki görüşme süresi de on altı gün, yir
mi sekiz gün, bir ay yirmi dokuz gün, iki ay yir
mi dokuz gündür.» 

Yani Millet Meclisinde görüşme süresi kaç 
gün ise Cumhuriyet Senatosunda görüşme süre
si de odur ve o kadardır. Birgün geçtiği takdir
de; yani saat o günün on ikisi olduğu takdirde, 
kendiliğinden Millet Meclisi metni kanunlaşır ve 
ikeslinleşir. Tabiî, kanunların yürürlüğe girme sis
temi ayrıdır. «Kesinleşir» dertken, ben, hukukî 
anlamda kesinleşir demiyorum. HnJkuk anlamın
da değil, fiilî anlamda demek işitiyorum. Çünkü, 
kanunların kesin'leşmeısi, ancak Cumhurbaşkanı
nın o tasarı veya teklifi yürürlüğe konımasiyle 
mümkündür. O günün ; Millet Meclisindeki mehil 
ıgünün saat yirmi dördünde; yani gecenin on 
ikisinde bütün işlemler durur; ki biraz sonra ti
pik örneklerini vereceğim, işlem artık biter, Cum
huriyet Senatosunun iradesi o andan itibaren 
işletmez. 

Şimdi, burada bir de ivedilik üzerinde dura
lım. Çünkü, «ivedilik» tabiri geçiyor. «İvedilik» 
•tabirinin hukukî anlamı, tasarı veya tekliflerin 
ıbir defa görüşülmesini tazaımmün eder, kapsar. 
İvediliği biz çeşitli anlamlarda, meselâ çabuk
luk anlamında kullaınırız. İçtüzükler de yasaları 
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çabuk görüşebilmek için «ivedi» tabirini kul
lanmışlar; blir yeva ikinci defa dememişler. İve
dilik kararı alınır ise, yasa bir kez görüşülür, 
eğer ivedilik kararı alınmaz ise, yasalar iki kez 
görüşülür. 

Ben, 1961 yılından bu yana Cumhuriyet Se
natosunda, Anayasalar hariç, hiçbir yasanın iki 
kez görüşüldüğüne şahiilt olmadım. 1950 ilâ 1960 
arasında da pek >az; (binde bir oranında şahit oldum. 
Bütün yasaların fiilî işleyiş durumu budur. İç
tüzüğümüzde mevcut olmasına rağmen, bütün 
yasalar birer defa görüşülmüştür. Halbuki sis
tem, iki kez görüşme idi; ancak ivedilik kara
rı alınır 'ise, bir kere görüşülür. 

İvedilik kararının, bizim 1877 Ana
yasasından bugüne kadar ; Birinci Meş
rutiyet, İkinci Meşrutiyet, 1920 - 1950, 
1950-1960, 1960-1961 Temsilciler Mecllisinden 
bugüne değin tatbik edilen usulü, eğer ivedilik 
verilmez ise iki kez görüşülür, verilir ise bir 
kez görüşülür. Anayasa Mahkernemlizin, son al
dığı bir kararla da, ivedilik kararının bizde tat
biki şöyle idi: Maddelere geçilmesinden sonra 
Başkanlık; «İvedilik karan vardır, oylarınıza 
arz ederim.» derdi; ya komisyondan gelen me
tin içinde vardı yahut bir önerge ile önerilirdi. 
Sayın Başkan da şahitlik edecektir ki, şimdi 
Anayasa Mahkemesinin aldığı bir karara göre, 
daha ımetin; yani herhangi bir teklif veya tasa
rı Cumhuriyet Senatosunda gündeme alınıp da 
Başkan tarafından, görüşülmeye başlandığı sı
rada eğer bir öncelik ve ivedilik önergesi varsa, 
derhal okunur. Bunu üyelerin bir veya iki defa 
•görüşmesinde, önceden filkir sahibi olmasında 
ıbir fayda mülâhaza etmiş Anayasa Mahkeme
miz ve Sayın Başkan ve diğer sayın başkanla
rımız bunu bu şekilde aynen tatbik etmektedir
ler. 

Şimdi, Cumhuriyet Senatosunda, Millet Mec
lisindeki sürenin herhangi bit şekilde aşılma
sının mümkün olmadığını açıkça ifade eltıtiğim 
'blir sırada, muhtemel ve belki bir itiraz olarak 
ileri sürülebilir; açıkça ifade edeyim ki, Millet 
Meclisi İçtüzüğünde ivediliğe veda edilmiştir. 
İvedJilik, artık, Millet Meclisinde mümkün de
ğildir. Millet Mecılisıinde, bütün yasalar birer 
kez görüşülmektedir; yani artık 'bizim ivedilik 
var veya yok dememize lüzum yok, çünkü ya-

j salar Millet Meclislinde bir kez görüşülmektedir, 
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ikinci kez görüşüLmemektendir. Ne diyordu Ana
yasa, ne diyordu içtüzüğümüz ?- Eğer bir kez 
görüşülmüşıse, müddetler böyle olacaktır; yok, 
iki kere göraşülmüşse müddetler ayrı hesap 
edilecektir. Artık, Millet Meclisinde 'ivedilik 
var mıdır yok mudur; bunun tartışmasına git
meye imkân yok. Tanık bir; Millet Meclisi iç
tüzüğünün 91 nci maddesi.. 

«Anayasa görüşmeleri diğer yasalar gibi 
yapılır, ancak iki kere görüşülür.» Demek ki, 
bütün kanunlar Millet Meclisinde bir kere gö
rüşülecektir ; Anayasanın mecburiyeti tahtında-
dır ki, Anayasa görüşmeleri iki kez yapılacaktır. 
Millet Meclisinde artık, iveidilik vardı, yoktu 
tartışması yok. Zaten olsa dahi, bir kere görü
şüldü mü bir yasa Millet Meclisinde, teklif ve
ya. tasarı olarak, Cumhuriyet Senatosunda, ar
tık ivedilik kararı alınmış, alınmamış yok. Bir 
kere görüşmedir ivediliğin anlamı. 

Şimdi, olayımız olan yasa, Millet Meclisin
de bir kere görüşülmüş bulunmaktadır. Böyle
likle bizim komisyonumuzun 1961 tarihinde Sa
yın Şeref Kayalar'ın Başkanlığında ittifakla al
dığı kararındaki o ivedilik hususunda aynı süre iş
ler, devam etmektedir; olayımızda muteber ve 
mutlak bir şekliyle kendisini göstermektedir. 

Örneğini vereyim: 

Hasbelkader, benim Adalet Bakanlığı göre
vini yaptığım bir sıradaydı, Seçim Kanununda 
değişiklikleri getirmiş idik, bir adı da Millî 
Bakiye Usulü idi. Millet Meclisinden ilk komis
yona havale tarihi 4 . 1 . 1965, Millet Meclisinde 
görüşme tarihi ise 22 . 1.1965. Görüşnıe süresi 
19 gün ve müddetlere ait şimdi belge olarak 
okuyayım. Millet Meclisi Başkanlığının Cum
huriyet Senatosu Başkanlığına 23 .1.1965 ta
rihinde yasa tasarisıyle beraber gönderdiği ya
zıyı okuyorum: 

Not : Bu tasarı 4 .1 .1965 tarihinde Başkan
lıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 20, 21, 22 Ocak 1965, (Yani 1965'm 
ıbirinci ayındaki) tarihli 42, 43 ve 44 ncü birle
şimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul edilmiştir.» diye Cumhuriyet Senatosu Baş
kanına gönderilmiştir. 

Cumuhııriyet Senatosu Başkanlığınca ilk ko
misyona 23 .1.1965 günü gönderilmiştir. Ya
ni hemen ilk, ertesi günü gönderilmiştir. Cum
huriyet Senatosunda Şnibatın 12 nei günü gö

rüşüldüğü sırada, henüz daha 7 nci maddesinde 
iken, saat 12 Şubat'ın,24,ÖO'ünü çaldığı zaman, 
Anayasamızın âmir hükmüne, komisyonumuzun 
kabul ettiği şekle ve kurulan geleneğe uyarak 
hiçbir işleme devam etmedik ve işlemi orada bı
raktık. İşlem orada kesilmiş bulundu. Sanırım 
ıbirçok arkadaşlarımız, vardı; arkadaşların ya
rısı o günl&ri yaşamıştır, hepimiz o geceyi ha
tırlarız, dakikaları sayıyorduk. 

Şimdi, bu tasarıda ne olmaktadır!. Cumhu
riyet Senatosuna geliş tarihi ve Miillet Meclisin
de görüşımıe tarihleri var. Tasarı hepinizin eli
nizdedir, ayrı ayrı ifade etmeyeyim. Cumhuri
yet Senatosunca ilk kamiisyona havale ile; dün
kü 10 Temmuz 1974 tarihinde 26 nci gün, Millet 
Meclisinden ilk kondisyona havale ile Millet 
Meclisinde görüşüldüğü müddet 26 gün.. Cum
huriyet Senatosunda bugün süresi 27 nci gün 
oluyor. Binaenaleyh, saat 24,00'de 26 gün dol
muş, 27 nci güne girmiş bulunuyoruz. Artık 
Cumhuriyet Senatosunun bu tasarıyı görüşme
sine hukuken imkân yoktur. 

Anayasa Mahkemesinin karar ı : 19 .12 .1966. 
Okuduğum pasajlar birbirini takilbeden pasaj
lar değildir, ayrı ayrı pasajlardır. Yani tesel
sül eden pasajlar değildir. Bütün karar 7-8 
Resmî Gazete sayfasıdır, tabiî uzun olduğu için 
hepsini okuyamıyorum. Esas sayı 1966/7, ka
rar sayısı 1966/46, karar günü 19 .12 .1966: 

«Bu açıklamalardan anlaşıldığı gibi, Ana
yasanın 92 nci maddesinin 10 ııcu fıkrasında 
yer alan ve kanun tasarısı ve tekliflerinin Cum
huriyet Senatosunca sonuçlandırılmasına ilişkin 
olan sürenin, tasarı ve tekliflerin Cumhuriyet 
Senatosu Başkanına verildiği tarihten itibaren 
başlaması ve sadece Meclislerin tatilde bulun
duğu devrede işlememesi ve Senato Genel Ku
rulunda görüşülerek oylanın asının bitirilmesi 
anında da sürenin bitmiş sayılması gerekmekte
dir». Bu bir pasaj. 

Diğer bir pasaj: «Bu suretle kanunlaşmış bu
lunan metnin Cumhuriyet Senatosunun 12.1.1966 
günkü oturumunda tasarı işlemine bağlı 
tutularak görüşülüp reddedildiğinden, tasarı
nın kanunlaştığı 28 . 11 ., 1960 gününden son
ra yapılan bu işlemlerin hukukî bir değeri ol
mayacağı, zira kanunlaşmış metinler üzerinde 
Cumıhuriyet Senatosunda görüşme açılmayaca
ğı aşikârdır.»1 
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..-•• Anayasa Mahkemesinin kararı ; sonuç 2 : 
«Senatoda görüşme süresinin geçmiş 'oldu

ğunu Millet Meclisi Başkanının tespit etmesinin 
Anayasaya aykırı bulunmadığına üyelerden 
Şemsettin Akçaoğlu, Salim Başol, Fazıl Uluo-
cak, İSait Koçak ve Recai Seçkin'in muhalefet
leriyle oybirliğiyle...» 

BAŞKAN — Onları okumanıza lüzum yok 
efendim. 

SIRRI AT ALAY (Devamla) — Cumhuri
yet Senatosu direnmiştir; «Bu sürenin tespitin
de yetki bana aittir. Ben tespit edeceğim, sü
re henüz dolmamıştır.» demiştir ve direnmiştir. 
Anayasa Mahkemesi; «Hayır» demiştir. Kararı 
okudum, tekrar ediyorum : 

«Senetoda görüşme süresinin geçmiş oldu
ğunu Millet Meclisi Başkanının tespit etmesi
nin...» 

Cumhuriyet Senatosu demiş k i ; «Hayır, ben 
tespit 'edeceğim.:»1 Seçim Kanununda değil, bir 
başka kanunda böyle demiş. Belki arkadaşla
rım hatırlayacaklardır; bir Adalet Partisi Be
lediye Baçkanı; Bolu civarında bir yerde idi, 
onunla ilgili bir durum idi ve yine ben itirazda 
bulunmuştum. Kıymetli Halk Partili arkadaş
larımızla süre konusu için Cumhuriyet Senato
su mu, Millet Meclisi mi işlem yapsın diye git
miştik. Cumhuriyet Senatosu; «Hayır, süre geç
memiştir, süre tamdır, ben işlem yapacağım!» de
miştir. Millet Mecliside; «Hayır, süre geçmiş
tir, ben Cumhurbaşkanına gönderiyorum.» de
mişti. Sonra Cumhurbaşkanına gitmiş, Cumhur
başkanlığı yürürlüğe koymuştu. Anayasa Mah
kemesi diyor ki; «Senatoda görüşme süresinin 
geçmiş olduğunu Millet Meclisi Başkanının tes
pit etmesinin Anayasaya aykırı olmadığına 
şunların, muhalefetiyle karar verilmiştir.» 

Şimdi bu belgeler karşısında, Cumhuriyet 
Senatosunda sürenin Millet Meclisindeki süre
yi 'geçmiş olduğuna- göre, bizim, «Hayır, şu ve
ya bu nedenle geçmemiştir.» deyip devam et
memiz mümkün değildir. ,Süre geçmiştir, Cum
huriyet Senatosu 'bu yasa üzerinde hi'ç bir işlem
de bulunamaz. 

Bu sebeple salisen ben, bundan sonraki hiçbir 
işleme katılamayacağım. Çünkü kesinleşmiş
tir. Anayasa hükmü gereğince Millet Meclisine 
gidecektir. Cumhuriyet Senatosu burada hiç bir 

işlemi yapamaz. Örn eklerimde verdim. Millî Ba
kiye Kanununda nasıl hareket edildiğinin örneği
ni verdim; orada hemen muameleyi durdurmuş
tuk, Orada nasıl durdurmuşsak, burada da ar
tık bugün biz" bu işlemi bitmiş görüyoruz. De
min sayın Grup Başkanvekilimiz itiraz ettiler, 
sayın Başkan kaale almadı; bu sebeple biz ka
bul etmeyen oylarına da iştirak etmedik; yani 
biz Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak, ar
tık bu işlem bitmiştir... 

BAŞKAN — ıSaym Atalay, takririniz üze
rinde konuşuyorsunuz, Cumhuriyet Halk Parti
si Grupu adına konuşmuyorsunuz. Bunu hatır
latayım. 

•SIRRI ATALAY (Devamla) — Takririm 
üzerinde konuşuyorum-. Takririmde ne diyo
rum?...»1 Hiç bir işlem yapılamaz» demişim sa
yın Başkan. Takririmi lokuyayım. 

BAŞKAN — Evet, fikrinizi söylediniz. Ta
mam. 

SIRRI ATALAY ('Devamla) — Fikrimin bir 
tanıklığı alarak da Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupunu gösteriyorum. Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupu da Başkanı vasıtasıyle daha önce bu 
duruma tanık olmuştur. Çünkü ileride; «Bir iş
lem, ama bana itirazda bulunanlar da iştirak 
ettiler, denebilir. Hayır... Çünkü, ileride herhan
gi bir itiraz olabilir. Biraz önce neticelerini gör
düm; ben Kudret Baynan'ın yasama dokunul
mazlığının kaldırılması için Başkanlık Divanın
da mütemadiyen İsrar eden ve muamele yapıl
masını isteyen bir arkadaşınız olmama rağmen, 
bir arkadaşım çıktı, benden hesap sordu; «Ata
lay Başkanveki'liyken bunu niye yapmadı?» de
di, onun içindir ki söylüyorum. Şimdi, yarın da 
diyecekler k i ; «çıktılar, sonradan işlem yapıl
mayacağını söylediler.»' Biz 2 nci maddenin oy
lanmasında daiişlem. yapılmayacağı gereği, gerçe
ği ve nedeni ile iştirak etmediğimizi burada tes
cil ettirmek istiyoruz ve burada ifade ediyoruz. 
Çünkü, bitmiş bir muameledir, higbir işlem ya
pılamaz. Hiçbir işlem yapılmaması gereken bir 
muameleyi burada durdurmanın zorunluluğu 
vardır ve bundan sonra bu kanunun herhangi 
bir işlemine katılmamakta Cumhuriyet Senatosu 
bizi mazur görür. Burada oturacağız, diğer 
hususların müzakeresinde bulunacağız; ama iş
lemin vebaline katılmayacağız ve Anayasanın1 

âmir hükümlerine göre artık kesinleşmiş bulunan 
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bir metni burada devam ettirmek gibi hukuka 
aykırı bir gayret içinde bulunmanın sorumlulu
ğunu taşımayacağız. 

ıSaygılar sunarım. (C. H. P. şuralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ataılay'ın önergesinin iş
leme tâbi tutulmaması gerektiğine dair Başkan
lık görüşünü arz ediyorum. 

Anayasamızın 92 nci maddesini Sayın Ata-
lay okudular. Ben de tekrar okuyorum. 

«Cumhuriyet Senatosu, kendisine gönderi
len bir metni Millet Meclisi komisyonlarında ve 
Genel Kurulundaki görüşme süresini aşmayan 
bir süre içinde karara bağlar;...» Noktalı virgül, 
devam ediyor; izahı: «...; busüre üç ayı geçemez 
ve ivedilik hallerinde onJbeş günden, ivedi olma
yan hallerde bir aydan kısa olamaz...» 

Sayın Ataılay'ın işhad için okudukları Ana
yasa Komisyonunun raporunun 5 nci maddesi 
bizim mevzuumuzla uzaktan yakından alâkalı 
değildir. Şöyle ki; 5 nci maddesini okuyorum: 

«Bir kanun tasarısı ve teklifi Millet Meclisi 
komisyonlarında ve genel kurulunda ivedili ola
rak onbeş gün ilâ üç ay zarfında görüşülmüş
tür.» ivedili olarak. Bizde böyle bir durum yok
tur. İvedili durumu yoktur. Bu itibarla bu mad
de ile ilgimiz yoktur; bir. 

Sayın Atalay izahlarında; «İvedilik tabiri 
sadece bir kere görüşmek içindir. Bu tabir kul
lanılmıştır; ama acele ile, bilmem ne ile ilgisi 
yoktur.» buyurdular. 

Dahili Nizamnamede bu tabirin karşılığı 
«Müstaceliyet» yani «Aeelelik» tir «öncelik» ise 
«Takdimen» karşılığındadır. Oradaki tabirler 
de «öncelik» karşılığı «Takdimen», «ivedilik» in 
karşılığı da «Müstaceliyet» dir. 

Bu itibarla, bu «ivedilik» veya «Müstaceli
yet» tabiri neden kullanılmıştır? Şundan dolayı 
kullanılmıştır: Kanunlar eski Dahili Nizamna
meye göre ve bizim içtüzüğümüze göre iki kere 
görüşmeye tâbidir ve birinci görüşme ile ikinci 
görüşme arasında mecburi müddet vardır. Bu 
müddeti bir başka madde ile genel kurul uzatıp, 
kısaltabilir; ama, bu müddete hiç itibar etme
den, nazarı itibare almadan bir işlem yapamaz. 

Binaenaleyh, bu müddeti ortadan kaldırmak, 
«Aeelelik» vasfı vermek için «ivedilik» müesse
sesi getirilmiştir; «Acdelik» vardır, bunun için
de. 

Yine Sayın Atalay'uı işhad buyurdukları 
Anayasa Komisyonunun 1962 yılında almış ol
duğu kararın bizim ile ilgili kısmını okuyorum. 
Bu hüküm, Sayın Ata'lay'm da burada ifade et
tikleri gibi, Yüksek Heyetinizin devamlı surette 
bir rehber olarak aldığı, o günden bu güne tat
bik ettiği hükümdür. 

7 nci maddesi : «Bir kanun tasarı ve teklifi 
Millet Meclisi komisyonlarında ve genel kuru
lunda ivedili olmaksızın...» 

Şimdi bizde ivedili değil. Neden ivedili de
ğil? Şunun için değil; Millet Meclisi kendi Da
hili Nizamnamesini, değiştirip, içtüzüğünü yap
tığı zaman, bir Anayasa hükmü olmadığı için 
kanunların iki defa görüşülmesi hususu, bir defa 
görüşmeyi esas olarak kalbül etmiş, artık ivedilik 
hususunu düşünmemiş, normal hal olarak kanun 
tasarı ve tekliflerinin bir kere görüşülmesini ka
bul etmiştir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Mutlak suret
te mi? 

BAŞKAN — Binaenaleyh, ivedilik mevzuu 
burada mümkün değildir, ileri sürülemez. 

Binaenaleyh, bizim durumumuz, bu müzakere
sini yaptığımız kanun, ivedili olmayan hallere 
münhasırdır. Bir kanun tasarı ve teklifi MMet 
Meclisi komisyonlarında ve genel kurulunda 
ivedili olmaksızın bir aydan az bir zaman zar
fında görüşülmüştür. Şimdi soru bu. 

Cumhuriyet Senatosu komisyonlarında ve 
genel kurulundaki görüşme süresi nedir? Soru. 

Şimdi Komisyonun cevabı: Azamî bir aydır. 
Bizi ilgilendiren diğer bir hükmü: Bir ay

dan asla ı'azla olamaz. Çünkü, Anayasa da o 
hükmü getirmiştir. 

Binaenaleyh, bir aydan az görüşülmüş Mil
let Meclisinde. Meselâ, beş günde görüşülmüş; 
bizde bir aydan fazla olamaz. Azamî müddeti' 
bir aydır; ister beş günde görüşür Genel Kuru
lumuz, ister onbeş günde görüşür; ama bir ayı 
geçiremez. 

Orası beş günide görüşmüştür diye, Cum
huriyet Senatosunda beş günde otomatikman 
kanunlaşması ne mümkündür, ne de şimdiye 
kadar varittir. 

Bu izahatım gereğince, Anayasaya aykırı ve
rilmiş olan önergenin işleme konulması mümkün 
değildir. 

Müzakereye devam ediyoruz efendim. 
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iSALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, Grup adına söz istiyoruz. 

BAŞKAN — Ne hakkında ? 
(SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Görüşü

nüz aleyhinde. 
BAŞKAN — Mümkün değil efendim. 
SIRRI ATALAY (Kara) — Sayın Başkan, 

size sual soracağım. 
SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Usul hak

kında söz istiyorum. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Beyanatta bu

lundunuz, size soru soracağım. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Önergeyi 
oya koyun da ondan sonra. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi tafedim ediyo
rum. 

ISAFFET URAL (Bursa) — Anayasa Mah
kemesinden siz çok mantık dersi aldınız, daiha 
da alacalksınız. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi okutuyorum : 
(Madde 3. — Bu kanuna tabi yükümlüle

rin iaşe, istihkak ve özlük hakları ile eğitim, 
eğitim sıonu sınavları ve askerlik hiameti ile il
gili olarak haklarında uygulanacak diğer işlem
ler hakkında 1076 s'ayılı Yedek Subay ve Ye
dek Askerî Memurlar Kanunu ile bu kanuna 
göre çıkarılmış bulunan yönetmelik ve yöner-
ıge hükümleri uygulanıl'. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. 

İSIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başka
nım, işleme koyamazsınız. Zapta geçmesi için 
'Söylüyorum. 

BAŞKAN — Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... KaJbul etmeyenler... 
Madde kalbul edilmiştir. 

Madde 4. — 11 . 10 . 1960 tarih ve 97 sa
yılı «1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askerî 
Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin değiş-
tirilmıesıme ve bu kanuna geçici maddeler ilâ
vesine dair Kanun» un geçici 2 maddesi kap
samına giren ve henüz askere sevkedilmemiş 
yükümlüler hakkında da yukarıdaki maddeler 
uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Deği
şiklik önergesi var. 

BAŞKAN —Yok. 
SİRRİ ATALAY (Kars) — İşleme koya

mazsınız. 
BAŞKAN — Hani nerede?.. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Orada, 

'zamanında verdim. 
BAŞKAN — Durun bakalım. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Ama he

men oylamaya geçiyorsunuz. 
BAŞKAN — Daha .oylamadık. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

5 nci madde üzerinde verilmiş olan bir 
önerge var. 4 ncü maddeyi okuduk, önerge 
4 ncü maddede yok efendim; 5 nci maddede 
var. 

MEHMET FEYYAT (Istanibul) — Vermiş
tim ; fakat bu andan itibaren muameleniz keen-
lemyekün olduğu için vazgeçiyorum. 

BAŞKAN — O siızin indî mütalâanız efen
dim. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... 

ISIRRI ATALAY (Kars) — İşleme koya
mazsınız. 

BAŞKAN — Kaibul etmeyenler... Madde ka
bul! •edillmiştir. 

Madde 5. — Haklarında yuıkardaki mad
deler uygulanan yükümlülerden genel ve kat
ma bütçeli idarelerle belediye ve özel idareler
de ve 'kamu iktisadî teşebbüsler ile özel kanun
la kurulmuş kamu kurumlarında, maaşlı veya 
sözleşmeli veya yevmiyeli veya ücretli olarak 
görevli bulunanlar ile bu görevlerde aday ola
rak bulunanlar, temel askerlik eğitimi süre
since maaşsız veya ücretsiz veya yevmiyesiz 
izinli sayılırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde ,̂ öz isteyen sa-J 
yın üye?.. Ydk. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kalbul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir.' 

6 nci maddeyi okutuyorum. 
(SIRRI ATALAY (Kars) — İşleme koya

mazsınız. 
Madde 6. — Bu kanuna talbi yükümlülerin 

celp ve sevkleriyle buna ilişkin işlemlerine ait 
diğer hususlar, Türkiye radyoları ve televizyo
nu aracılığıyle ilân edilmek suretiyle duyuru-
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lıır. Bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetin
dedir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yio'k. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kalbul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum 
SIRRI ATALAY (Kars) — İşleme koya

nı azsınız, 
Madde 7. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kaıbul edenler... Etmeyenler... Madde ka
imi edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum 
•SIRRI ATALAY (Kars) — İşleme koya

mazsınız. 
Madde 8. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
ıbul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
ist ey en sa yın üye ?. . 

iSayııı Öz/güneş lehte mi efendim? 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî üye) — Aleyh

te efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sa

yın Başjkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri; 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşür
ken demiştim ki, birikmiş olan 38 bin gencimi
zin durumunu çözümlemek için getirilebilecek 
en kötü hal tarzı budur. Komisyon beni tek
zip etti, yanılmışım. Daha kötüsü varmış bu 
hal tarzının, Komisyon daha kötüsünü bura
ya getirdi ve böylelikle Türk Silâlhlı Kuvvetle
ri uzunca bir zaman yedek sulbay alma imkâ
nından mahrum edildi. 

Arkadaşlar, bu kürsüden «"bir defa daha tek
rar ederim ki, orduyla ilgili konularda mutla
ka getirilen hükmün Türlk Ordusunun disipli-, 
nine, moraline ve kütle ruhuna etkilerini he
saba katmalıdır ve genel olarak Türk Ordu
sunun 40 asırlık gelenekleri hesaba katılmalı
dır. Bu tasarı kanunlaştığı takdirde, hele Ko

misyonun daha kötüleştirerek .getirdiği şekil
de kanunlaştığı takdirde, Cumhuriyetin ordu
ya getirdiği gelenekler zedelenecektir. Tüıtc 
Ordusunun yıllardan (beri tatbik ettiği eşitlik 
ilkesi âdeta ortadan kalkacaktır ve bu tasarı 
Türk Ordusuna hayır getirmeyecektir. 

iSaygılarıimla. 
BAŞKAN — Tasarının aleyhinde konuşul

du, lehinde konuşan yok. 
Tasarının tümünü oylarınıza anz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Tasarı kabul 
edilmişti ı*. 

Bir önerge var takdim ediyorum. 

Y üks ek B aşk a nlığ a 
Deniz hukuk il-o ilgili yetki kanununun gö

rüşülmesine devam için Cumhuriyet Senatosu
nun 12 . 7 . 1974 Cuma günü saat 15,00'te top
lanmasına karar verilmesini arz ve teklif ederiz. 

C. H. P. Grup Millî Birlik Grupu 
Başkanvekili Başkanı 

Gaziantep Tabiî Üye 
Salih Tanyeri Fahri özdilek 

Kontenjan Grupu 
Başkanvekili 
Cihat Alpan 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, önerge hakkında izahat vermek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Önerge halkkmda izahat için 
buyurun efendim. 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 
Önergenin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Aleyhinde söz mü istiyorsunuz ? 
Peki efendim. 

Buyurun Sayın Tanyeri. 
SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Dün Anayasa ve Adalet Komisyonunda, bu
gün de Dışişleri Komisyonunda çok önemli bir 
'kanun tasarısı görüşülerek Genel Kurula sevk 
edilmiş bulunmaktadır. Bu kanun tasarısının 
adı, Deniz Hukuku ile İlgili Yetki Kanun tasa
rısıdır. Bugün Dışişleri Komisyonundan Başba
kanlığa sevk edilmiş ve halen matbaada basıl
maktadır. 10 dakika veya yarım saat sonra Yü-
öe Senatoya gelecek ve gelen evraklar arasın
da yerini alacaktır. 
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•Sayın Hükümet de bir önerge vererek, bu 
Kanunun önemine binaen tatil sonuna kalma
dan gelen evrak arasından gündeme alınarak: 
diğer işlere takdimen ve ivedilikle görüşülmesi-
ni istemiştir. Şimdi, saat 17,50-dir; görüşmele
rimizin bitmesine demek ki 1 saat 15 dakika 
vardır. Biz bu önergeyi verirken yedek subay 
ikamın taşansın m görüşülmesinin uzaması ihti
malini öngörmüştük; fakat erken işlem yapıla
rak bitirildi. 

Bu itibarla. Yüce Senato eğer saat 19,00'dan 
sonra görüşmelere devam etmek suretiyle deniz 
hukuku ile ilgili yetki kanununu görüşmeyi ka
bul ederse, bu husustaki önergeye de katılırız. 
Eğer, bugün görüşmelerimize rağmen uzun süre 
bitiramezsek, o takdirde bu takririmizin o za
man oya konulmasını arz ve teklif e di yo mim. 
Eğer YücıO Senato bugünkü çalışmayı kâfi gö
rür de, gündemde görüşülecek ş'ey kalmadığına 
karar verirse, bu takdirde önergemizin oylana
rak yarın toplanmamızı; bu iki husus arasında 
nıulhayyer bulunduğumuzu arz etmek istiyo
rum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Çağlayangil, takririn 

aleyhinde, buyuran. 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım ; 

Zannediyorum ki, Sayın Cumhuriyet Halk 
Partisi Grup Başkan vekiliyle birleşeceğiz. Be
nim de önerim, onun beyanlarının ikinci kısmı
na taallûk ediyor. Tatil kararları daha evvel 
malûm, olduğu için, pek çok arkadaşlar prog
ramlarını tanzim ettiler. Yarın burada ekseriyet 
bulmamız ihtimali çok zayıf. O itibarla, demin 
Sayın Senato Başkanından aldığım özel bâr ya
zıda, tab'ı işinin elektrikler kesilmesi dolayı-
sıyle geciktiğini ve yarım saate kadar hazır ola
cağını bildiriyordu. O yarım saat ya geçti, ya 
geçtmek üzeredir. 

'Müsaade ederseniz uzatalım, hakikaten 
önemli olan bir kanunun müzakeresini ikmal 
'edelim bu akşam ve yarın arkadaşlarımızı ser
best bırakalım. Bu konuda da grapumuz Baş-
kanvekili Saym Ucuza! bir önerge vermiş bulu

nuyor, Sayın Tanyeri-den kendi -önergesini geri 
almasını ve bizim önergeye katılmasını istirham 
ediyorum. 

(Saygılarımı sunanm. 

BAŞKAN — Sayın Tanyeri, bu izahat muva
cehesinde geri alıyor musunuz efendim? 

RıEOAİ KOCAMAN (Artvin) — Önerge 
okunsun efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi okuyayım. Saym 
Ucuzal da bir önerge göndermişler, okutuyo

rum. 

Sayın Başkanlığa 
Gündemin tamamlanması için devamlı çalı

şılmasını arz ve teklif ederim. 
Eskişehir 

Ömer Ucuzal 

BAŞKAN — Tabiî bu görüşülmesini istediği
miz Deniz Hukuku hakkındaki kanun tasarısı 
gündemde değildir, matbaadadır. Zannederim 
yarım saat içerisinde gelir, Yüksek Heyet tensip 
ibuyurursa çalışma müddetinin başlangıcını ka
nun tasalısının matbaadan geldiği saati 19,00'a 
kadar temin edelim... 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) - 19,00'da 
toplayamazsınız Saym Başkan. 

BAŞKAN — Ne kadar devam edeceği belli 
olmaz efendim. Temayül anlaşıldı. 

Şimdi siz bu teklife katılıyor musunuz efen
dim ? 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) - - Katılıyo
ruz efendim. 

ıBAŞKAN — Katılıyorsunuz. Şu halde, bu 
•teklifi şu şekilde vaz edelim: Elimizde reddedil
miş Dir önerge var, tasvibe sunulacak; bir de 
reddedilmiş bir kanun teklifi var, bir defa gö
rüşmeye tabidir. Zaten Komisyonumuz da bu 
reddi kaJbul etmiştir. Onu da geçirip, ondan 
sonra 19,30'da toplanmak üzere ara vermeye 
karar vereceksiniz.. 

| Elimizdleki arz ettiğim işler bittikten sonra 
i 19,30'da toplanmak üzere Birleşime ara verilme-
' si hususunu oylannıza arz ediyorum. Kaıbul 

edenler!.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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V. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

7. — Dışişleri Bakanlığının, haşhaş sorununu 
izah etmek üzere Hükümetçe A. B. D. lerine gön
derilmesi düşünülen heyette Cumhurbaşkanınca 
S. Û. Muhsin Batur ile Trabzon Üyesi Ali Şakir 
Ağanoğlu'nun yer almasına dair tezkeresi 
(3/491) 

BAŞKAN — Bir teskere var, takdimi ediyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Haşhaş sorununu izah etmek üzere Hükü

metçe Amerika Birleşik Devletlerine gönderil

mesi düşünülen Heyette, Kontenjan Senatörü 
ıSayın Muhsin Batur ile Trabzon Senatörü Sayın 
Ali Şakir Ağanoğlu'nun da yer almasını say-
gıylie müsaadenize arz ederim. 

Turan Grüneş 
Dışişleri Bakanı 

BAŞKAN — Hükümetin verdiği vazifeyi 
kabul etmesi hususunu tasviplerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kaibul etmeyenler... Kabul 
'edilmiştir. 

V, — «GÖRÜŞÜLEN 

2. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun ba- j 
zı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifinin Millet Meclisince reddolunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 2/203; C. Senato
su 2/77) (S. Sayısı : 372) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim edi
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
İlişik 3712 S. Sayılı Kanun teklifinin gün

demde mevcut bütün işlere takdimen öncelikle 
Igiörüşülmeısini arz ve teklif ederim. 

Refet Rendeci 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Başkanı 

'BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

(1) 372 S. Sayılı basmayazı 
nuna eklidir. 

tutanağın so-

İŞLER (Devam) 

BAŞKAN — 1136 sayılı Avukatlık Kanu
nunun Ibazı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifinin Millet Meclisince reddo
lunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu. 

Rapor kısa olduğu için okutuyorum efen
dim. 

(Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet yerle^ 
rinde. 

Komisyonun ret raporunu dinlediniz. Söz is
teyen sayın üye ? Yok. 

Bu ret raporunu oylarınıza arz edeceğim. 
Kabul ettiğiniz takdirde kanun teklifi düşmüş 
olacak. 

Komisyon raporunu oyiarnıza arz ediyo
rum. Kabul etmek reddi tazammun etmek de
mektir. Kaibul edenler... Kaibul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir ve kanun teklifi hem Millet Mec
lisince ve hem de Cumhuriyet Senatosunca red
dedilmiş olduğu eihetle düşmüştür. 

;Saat 19,30'da tekrar toplanmak üzere Bir
leşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 17.55 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 19,30 

BAŞKAN : Başlkanvekili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Arif fHikmet Yurtsever (Biügöl) 

BAŞKAN — 76 ııcı Birleşimin ikinci otu
rumunu açıyorum. 

Müzakerelere devam ediyoruz.. 

3. — Deniz Hukuku ile ilgili Yetki Kanunu 
tasarısının < M illet Meclisince kabul olunan met
ni iue Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları 
raporları (M. Meclisi 1/141; C. Senatosu 1/273) 
(S. Sayısı : 382) (1) 

BAŞKAN — Önerge var, takdim ediyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
ı382 S. Sayılı Deniz Hukuku ile ilgili Yetki 

kanunu tasarısının; 
1. Anayasanın 64 neti maddesinde öngörü

len öncelik ve önemine binaen, 

r2. İçtüzüğün, sözü edilen yasanın Türkiye' 
ııin ekonomik, siyasal yararı yönünden taşıdığı 
öneme binaen ve bu gerekçelerle ilgili madde
sine göre, 

a) Gelen Kâğıtlardan ıgündeme alınmasını, 
lb) Gündemde bulunan bütün işlerden önce, 
c) Ye ivedilikle görüşülmesini saygılarım

la arz ve teklif ederim. 
Turan Güneş 

Dışişleri Bakanı 

BAŞKAN — Tasarının gelen kâğıtlardan 
gündeme alınmasını oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

••Gündemimizdeki diğer işlere takdimen gö
rüşülmesini oylarınıza arz ediyorum: Katbul 
edenler... Kalbul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Hükümet ve komisyon lütfen yemlerini alsın
lar. 

İçtüzüğümüzün 36 ncı maddesini okuyorum: 
«Komisyonlar 'kendilerine havale edilen ta

sarı ve teklifleri, tahsis edilen süre içinde kara-

(1) 382 $. ^Sayılı basmayazı tutanağın so
nunda eklidir. 

ra bağlarlar. Bu süreler içinde karara bağlana
mayan hallerde; evvelki ihtisas komisyonu met
ni, yoksa Millet Meclisi metni aynen kabul edil
miş sayılır.» 

Şimdi bize intikal eden Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonu raporunda kamara varıla
mamış, 4 - 4'e kalmış. Binaenaleyh, Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu karara 
bağlayamadığı için, bir evvelki ihtisas komis
yonu olan Anayasa ve Adalet Komisyonu rapo
ru üzerinde müzakere açacağım. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Neyin aleyhinde efendim? 
SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Bu beya

nınızın aleyhinde söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
'Cumhuriyet Senatosu tarihî oturumlarından 

birini ve 'belki en önemlisini yapmaktadır. 

Hükümet, haklı davası uğrunda giriştiği bir 
hukuk savaşında kullanacağı yetkileri Meclis
lerden istemiştir. Millet 'Meclisi hu yetkiyi ken
disine vermiş, şimdi sıra Yüce Senatoya gel
miştir. Yüce Senatoya gelen komisyon rapor
ları iki tanedir. Bunlardan 'bir tanesi; Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu, ikincisi de; esas 
ihtisas komisyonu olan Dışişleri, Tuırizm ve Ta
nıtma Komisyonu raporudur. Dışişleri, Turizm 
ve Tanıtma Komisyonunun raporunu incelediği
miz zaman, komisyonun, Millet Meclisinden ge
len metni benimseyerek, onun üzerinde müzake
relere karar verdiğini görüyoruz; hu karar 3'e 
4 çoğunlukla alınmıştır. 

Bu itibarla, komisyonun bize sunduğu rapor
da, Millet Meclisi metninin esas alınması gerek
tiği anlaşılmaktadır. 

Esasen, demin de arz ettiğim gibi, Hükümet; 
çok önemli gördüğü bir hukuk savaşında, bir
takım hukuk kombinezonlamyle elimizden alın
mak istenen, tarihe, coğrafyaya, jeolojiye da-
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yanan gerçek hakların savunulmasında, bu çap
raşık hukuk kombinezonlarını bozacak gerçek 
hukuk tedbirlerini almak; yani mukabil, mües
sir silâhla teçhiz edilmek istenmektedir. 

Millet Meclisinden gelen metnin değiştiril
mesi takdirinde; virgülünün dahi değiştirilme
si takdirinde, tasarı, Anayasanın 92 ne i madde
sine göre Millet Meclisine gidecek, Meclisler 13 
Temmuzda tatile girmek kararı verdiği için, 
aslında bu geri gönderme retle eşdeğerde bulu
nacaktır. Bu, hasmının gırtlağına hançer da
yandığı bir sırada, onun; yani gırtlağına han
çer dayanan kimsenin mücadelesi için .kendini 
koruması için eline lüzumlu olan sllâhlaır o an
da vermemek, «Sen mücadeleni yap, neticede 
ben sana istediğin silâhları veririm.» demektir. 
Mücadele bittikten sonra bu silâhların değeri, 
ancak depoları doldurmaktan ibaret kalır. 

Önümüzde çok mühim ... 

BAŞKAN — Sayın Tanyeri, İçtüzüğe göre 
görüşülüp görüşülmeyeceği hususu hakkında 
konuşuyorsunuz, esasa girmemenizi rica ede
ceğim. 

SALİH TANYERİ (Devamla) — Sayın Baş
kan, niçin Millet Meclisinden gelen metnin esas 
ittihaz edilerek müzakeıresinin yürütülmesinin 
gerekçesini arz ediyorum. Müsaade buyurursa
nız. devam edeyim; zaten bitiriyorum. 

Sayın arkadaşlarım, hukuk mücadelesi baş
lamıştır, yaz aylarında; yani Meclislerin tatilde 
bulunduğu zamanlarda daha da artacağı, kızı
şacağı, hararetleneceğe benzemektedir. 

Türk Milleti, tarihten gelen; ecdadının ka
dırgalarının, kalyonlarının, şanlı Yavuz'umu
zun, Hamidiye'nin, Mecidiye'nin izlerini taşıyan 
Ege denizinin birtakım hukuk kombinezonla-
rıyle Yunan denizi haline getirilmesini nefretle, 
şiddetle ret etmekte ve buna asla müsaade et
meyecek durumda bulunmaktadır. 

Bu itibarla, gerçek 'haklarımızı savunacak 
silâhlarımızı Hükümete istediği yetkiyi vermek 
suretiyle onu donatmayı ve büyük Meclisleri
mizin şimdiye kadar Hükümetleri dış politika
da; hangi partiye mensubolursa olsun, etrafın
da birleşerek desteklediğinin yeni bir örneğini, 
yeni bir millî birliğin, yeni bir mücadele ru
hunun şahlanmasının parlak örneğini Cumhuri
yet Senatosunun vereceğim ve Millet Meclisi 
metninin esas ittihaz edilip müzakerenin yürü

tülerek, hiçbir değişiklik yapmadan tasarıyı 
'kanunlaştıracağını ümidediyorum. 

Bu itibarla, Dışişleri, Turizm ve Tanştma 
Komisyonunun benimsediği Millet Meclisi rapo
runun esas ittihaz edilerek, müzakerelere de
vam edilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından al-
.kışlar). 

DIŞİŞLERİ, TURİZM VE TANITMA KO
MİSYONU BAŞKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Bursa) — Sayın Başkan, bir hususu 
arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Ne hususunda efendim? 

DIŞİŞLERİ, TURİZM VE TANITMA KO
MİSYONU BAŞKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Bursa) — Dışişleri, Turizm ve Ta
nıtma Komisyonunun raporu diye takdim edil
diği için durumu tavzih etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Lüzum yok Sayın Başkan. 

Ben burada raporu takdim edeceğim. 
Şimdi, raporun son cümlesini okuyorum: 
«... Aynı eşit oylarla halli mümkün görüle

memiş, bu suretle Dışişleri Turizm ve Tanıtma 
Komisyonu herhangi bir metin üzerinde mutabık 
kalamamış ve durumun böylece Genel Kurula 
arzına karar verilmiştir» deniyor. 

DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ (Ko
caeli Milletvekili) — Sa,ym Başkan, Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma Komisyonu Başkanının mu
halefet şerhini de lütfen okur musunuz? 

BAŞKAN — Arz edeceğim efendini. 

Komisyon toplantısına 9 üye iştirak etmiş. 
Komisyon Başkanı «Teamül dışı Millet Meclisi 
Anayasa Koalisyonu kararının esas alınmasına 
muhal i:f i m.» d amiş. 

SAFFET URAL (Bursa) — Sayın Komis
yon Başkanı o müzakereler sırasında neredey
di? 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı mu
halif kalmışlar; bir. Manisa Senatörü Sayın 
Karaosmanoğlu «Muhalifim» .demiş; iki. Sayın 
Hüseyin Avni Göktürk «Muhalifim» demiş; üç, 
Sayın Mustafa Bozo'klar «Muhalifim» demiş; 
dört. 

:Saym Bekata kabul etmiş; bir. Sayın Ural 
kabul etimi'ş; iki. Sayın Çağatay kabul etmiş; 
üç. Sajnn Topaloğlu kabul etmiş; dört, Bir sa
yın üye; Sayın Erilm de çekimser kalmış. 
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Binaenaleyh, raporda Komisyonun Umumî 
Heyete arzı, «Biz bir metin üzerinde mutabık 
kalamadık, Yüksek Heyete arz ederiz» dediği
ne göre... 

SAFFET UBAL (Bursa) — Sayın Başkan, 
yanlış tescilde bulunuyorsunuz. Okuduğunuz 
metnin üst tarafını da okur musunuz? Üat tarafta
ki cümlede, Meclisten gelen metnin görüşülme
sinin esas kabul edildiği; 4'e karşı 3 oyla kabul 
edildiği ifade ediluıektedir. 

BAŞKAN — Netice karar kısmı'beni ilgilendirir 
efendim. Komisyon hangi metni müzakere eder
se etsin, netice, karar gelir Umumî Heyete; ka
rar yak ortada, 

Binaenaleyh, İçtüzüğümüzün 36 ncı madde
sini okudum; bir komisyon herhangi bir karara 
yaramazsa kendisinden evvelki komisyon met
ni, o komP.syon da yoksa Millet Meclisinden ge
len metin müzakereye esas alınır. Ben bunun 
dışında; Tüzük hükmünün dışında bir muamele 
yapmaya mezun değilim. 

ıSAFFET URAL (Bursa) — Sayın Başkan, 
Komisyonun, Meclis metnini görüşmeyi esas 
kabul ettiğini bir üstteki cümle yazıyor. Lütfen 
.'okur musunuz? 

BAŞKAN — Karar yok, ama efendim. Ka
rar lâzım burada. 

İSAFFET URAL (Bursa) — Karar orada, 
okuyunuz lütfen. 

NAZİF ÇAĞATAY (İzmir) — Karar var, 
kararı okumuyor sunuz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Kararı okuyorum efendim. 
NAZİF ÇAĞATAY (İzmir) — 6 ncı sayfayı 

başından okuyunuz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Okuyayım efendim, okuyayım: 

«Tasarının Millet Meclisi metninin maddeleri..» 
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BAŞKAN — «Bu şekilde Komisyonumuza in
tikal eıden Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
Komisyonumuzda okunmuş ve müzakerelere baş
lanmıştır. Tümü üzerindeikü görüşmeler ikmal 
edilip tasarının maddelerinin görüşülmesine ge
cikmesinde Komisyonumuz üyelerinden Saffet 
Ural tarafından verilen Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu ve metninin yerine Millet Mec
lisi metninin esas alınmasına dair önergesi mev
cut üyenin dört lehte üç aleyhte oyu ile karar 
altına alınmış...» Tamam.. 

ıSAFFET URAL (Bursa) — Karar değil mi 
bu?.. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz, müzakere
sine karar alınmış. 

GÜRHAN TİTREK (Çankırı) — Müzake
re ediyorsun daha. 

BAŞKAN — Müzakeresine karar alınmış. 
Türkçeyi ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz 
Sayın Ural. Müsaade buyurunuz. 

«.. Millet Meclisi metninin esas alınmasına 
dair önergesi mevcut üyenin dört lehte üç: 
aleyhte oyu ile karar altına alınmış ve müza
kerelerin bu metin esaslarında yürütülmesi zo
runluluğu doğmuştur.» 

Müzakerenin; evet Komisyonda müzakere
nin. 

«Tasarının Millet Meclisi metninin madde
leri üzerinde yapılan göı üşmelerde Başkanın 
da dahil olduğu dört üye ret, dört üye kabul 
oyu vermişler...» daha gerisini okumaya ne lü
zum var, karar verilmemiş. 

SAFFET URAL (Bursa) — Oku arka ta
raflarını da. 

BAŞKAN —- Okudum efendim gerisini. 
Binaenaleyh, Dışişleri Komisyonu 4 - 4'e ol

duğu için, eskiden Komisyon Başkanının bulun
duğu taraf kazanırdı; fakat bu sonradan de
ğişti; 4 - 4'e kalınca bir karar verilmemiş hük
mü'ortaya çıktı. 

Binaenaleyh, Tüzüğümüzün maddesine gö
re, bir evvelki komisyonun raporunu esas al
maya ben medburum. Bunun dışında bir mua
mele yapamam. 

Lütfen Anayasa ve Adalet Komisyonu ye
rini alsın efendim. 

'SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Bir öner
gemiz var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Aynı m'ahiyettc iki önerge var, 
takdim ediyorum. 

ıSAFFET URAL (Bursa) — Oradan değil 
oradan değil. 

NAZİF ÇAĞATAY (tamir) — Beyefendi üst 
taraftan okuyunuz, 6 ncı sayfanın başından 
'okuyunuz. 

BAŞKAN — Müsaade ediniz efendim, mü
saade ediniz. Neresinden diyorsunuz Saym Ça
ğatay? 

NAZİF ÇAĞATAY (İzmir) — «Bu şekilde..» | 
'diye başlıyor. 

SAFFET URAL (Bursa) — Altıncı sayfanın 
başındaki cümleyi lütfen okuyunuz. I 
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Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 382 Sıra Sayılı Kanım 

tasarısının müzakeresine Millet Meclisinden ge
len metnin esas kabul edilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Artvin 
Recai Kocaman 

Sayın Başkanlığa 
Deniz Hukuku ile ilgili yetki kanunu tasa

rısının müzakeresinde Millet Meclisinin kabul 
•ettiği metin üzerinde yapılmasını arz ederim. 

Denizli 
Hüseyin Atmaca 

DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ (Ko
caeli Milletvekili) — Sayın Başkan, önerge 
üzerinde söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Siz önerge üzerinde konuşa
mazsınız Sayın Bakan. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Sayın Başkan, önerge aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Önerge aleyhinde İD uyurunuz 
•Sayın Tuna. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlarım ; 

Hakikaten çok âcil mahiyeti olan şu tasarı
nın Senatoda karara bağlanması için elimizden 
gelen hüsnüniyeti g-östermekteyiz. Ben şimdi 
hukukî durumu arz edeceğim, karar sizin ola
caktı r. 

Şimdi arkadaşlar. Millet Meclisinden bir 
.metin gelmiş: her zaman geliyor. Millet Mec
lisinden gelen metni Cumhuriyet Senatosunun 
ihtisas komisyonları tetkik ederler. Millet Mec
lisinden metin gelir, o metni eline alır. Cum
huriyet Senatosu bu metinleri tetkik eder. 

Şimdi, şunu üzüntüyle ifade edeyim : Bizim 
Dışişleri Komisyonumuzda daha evvel tetkikat 
.yapan komisyonun metnini mi tetkik edelim. 
Millet Meclisinin metnini mi tetkik edelim gi-
'bi hatalı bir anlayış olmuş. Bize gelen metin 
Millet Meclisinin metnidir. Her komisyon Mil
let Meclisinin metnini tetkik eder. O metin 
hakkımla, falan yer doğrudur, falan yer ha
talıdır der. tashih eder. olduğu gibi kabul erk-r 
veyahut reddeder'. 

Şimdi, maalesef Dışişleri Komisyonumuzda 
girer girmez. Millet Meclisinden gelen metnin 
hiç oylamaya lüzum olmadan, hiç bir takrire 
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lüzum olmadan esas alınması ve tetkik edil
mesi lâzımdı. Ben arz edeyim halledelim arka
daşlar. 

Şimdi, orada bir tereddüt husule gelmiş; 
arkadaşlardan birisi bir önerge vermiş; Ada
let Komisyonunun raporunu mu tetkik edelim. 
Millet Meclisinin raporunu mu tetkik edelim 
gibi bir ihtilâf doğmuş, netice itibariyle doğru
ya gelinmiş. Yani. zaten Millet Meclisinin met
nidir, o metin tetkik edilecektir, oylama da pna 
müncer olmuş. Hatalı bir hareket; fakat sonu 
doğruya gelmiş. Bizim tetkik edeceğimiz me
tin Millet Meclisinden gelen metindi;'; iyi.. 

••Şimdi, daha evvel bu iki komisyona hava
le edilmiş; Anayasa ve Adalet Komisyonu, Dış
işleri Komisyonu. Anayasa ve Adalet Komis
yonu tetkikatmı yapmış, bir karar nisabına va
sıl olmuş, hazırlanmış; değişikliklerle beraber 
Anayasa ve Adalet Komisyonu metni rapora 
geçmiş. 

Gelelim şimdi Millet Meclisindeki metne : 
Arkadaşlar, bu sözlerimle bir hukukî durumu 
ortaya koyacağım. Konuşmayalım gibi bir fik
rin rahibi de değilim, ama ben hukukun gös
terdiği, Tümiğümüzun gösterdiği usulü arz ede
ceği;!!. 

Dışişleri Komisyonuna gelmiş. Bu Komis
yonda 9 üye olduğu anlaşılıyor. Millet Mec
lisinin 1 nci maddesi okunmuş. Bu 1 nci mad
dede üyelerden birisi müstenkif kalmış geriye 
8 üye kalmış. ^ üyeden dördü Millet Meclisin
den gelen metnin kabulü istikametinde oy ver
miş, Başkanın da dahil olduğu diğer dört kişi 
aleyhte oy kullanmış. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bizim İçtüzü
ğümüzün bir 112 nci maddesi vardır. Millet 
Meclisi kanadında söyle oldu. müzakere böy
le oldu. onların metnine, İçtüzüklerine su gir
di İm. girdi... Senato müstakil bir Meclistir. Müs
takil Senatonun İçtüzüğünün 112 nci maddesinde 
açıkça; «Cumhuriyet Senatosu, üye tamsayısı
nın salt çoğunluğu ile toplanır ve Anayasada 
başkaca hüküm yoksa, toplantıya katılanların 
salt çoğunluğuyla karar verir. 

Komisyonlarda, oylarda eşitlik olursa. Baş
kanın bulunduğu taraf tercih olunur.» 

Bu yürürlükteki hüküm. 4'e 4 gelmiş, ikti
dara mensup 4 arkadaşımız Millet Meclisi met-
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irinin kaibıılünii istemiş. -Başkanın da bulunduğu 
diğ>er 4 arkadaşımız ret istikametinde oy kul
lanmışlar. 

Arkadaşlarım, hu .metnin reddi mânasına 
.gelirdi. Başka bir önerge verilmediğine göre 
buraya yazılacak şey; Millet Meclisinin metni 
reddiolunmuş denirdi. 

Diyelim ki, Komisyonda Başkanın 2 oy sa
hibi okluğu, Millet Meclisinin metninin de tesi
rinde kalınarak kabul edilmemiş; 4'e 4 olmuş. 
O takdirde buraya red yazılmadı ise, Başkanın 
!da bu reyi kabule gelmediyse, bu takdirde bir 
.karar verilemediğinin kabulü lâzımdır. 9 kişi
lik bir (heyette 4 kişi karar alamaz. Anaya
sanın 86 ncı maddesi var. Mevcudun salt ço
ğunluğuyla karar alınır. Mevcudun salt çoğun
luğu; 9'ıın salt çoğunluğu ö'tir. ö oy bir tarafta 
'bulunmadan karar alınamaz. 

O hakle ne yapılır.'. Hepimizin hergün baş
vurduğu yollardan birisi bu. Hengün Umumî 
Heyete tatbik ediyoruz; «nisap hâsıl olmadı, 
toplantıyı gerİ3~e hırakıyoruz» derlerdi. Biz bu
rada bir oylamaya geçiyoruz. Oylamada 92'den 
az üye oluyor yahut mevcudun yarısından faz
la oy çıkmıyor. O zaman ne diyoruz.', «Gelecek 
oturumda oylanmasına» diyoruz. Burada Baş
kanın oyunun kakül edilmesi takdirinde Mil
let M-eelisi metni reddolunmuştur. Buraya. 
•Dışişleri Komisyonunun kabul ettiği metin 
dendiği zaman Millet Meclisi metninin reddedil
diği kaydedilmek lâzımdı. 

Diyelim ki. Başkanın reyinde ihtilâf basıl 
oldu. Bu takdirde Dışişleri Komisyonumuz,, iş
tirak etmeyenleri de davet etmek suretiyle han
gi metni ka'bul ettiğini bildirmesi lâzımdır. 
'Bugün başvuracağımız hukukî yol ya Başkanın 
2 rey sahibi olduğunu Tüzüğe göre kahul ede
ceğiz, Millet Meclisi metninin reddolduğunu ka
'bul edeceğiz yahut bunu kaibul etmiyorsak oy
lama husul bulmamıştır, Dışişleri Komisyonu 
nisatbı temin edip oylamak üzere kendisine bu
nun iadesi lâzımdır. 

Şunu ifade edeyim: Ben şu sözlerimle inan
dığım hukukun emirlerini huzurunuza getiriyo
rum. Buna uyulması şart olmayaibilir. Bu işin 
acilen çıkarılması mevzubahis olahilir. Küçük 
Ibir şey üzerinde büyük gürültüler, fırtınalar 
çıka rinaya lüzum yok. Eğer şu Meclisin ekse
riyeti Millet Meclisinin metnini kakül etmiyor

sa, diğer bir komisyonun metnini müdafaa edi
yorsa, zaten bir takrir verilmesi suretiyle ora
ya da gelmesi mümkündür. 

'Binaenaleyh, Dışişleri Komisyonu, «Ben bir 
karara varamadım, bir karar yoktur» diye 
bir rapor göndermişken (kir metin yok) bunun 
görüşünü esas alıp müzakereye girilmeisi müm
kün değildir. Bunun doğru yolu, Komisyonun 
karara varması şarttır. İade edilir, Komisyon 
kararını verir gelir. Eğer, ıbuna lüzum yok, iş 
âcil diyorsanız, Anayasa ve Adalet Komisyonu
nun raporu müzakere edilir. Önergelerin veril
mesi zart en mümkündür. Her iki taraf da ken
di dilediği istikamette önergeyi verir. Umumî 
Heyet neyin kararma varıyorsa o buradan me
tin olarak çıkar. 

Binaenaleyh, Dışişleri Komisyonunun mü
zakereye mevzuu bir raporu yokken, illâ •bu
nu müzakere edeceğiz demekte fayda yoktur. 
Hukuka aykırılık vardır, Tüzüğe aykırılık var
dır, bugüne kadar tatbik ettiğimiz teamüle ay
kırılık vardır. 

'Saygılarımla arz ederim. 
BECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Baş

kan önergemi izah için söz istiyorum. 
'BAŞKAN — Buyurun Sayın Kocaman. 
HEOAÎ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Baş

kan. Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 

Takdim ettiğim önergenin aleyhinde konu
şan değerli arkadaşımın serdettiği fikirlerin ön-
kısmma aynen katılıyorum. İçtüzüğümüzün 112 
nei maddesinin 2 nci fıkrasında açıklık vardır; 
açıktır, sarihtir. «Komisyonlarda oylarda eşitlik 
olursa Başkanın bulunduğu taraf tercih olu
nur.» diye açık bir hüküm, vardır, bunu inkar
dan gelemeyiz. 

Şimdi İçtüzüğümüzün bu açık hükmü nruva-
cdhesinde Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Tu
rizm ve Tanıtma Komisyonu raporunu tahlil et
mek için 'bir cümle arz etmeye müsaadelerinizi 
istirham edeceğim, Dışişleri Komisyonu başlan
gıçta Millet Meclisince kakül edilen metni esas 
kabul ederek uzun uzadıya müzakere yapmış, so
nunda oylamaya geçmiş 4'e 4 gözükmüş, İçtüzü
ğün 112 nci maddesinin 2 nci fıkrasına göre red
dedilmiştir. Açıktır, reddedilmiştir, doğrudur, 
ama reddedilen nedir? Millet Meclisince kakül 
edilmiş olan metin... Bu reddedilmiştir. Her ne 
kadar reddedilmiş ise de, Komisyonun raporu 
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yanlış kaleme alınmıştır. 112 ıüci maddenin 2 nci 
fıkrası nazara alınmadığı için, rapor yanlış ka
leme- alınmıştır. Millet Meclisince kabul edilen 
metin reddedilmiştir. Raporda ne yazıllmış olur
sa olsun, İçtüzüğümüz açıktır aksini inkârdan ge
lemeyiz ; bu ret kararı Yüce Genel Kurulun hu-
zurundadır. O ret kararı muvacehesinde usulen 
ve mantıken, mademki, Dışişleri, Turizm ve Ta
nıtma Komisyonunda Millet Meclisi metni esas 
alınmış; ama kabul edilmiş, ama edilmemiş, o me
tin esas alınıp müzakereler devam etmiş ve umu-
men kabul ettiğimiz üzere de reddedilmiştir, mü
zakereye esas alınıp reddedilmiş olan Komisyo
nun esas ittihaz ettiği metin üzerinden Genel Ku
rulda müzakereye devam etmemiz usulün ve man
tığın tabiî gereğidir. 

Ayrıca, konunun arz ettiği özellik ve biraz ev
vel usul hakkında Yüce Kurulunuza maruzatta 
bulunan Sayın Tanyeri'nin izah- ettiği gerekçe 
karşısında bir hukuk muharebesinde Hükümetin 
çok mühim, yetkiyle teçhizi söz konusu olduğu
na göre ve ayın 13 ünden itibaren de tatile 
girmekte bulunduğumuza göre, Millet Meclisin
den gelen metnin üzerinde en küçük bir değişik
lik Yüce Senatonun kararıyle öngörüldüğü tak
dirde ; tasarının mekik mekanizmasına tabi tu
tulacağı ve tatil sonundan daha sonraki bir za
man içinde, hangi şekilde olursa olsun kanun
laşması sözkonusu olacağına göre, şu önümüzde
ki en azında 3 belki 4 aylık süre boyunca Hükü
meti bu mühim hukukî silâhtan mahrum bırak
mamız benim ölçülerime göre ne adalete, ne vic
dana, ne vatan sevgisine sığmaz. Renim ölçüleri
me göre diyorum, alman olmasın. 

Bu itibarla velevki Sayın Başkanımızın usu
len haklıdır ve Anayasa ve Adalet Komisyonun
ca kabul edilen metin üzerinde müzakere gereki
yor ise dahi (Aksi fikirde olduğumu biraz evvel 
arz ettim.) bu ihtimali bertaraf edip de Millet 
Meclisi metni üzerinde müzakerenin cereyanını 
sağlamak amaeıyle biraz evvel okunan ve şimdi 
izah ettiğim önergemi sunmuş bulunmaktayım 
muhterem arkadaşlarım. 

Gerek arz ettiğim usulü mülahazalar, gerekse 
işin esasına taalluk eden ve bir an evvel değişik
lik yapılmaksızın metnin kanunlaşmasını gerekli 
kılan millî zaruretler muvacehesinde önergemin 
kabulü ile Millet Meclisi metni üzerinden müza
kereye devam edilmesini istirham ederim. 

Saygılar sunarım. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın Baş
kan, önergemi izah edeceğim. 

BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlar, mademki 
konu çok ehemmiyetlidir. Gece çalışmayı Yük
sek Heyet kabul etmiştir. Yüksek Heyeti fazla 
sıkmaya hiçbirimizin hakkı yoktur. Önergenin le
hinde, aleyhinde konuşuldu. İki önerge de aynı 
mahiyettedir. 

Buyurun. Sayın. Atmaca. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Millî bir konu üzerinde konuşuyoruz. Hem de 

dış ilişkilerimizle çok yakından ilgili millî bir 
konu. Türk Ulusunun millî güvenliğiyle ilgili ko
nuları şekil. İçtüzük ve birtakım düşüncelerle ay
rı ayrı istikametlere çekersek bu bizi açmazdan 
açmaza sürükleyebilir. 

Bu bakımdan, İçtüzüğümüz gereğince Genel 
Kurul istediği metin üzerinde müzakere açmak 
yetkisini haizdir ve bunun geçmişte, Senato ta
rihinde çeşitli örnekleri de vardır. 

Bu bakımdan, İçtüzüğümüzün metni ne olur
sa olsun*, Genel Kurul müzakere edeceği metin 
üzerinde hâkim olduğuna göre ve bu konuda da 
bir önergemiz bulunduğuna göre, bu önergeye 
iltifat buyurulmasmı rica ediyorum. Bu, çekişme 
değil, bizi dış ülkelere karşı daha güçlü, millet
çe bütün olarak ve Hükümetimize yarın müzake
relerde büyük Türk Milletini temsil ederken 
«muhalefetiyle iktidarıyle bu konuda birlik ve 
beraberlik içindedir.» gücünü kazandırır ve mü
zakere masasına oturan yetkililerimiz daha cesa
retle haklarımızı savunabilir. 

Değerli arkadaşlarım, bu bakımdan bunun 
üzerinde işi uzatmayalım. Yüce Genel Kurul ko
nusuna hâkimdir. Millet Meclisi metni üzerinde 
müzakereye devam edelim ve Meclislerin yarın
dan sonra tatile gireceğini de düşünerek bu ka
nunun savsaklanması, geriye kalması millî men
faatlerimizle çelişki haline getirir bizi. Bu yön
den ne olur hiç olmazsa millî, özellikle dış millî 
konularımızda birlik ve beraberlik içinde olma
mızı göstermemizi hassaten bütün arkadaşlarım
dan rica ederek, hepinizi saygı ile selâmlıyorum. 

FEYZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — 
Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Artık müzakeresi bitti efendim. 
FEYZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — 

Önergenin lehinde konuşacağım. 
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(BAŞKAN — Buyurun lehinde konuşun zatı-
â lin izde. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Maksadınız 
ne? Ben de aleyhinde konuşacağım. 

FEYZİ HAKKI ESAT OĞLU (İstanbul) — 
Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 

Dışişleri Komisyonu raporunda bir netice
ye varılmadığı belirtiliyor. Ancak, bir metin 
müzakere edilmiş ve 4 üye Millet Meclisi met
nini benimsemişler. 

BAŞKAN •—• Sayın Esatoğlu, müzakereyi 
uzatmaya hakkınız yok. Ben zatıâlinize sadece 
Millet Meclisi metninin. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (Devamla) — 
Tamam efendim. 

(BAŞKAN — Arz edeceğim, önergeyi oya 
koyacağım, Önerge reddedilmiş değil. Önerge 
-oyla tayin edilecek. Bunun neden tayin edile
ceğini izaıh edeceksiniz. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (Devamla) — 
Onu izah edeceğim. Burada Komisyon üyele
rinden 4 tanesi muhalif 'gösteriliyor; ama Ko
misyon Başkanının muhalefeti sadece bir hu
susa münhasırdır. «Teamül dışı Millet Meclisi 
Anayasa. Komisyonu kararının esas alınmasına 
irn.uiha.lif.iiii.» diyorlar. Esas alınmalına muhalif; 
müzakerede esas alınmasına muhalifi diğer kı
şı mlarda muhalefetten baih.setimiyorl.ar. 

Şu halde, 5'e 3 oluyor. (A. P. sıralarından 
«nasıl oluyor?» sesi) Okuyun efendim.. Başka
nın muhalefeti bu. Esas alınmasına muhalif 
sadece. Başka kısımlarına muhalif değil. Bizim 
'elimizdeki metin bu. 

O itibarla önerge nazarı itibara alınmalı
dır. 5'e, 3 rapor kahııl edilmiş demektir. 

Saygılar sunarım. 
DIŞİŞLERİ, TURİZM VE TANITMA KO

MİSYONU BAŞKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
LA YANGİL (Bursa) — Müsaade ederseniz arz 
edeyim. 

IBAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Ben 
zatıâlinize bir hususu soracağım. 

Bu oylamada kalbul edilen fikre mi muhalif
siniz, yoksa sadece Sayın Esatoğlu'nun söyle
diği hususa mı muhalifsiniz? Dunu lütfen efen
dim açıklığa kavuşturalım. 

DIŞİŞLERİ TURİZM VE TANITMA KO
MİSYONU BAŞKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
LA YANGİL (Bursa) — Sayın Başkan, Komis

yonun idaresi bendenize tevdi buyurulmuştu. 
(Başkanlık makamından derhal olup bitenin iza
hı için ricada bulundum söz vermediniz. Ko
misyonda cereyan eden hadiselerin ayrıntıları 
asla oradaki duruma uygun olarak huzura 
getirilmiş değildir. 4'e 4 kalındığı zaman Baş
kanın tarafı galip olacağı hakkındaki iddiaya, 
Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun da bu 
konudaki prensip kararı ve uygulama olduğu 
için, Başkanın galip olacağı iddiası artık geçer
li olmadığı öne sürüldü. Biz bunu bir usul mü
nakaşası açsaydık yine kemikleşmiş 4"e 4 oyla 
halledemezdik. 

Bu itibarla benim muhalif olduğum, Başka
nın oyunun galip olduğunun. Millet Meclisi 
Anayasa. Komisyonunda aldığı kararın geçerli 
sayılamayacağı şıkkıdır. 

'•BAŞKAN — Ayrıca 112 nci madde de sa
rihtir. 

DIŞİŞLERİ TURİZM VE TANITMA KO
MİSYONU BAŞKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Bursa) — Evet. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi takrirler okun
du. Takrirler, Genel Kurulda Millet Meclisi 
metninin müzakereye esas alınmasını istemekte
dir. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) - -
Sayın Başkan, oya sunamazsınız. Biz Millet 
Meclisi metnini müzakere ettik mi hiç? Millet 
Meclisi metni esas alınamaz. Bu Parlamento
nun kendi komisyonları vardır. 35 nci madde 
gayet açıktır. (O. II. P. sıralarından gürültü
ler) 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — 
Millet Meclisi metni Dışişleri Komisyonu met
ni olmuş. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun sayın ar
kadaşlar. Sayın Tuna, söylediğiniz doğrudur. 
Bu komisyonların yani Cumhuriyet Senatosu
nun Komisyonlarında meselelerin müzakere 
edilmesinin sebebi hikmeti vardır. Ancak, He
yeti Uhıumiye hangi metin üzerinde müzakere 
edebileceğini de tayin .etmek hakkını haizdir. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Komisyonu fark eder. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Şimdi takriri oylarınıza arz ediyorum. Ka

bul edenler... 

433 — 

http://irn.uiha.lif.iiii.�
http://baih.setimiyorl.ar


C. Senatosu B : 76 11 . 7 . 1974 0 : 2 

REFET RENDECİ (Samsun) — Kanun
suzluğu Senatoda tescil edeceksiniz. İlerde na
sıl çıkacaksınız bu işin içinden. (C. H. P. sı
ralarından «3 ncü Meclis var» sesleri) (A. P. 
sıralarından «Her meseleyi 3 ncü Meclise götü
remezsiniz» sesleri) 

BAŞKAN — Kalbul etmeyenler... Önerge 
reddedilmiştir efendim. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu ve Hükümet 
lütfen yerlerini alsınlar. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını 
kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üyeler lütfen isimlerini kaydettirsinler efen
dim. 

Sayın Bakan buyurunuz. 

DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ (Ko
caeli Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli 
üyeler; 

Deniz Hukuku ile ilgili Yetki Kanunu ta
sarısı Senatonun yüce huzurunda müzakere ko
nusu olduğu şu anda, bu Kanunun, Türkiye'nin 
halen karşı karşıya bulunduğu Deniz Hukuku 
veya Türkiye'nin deniz ha'klarıyle ilgili mese
leler bakımından ehemmiyetini bir kez daha 
anlatmayı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
ıbir üyesi olarak kendim için "önemli ve ciddî 
bir görev sayıyorum. 

Değerli arkadaşlarım ; elbet t eki hükümet
ler büyük meclislerin kendilerine verdiği yet
kilerle iş görmek mecburiyetindedirler ve ken
dilerine ne kadar yetki verilecek olursa onu 
saygıyle karşılamak mecburiyetindedirler. 

Huzurunuzda bulunan Yetki Kanunu şu 
niülâıhazalaıia hazırlanmıştır : Öyle düşünül
müştür ki, istensin istenmesin, beğenilsin be
ğenilmesin bir Hükümet; yani Türkiye Cum
huriyetinin Hükümeti, en nihayet günün ko
şulları altında bir başkasını işbaşına getirmek 
iırükânı da bulunmadığı takdirde, Türkiye'nin 
çıkarlarını, haklarını korumak mecburiyetin
dedir. Bu koruduğu haklar Hükümet hakları 
değildir ve çoğu kez milletlerarası ilişkilerde 
zamanında alınmayan bir tedbirin ileride telâ
fisine im'kân yoktur. Bundan Türk Milletinin 
tamamı, Türk Devleti zarar görebilecektir. 

Bu nedenle haiklı, haksız Hükümetiniz dü. 
sunmuştur ki, siyasî sorumluluğumuz tama
men haki kalmak ve elimize verilen silâhların 
başarılı ya da başarısız şekilde uygulanmasın
dan doğacak sorumluluk siyasisi, hukukisi ve 
tarihisi tamamen Hükümetin omuzlarında bu
lunmak şartiyle Meclislerimiz böylece ülkeyi tem
sil eden ve ülkenin haklarını korumak mükel
lefiyetinde bulunan bir hükümete bu maksat
la ve bu alanda bütün ihtimalleri derpiş eden 
yetkilerin verilmesinde oldukça hahişker ola
caktır. 

Bundan ötürüdür ki, bu metin hazırlanırken, 
hükümetin kanun hükmünde kararnamelerle 
burada adı geçen maddeleri sayılan metinlerin 
hepsini değiştirme kastı olmaksızın, bütün bun
lar yürütülmekte olan mücadelede bir gün göz
den geçirilmesi gereken, o anda sür'atle bir ted
bire bağlanması gereken meseleler olarak kar
şımıza gelebilir diye düşünülmüş ve bu neden
ledir ki, zannediyorum şimdiye kadar geçirilen 
birçok kanun kuvvetinde kararname yetkisi hak
kındaki kanunlara nazaran hududu, şumûlü, ala
nı çok daha sarih bir şekilde çizilmiş ve tah
minime göre (henüz tespit edebilmiş değilim) 
üzerinde siyasî partilerin tartışına konusu yap
ması mümkün olmayan; yani Türkiye'nin hak
ları üzerinde, hangi partiye mensup olursak 
olalım, bu hakkın Türkiye bakımından fazlası
nı istiyor diye herhangi bir partinin diğerini 
suçluya m ayacağını zannettiğim, tahmin ettiğim 
bir alanda, bir hak konusunda bu kanun getiril
miştir. Ebetteki, büyük meclislerin bu kabil ko
nular üzerinde hassasiyetle durması, bunun va
tandaş haklarıyle her ne kadar şimdiye kadar 
çıkan birçok kanunlarda veya kanun kuvvetin
deki kararnamelerde vatandaş hakları bu ka
dar ince, dakik incelenmemesine rağmen, bu de
fa. bu kanımda elbetteki Büyük meclisler çok 
daha hassas bulunabilirler de. Bunları saygı ile 
karşılanın ve hükümet olarak bizim görevimiz, 
şahsen; milimi milimine yerine getirmek mec
buriyetinde kaldığım husus bu kanundaki her 
maddenin, neden değiştirilmesi düşünülebile
cek her maddenin buraya girdiğini izah etmek, 
Büyük meclislerin yükü olduğu kadar, tatmin 
etmeğe çalışmaktır şüphesiz. Bunları gayet iyi 
anlı yorum. 

Değerli arkadaşlarım, bir vakıa ortada iken; 
yani meclisler 13 Temmuz günü tatile girmiş 
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olacak iken, 'bütün bu izahlarımızın tatminkâr 
'buluıımıa.ması halinde, kanunun metninde yapı
labilecek olan değişiklik bunun çıkmasını en
gelleyeceğine ve uzun senelerden beri parlamen
to tecrübesi olan bütün arkadaşlarımızın peşi
nen kabul edecekleri gibi-, meclislerde bundan 
böyle çoğunluk bulunması imkânı da maddeten 
olmadığına binaen, hakikatte Yüce Meclisinizin 
karşı karşıya bulunduğu sorun şudur : 

Bu metinde özellikle Yüce Senatonun Ada
let ve Anayasa Komisyonundan gelen metin 
esas alındığına göre, bu metinde Yüksek Sena
tonuz bu yetkiler size azdır, daha çoğunu vere
lim dediğiniz takdirde dahi, bu pratikte bütün 
yaz boyunca; yani Ege Denizinin en kızgın ola
cağı zamanda Türk Hükümetini böyle bir silâh
tan mahrum etmek demektir. 

Teker teker burada bu kanunun niye gecik
miş olduğunu izah edebilirim. Huzurunuzda bu 
konuda bir polemik açmak istemiyorum. 

GÜRHAN TİTREK (Çankırı) — Bu kanun
la Kruvazör mü alınacak? 

DIŞİŞLERİ BAKANİ TURAN GÜNEŞ (De
vamla) — Tok değerli bir Senatör arkadaşım. 
Bu kanunla kruvazör mü alınacak diye buyur
dular. Kendileri bu kanunun lüzumuna kani de
ğillerdir. Ben hiçbir 'Senatör arkadaşım üzerin
de özel herhangi bir üstünlüğe sahip değilim. 
Kendileri bu kanunun gereksiz olduğu kanısm-
dalarsa elbette ki, bunun reddi için oy kullana
caklardır, mesele bitecektir. 

GÜRHAN TİTREK (Çankırı) — Gerekil 
kısımları yazılı, onu okursanız anlarsınız. 

BAŞKAN — Lütfen efendim müdahale et
meyiniz. 

DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ (De
vamla) — Değerli arkadaşlarım, bugün Senato
muz şu mesele ile karşı karşıyadır: Bu kanunun 
Millet Meclisinde grupu bulunan partilerden iki
sinin, «Biz Yetki Kanununun temeline muhali
fiz» diye meclislere, Mecliste oylamaya iştirak 
etmemişlerdir. Eğer iştirak edip de, meselâ dört 
tane kırmızı oy vermiş olsalardı, bu kanun on 
gün evvel huzurunuza gelecekti. Beyaz oy iste
miyorum, dört tane kırmızı veya 4 tane yeşil, oy 
vermiş olsalardı, bu kanun huzurunuzda idi. Bu
na rağmen, şu maddenin burasında bazı sakın
calar olduğu için bunu yeni baştan inceleyelim 
demek, zannediyorum ki. hadisenin şimdiye ka
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I darki cereyan tarzını ortadan kaldırabilecek 
bir husus değildir. Böylece bu kanun gecikerek 

I huzurunuza geldi. 

Bu, dünyanın en iyi kanunu demiyorum. 
Olabilir ki, sadece önümde bulunduğu için söy
lüyorum ; bilmem 1583 sayılı Umumî Hıfzısıhha 
Kanununun -il nci maddesinin 'burada bulun
ması gerekli olmayabilir. Yahut 6309 sayılı Ka
nunun 61 nci maddesinin bulunması bazı de
ğerli senatör arkadaşlarım tarafından zararlı 
sayılabilir. Herkes şu anda vicdanında şunu 

I ölçmelidir; Umumî Hıfzısıhha Kanununun 41 nci 
I maddesini buradan kaldırmak pahasına Türki

ye Cumhuriyeti Hükümetini en azından Kasım 
ayma kadar böyle bir kanundan ve yetkiden 
mahrum edelim mi, burada bulunan maddelerin 

I her biri Türkiye'de kanunların kolay kolay de-
I ğiştirildiği. hakların kolay kolay harcandığı de-
I virlerhıi bir tarafa bırakarak, şimdi Türkiye' 
I nin millî menfaatlerinin sözkonusu olduğu bir 
I konuda birdenbire «Maden Kanununda ruhsat 

talebi valiye mi yapılsın, kaymakama mı yapıl-
I sın yahut başka bir makama mı yapılsın» şek-
I ündeki Hükümetin değiştirisini, sanki Türk va-
I tandaşımn elindeki hakları alıyormuş gibi te-
I lâikki edip, birdenbire Türkiye'nin en büyük 
I menfaatlerini feda edelim mi, etmeyelim mi? 
I Elbette ki. bunu takdir edecek ben değilim. Her-
I kes siyasî eylemlerinden, işlemlerinden vatan

daş üzerinde bizzat mesuldür. Belki de ben ya-
I inliyorum. Meselâ, Adalet ve Anayasa Komisyo

nunun metni üzerinde müzakereler cereyan 
I ederken; yani kısaca, bu geceyi burada geç va-
I kitlere kadar geçirsek dahi, aslında kanunu 
I Kasım ayına ertelemek ve böylece bu kanunun 
I çıkmasına mani olmak ve Türkiye Cumhuriye-
I ti Hükümetinin, bunun bakanları bmz, diye eli-
I ne böyle bir yetki verilmemesinin çok isabetli 
I olduğunu düşünen arkadaşlarım da olabilir. On-
I larnı düşüncelerine katiyen katılmam, fakat 
I onları saygıyle karsılarım. 

I Hangi düşüncenin kesin olarak, nihai olarak 
saygıya değer olup olmadığını ise Türkiye'de 

I kamuoyu, vatandaşlar ve seçmenler elbette ki 
I bileceklerdir ve bu kanun böyle maddeleri üze-
I rinde bazı değişiklikler yapılmak suretiyle (ki, 
I bu değişiklikler şimdi halen olmuş vaziyette-
I dir.) böylece kabul edilmeye çalışıldığı için te-
J hir edilmiş, Kasıma bırakılmış olursa, ben, bu 
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derece büyük, bu derece önemli, .bu derece hat
ta vahîm saydığım bir meselede hepimizin mil
letvekilleri, bakanlar, senatörler, C. H. P. li ba
ğımsız, M. S. P. li, A. P. li hepimizin burada, bu 
kanunun böylece çıkıp çıkmaması konusundaki 
davranışını Türk vatandaşına izah etmemizin 
çok faydalı olacağını sanıyorum. Hiç olmazsa 
bu yolla elbette ki, belki bizim hatalı okluğu
muz, belki de aksi istikameti düşünenin hatalı 
olduğunu seçmen takdir eder ve ona göre hepi
miz için bundan çok uyarıcı sonuçlar çıkabilir. 

Değerli Başkan, sayın arkadaşlarım; bu ko
nuyu uzatmak istemiyorum ve bir hususu tek
rar ederek sözlerimi bitirmek istiyorum: 

Adalet ve Anayasa Komisyonunun metninin 
müzakere edilerek kabulü halinde veya bunlar 
üzerinde müzakere yürütülmesi halinde, Hükü
mete böyle bir yetki verilmemesi konusunda 
Yüksek Heyetiniz hukukî olmasa bile. siyasî bir 
karar almış demektir. Bu karar muhteremdir; 
fakat bu istikamette bir karardır ve bu kararı 
başka bir şekilde izah etmek de mümkün değil
dir. Biıan için diyelim ki, «Hükümet kararı geç 
getirdi ya da Hükümet bu kanunun çıkması için 
gerekli çoğunluğu sağlamadı» 

Değerli arkadaşlarım, Hükümetin böyle ku
surları bulunduğunu biran için kabul etsek bi
le, bu her birimizin, parlamenter olarak, sena
tör olarak Hükümetin hakikaten mıtht a çokluğu
nu iddia ettiği bir yetkiyi ona vermemek sonu
cunu doğurur mu? Bu Hükümet yetersiz ve ek
sik ise, yedi düvele karşı bir de ben sizi eksilte
yim de, «Türkiye'yi biraz daha az koruyun.» de
mek mümkün müdür? 

Kendimi savunmak için hiç bir şey söyleme
meye çalışıyorum. Karşıkarşıya bulunduğumuz 
durum bu. Deyin ki, «Hata ettik, kanunu geç 
gönderdik, Millet Meclisi grupları bir araya ge
lerek sorumsuz bir karar verdiler ve onun için 
de tatile girme kararı aldılar...» Bu, başka va
tandaşların, başka yetkililerin, millî iradeden 
gelmiş veya T ürik Anayasasına göre buraya ge
tirilmiş olan kişilerin sorumluluğunu ortadan 
kaldırıcı bir husus değildir. Bu Hükümet isten
se de istenmese de Türkiye Cumhuriyeti Hükü
metidir. Beğenilmiyorsa devrilir, bu kabil yet
kiler kendine tanınabilecek hükümetler getiri
lir ama, «Bu Hükümete bu yetkileri vermeyiz. 
Bu Hükümet Maden Kanununun falan madde

sini değiştirerek:, bilmem ruhsatlarda devletçi
lik yapar diye, Türkiye'de dış politikada kulla
nılacak bir silâhı Devletin eline vermemenin so
rumluluğunu, belki de sorumsuzluğunu herkes 
kendi vicdanında bir defa baştan aşağı tart
ın alıdır. 

Benim ricanı, bu tartışmaları maddeler üze
rinde yaparız. Tabiî takdir sizindir. Dışişleri 
Bakanlığının yetkili memurları da emrinizde-
dir. Siyasî karar budur. Aksi istikamette bir si
yasî karar alınır da Adalet ve Anayasa Komis
yonunun metinleri karara bağlanırsa saygıyle 
karşılarım. Bu madde hakkındaki siyasî görüş
lerimi bir vatandaş olarak bir milletvekili, bir 
bakan, bir partili olarak görüşlerimin tamamını 
ve bunları söylemek hakkını muhafaza ederek; 
kanun Hükümet için artık kullanılır bir hüküm 
olmaktan, bir silâh olmaiktan çıkmış olacaktır. 
Elbette ki, bu • müzakerelerde bulunmak, Dışiş
leri Bakanlığının veya bakanlık mümessilleri
nin görevleridir. Müzakereleri yürüttüğünüz 
sürece yetkili daire başkanı arkadaşlarım yet
kiyle mücehhez olarak; müzakerelerinize iştirak 
edeceklerdir; fakat bu metin; yani bu kanun 
yarın Meclis tatile girmeden evvel çıkaımaya-
cak ise, müsaade buyurunuz, «beceriksiz» dedi
ğiniz, yahut, «geç. bıraktı» dediğiniz Hüküme
tin bir bakanı, hakikaten bu kanunu «çıkacak
tır» diye huzurunuzda bekleyen Dışişleri Baka
nınız, İçtüzük hükümleri gereğince, yerini yük
sek dereceli bir memura bıraksın ve diğer işle
rin hiç olmazsa geç kalmaması için Bakanlığı
na dönsün. 

Saygılar sunarım arkadaşlar. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Eeeai Kocaman, C. H. P. 

Grupu adına buyurunuz. 

BECAİ KOCAMAN (Artvin) - - Feragat 
ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. Sayın Özgün eş, 
buyurunuz. 

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

Birinci Dünya Harbi sonunda Kudüs'e gi
ren İngiliz generali, «Haçlı Seferleri bugün bu
rada bitiyor.» demiş. Gerçekten Haçlı Seferleri 
o gün orada bitti mi, bitmedi mi bilmiyorum, 
ama Yunanlıların bu seferleri devam ettirdiği, 
aradan geçen yıllar içerisinde Karadeniz salıil-
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lerinden Kıbrıs'a kadar Türkiye'nin Batısını ve 
Güneyini kara bir çemberle çevirmeye muvaf
fak olduğu doğrudur. Sadece, bir Türkiye hari
tasına bakmak nasıl bir çemberle çevrildiğimizi, 
bir savaşta Yunanlıların karşı tarafta bulundu
ğu zaman, Türklye-'nin nasıl müşkül şartlar içe
risinde savunmasını yapacağım görmek içdn as
ker olmaya, stratej olmaya hiç ihtiyaç yoktur. 

Yunanlılar bu çemberle de iktifa etmemiş
ler, bu çemberi bir sıçrama tahtası olarak kulla
narak, da karasularımıza kadar girmek ve bu
günkü Ege Denizi Yunanlılarındır, iddiasını, 
yarın; Ege Denizinin iki tarafı Yunanlılarındır 
iddiasına katlar götürmek çabası içindedirler. 
Nitekim, bundan yarım asır önce yine aynı id
diayı ortaya atmışlar; sıcak bir savaşın sonun
da iddialarıyle beraber çekilip gitmişlerdir. An
cak, bugün devanı eden sıcak bir savaş değil, 
soğuk bir savaş var. Yunanlılar her gün bir 
adım ata ata, ta vatanımızın harını i ismetine 
kadar sokulma sevdasının içindedir. 

Ne yapıyor bunun karşısında Hükümet? Hü
kümet diyor ki, karşımda bir cunta var. Gece
den sabaha kadar rahatça bir karar alıp tatbik 
etmek imkânına malik. Halbuki, bizim [Meclis 
tatile giriyor. Bana yetki verin, elimi kolumu 
serbest bırakın, bana bu kara çemberden salla
nan yumruklara karşı durayım, diyor. 

Arkadaşlarım, ben bu kürsüden defalarca 
Sayın Ecevit Hükümetinin iç politikada yeteri 
kadar dinamik olmadığını iddia eltim. Bu iddia
mı bugün de tekrarlıyorum. Ancak, aynı iddia
yı dış politika için söylemeye imkân yoktur. Ka
naatim odur ki, bu savaşta, bu mücadelede Hü
kümet yeteri kadar dinamik, yeteri kadar ce
sur, yeteri kadar şahsiyetli olmuştur. 

Şimdi, bu yeteri kadar cesur, yeteri kadar 
şahsiyetli ve yeteri kadar dinamik davranan 
Hükümete Millet Meclisi gerekli yetkiyi vermiş. 
Demiş ki, mademki sen bu savaşta mutlaka 
memleket menfaatlerini müdafaa etmek istiyor
sun, bunun için de birtakım yetkiler istiyorsun, 
buyur, al yetkileri... Böylelikle Millet Meclisi, 
bu savaştaki tarihî sorumluluğu kendi üzerinden 
Hükümetin üzerine yıkmış. 

Şimdi, Cumhuriyet Senatosu ne yapıyor? 
Anayasa ve Adalet Komisyonu ne yapıyor ? Ana
yasa ve Adalet Komisyonu getirdiği değişik
likle Hükümetin bileğini serbest bırakmış, ama 
'dirseğini tutmuş. 
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Arkadaşlarım, tutulan dirsekle yumruk vu-
rulaımaz. O yumruk yeteri kadar sert olamaz. 
Allah göstermesin, eğer bu mücadelede Hükü
met yeteri kadar başarılı olmazsa, tarihî sorum
luluk Cumhuriyet Senatosunun üstünde kala
caktır. Ben arkadaşların; Cumhuriyet Senatosu
nun bu sorumluluğu üstüne almasına g-önlüım 
razı olmuyor. 

Madem ki, istiyor Hükümet bu sorumluluğu, 
mademki, bırakın; serbest bırakın beni, ben ra
hat savaşabileyim, diyor, madem ki, bu Hükü
met bugüne kadar şahsiyetli ve cesaretli bir dış 
politikayı yürütmüştür, şu halde bu Hükümete 
bu yetkiyi vermemekte sebep ne? 

Arkadaşlarım, bir ikinci noktayı daha be
lirtmek is tiyo rum. 

Oğuzhandan bu tarafa Türk Milleti, Tüıtk 
dünyası çeşitli iç boğuşmaların içine girımlşıtir, 
ama ne zamanki bir dış tehlike ortaya çıktıysa 
iç boğuşmalar, iç farklılaşmalar bir kenara iti
lip, düşmanın karşısına bir bütün halinde çık
mak imkânını bu Millet bulabilmiştir. 

Kanaatim odur ki; bir asker olarak kanaa
tim odur ki, bugün karşılaştığımız tehlike, ta
rihte karşılaştığımız birçok tehlikelerden daha 
az değildir. Eğer bu kara çember bir sıçrama 
tahtası olarak kullanılacak olursa bu takdirde 
Türkiye'nin savunması zaafa uğrar. Biz bu kara 
çemberi kırmak zorundayız, biz kıta sahanlıkla
rımıza başkalarını sokmamaya mecburuz. Hü
kümet bunu gayet iyi idrak etmiş, bunun müca-

İdelesinin içerisine girmiştir. Bu Hükümetin dir
seğini tutmakta fayda nedir, arkadaşlar? 

Tekrar ediyorum; Millet Meclisi Hükümete 
yetki vererek tarihî sorumluluğu kendi üzerin
den Hükümetin üzerine yıkmıştır, isabetli bir 
karar almıştır. Cumhuriyet Senatosunun bu ta
rihî sorumluluğu üzerine almasında, Hükümeti 
bu azimli, şahsiyetli tutumunda... 

MUZAFFER YüRıDAKüLER (Tabiî Üye) 
— Çel m e İçmesinde. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Çelme-
leme demiyorum; fakat yeteri kadar serbest bı
rakmamasında hiç fayda yoktur. Yüce Senato
nun en isabetli karar alacağına, bu tarihî anda 
Hükümetin dirseğini serbest bırakacağına ina
nıyorum. 

Hepinizi saygıyle selâmlarım. (Alkışlar) 
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ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sa
yın Başkan, komisyon adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Ucuza!, 
'buyucun. 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 
iSÖZOÜSÜ ÖMER .TJCUZAL (Eskişehir) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Sayın. Hükümet, Deniz Hukuku ile ilgili Yet
ki Kanunu tasarısını Yüce Meclise sevketmiş, 
Yüce Millet Meclisi bunu görüşerek, hepinizin 
bildiği gibi, 9 Temmuz günü Cumhuriyet 'Sena
tosuna havale, buyurmuştur. 

İşin ehemmiyetini idrak ederek aynı gün, size 
niyabeten Komisyonunuz toplanmış, meseleyi Sa
lı günü bitirip ve mümkün olduğu takdirde, Salı 
günü öğleden sonra da Yüce Huzurunuza getir
menin gayreti içerisine girmiştir; fakat bu ka
dar elhemmiyet verilen tasarıyı görüşme sıramız
da, maalesef, Komisyonumuzda alâkalı sekiz Ba
kandan birisini bulamadığımız Komisyonda bu
lunan arkadaşlarımızın malumudur. Sekiz Ba
kanın sadece ikisi yetkili memurunu göndermiş 
ve böylece de Komisyonumuz o gün çalışamadı. 
Mecbur olduk Sayın Bakanları ve Bakanlığın 
yetkililerini davet etmeye, bunun için de toplan
tı Çarşamba gününe talik edildi. 

Çarşamba günü Komisyonunuz toplanarak 
meseleyi saat ondan itibaren görüşmeye başla
dı. Dün saat bir buçuğa kadar çalıştı ve dün öğ
leden sonra almış olduğunuz kararla Yüce Se
natonun çalışmalarına iştirak etti. Dün saat dört 
buçukta tekrar toplanarak meseleyi müzakere 
ile bir karara bağladı ve Dışişleri Komisyonu
muzun çalışmasına ve tatilden evvel, bu mesele 
Komisyonlarda kalmasın di.ye de Anayasa ve 
Adalet Komisyonumuz kendisine düşen görevi 
ciddiyetle yerine getirdi. 

Değerli arkadaşlarım, tasarıya baktığınız za
man görüyorsunuz ki, Deniz Hukuku sahasında 
Hükümetin kanun kuvvetinde kararname çıkar
ma isteği onbir meri kanunda seksen iki mad
denin ortadan kaldırılmasını hedef almaktadır. 
Komisyonda yapılan müzakereler sonunda, Ko
misyonumuz, Deniz Hukuku ile alâkalı onbir 
kanundan ancak beşini alâkalı bularak önünüz
deki tasarıda Hükümete yetki vermiş, diğer altı 
kanunda istediği yetkileri kendisine vermemiş
tir ve ortadan kaldırılmasını istediği 82 mad
de tadada tabi tutulursa 41'e inmektedir. 

Şimdi, Deniz Hukuku sahasında Hükümete 
gerek karasularımız, gerekse karasularının öte
sinde her türlü tasarruf yetkisini veren metin 
Komisyonumuzca hazırlanarak huzurunuza ge
tirilmiştir. 

Şimdi, değerli arkadaşlarını konuşmalarında 
hiçbir zaman bu hususlara temas buyurmuyor-
lar. Sadece tatile girme sebebiyle vaktin daral
dığını ileri sürerek, bu yapılan değişiklik hiç de 
haklı olmayan bir şekilde dile getirilerek itham 
edilmektedir. Rahat savaşma yetkisi elinden 
almıyor gibi, dirseği bağlanıyor gibi ve daha 
birtakım başka tabirlerle Komisyon itham edil
mekledir. 

Değerli arkadaşlarım, hepimiz bu milletin 
evlâdıyız. Hiçbirimizin diğerinden vatanperver
likte üstünlük iddia etmeye bilmiyorum ne de
rece hakkı vardır?.. 

Evet, Hükümet Komisyonda, «Efendim, her 
ne kadar bu, bu, bu maddeleri ve kanunları bu 
tasarıya getirmişsek de, ta Ulaştırma Bakanlığı
nın Teşkilât Kanunundaki görev ve yetkisine 
varıncaya kadar bunu yapmışsak da, biz icap 
ederse bunları kararnameye alacağız; belki de 
icabe tm ey ec ek. al m ayacağı z.» demektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bugün Hükümetin kı
ta. sahanlığı mevzuunda neye ihtiyacı varsa onun
la. Yüce Meclisin huzuruna gelmesi ve böylece 
-Millet Meclisinden ve Yüce Senatodan rahatlık
la çıkıp gitmesi lâzımdır. İster istemez iddia edi
len hususlarla irtibatı olmayan meseleler üze
rinde arkadaşlarımız hassasiyetle durdular ve 
bunu. bir tasnife tutarak Yüce Huzurunuza ge
tirdiler. 

Sayın Bakan buyurdular ki; «Bir maden ruh
satı için müracaat valiye mi, kaymakama mı?..» 
Bunu Sayın Hükümet düşünseydi. Tabiî ruhsatı 
verecek makam Enerji Bakanlığı; ama müraca
at mercii vilâyet. Bu gibi şeyleri bu gecenin vak
tinde elimize alıp uzun uzun konuşmaya lüzum 
yoktur. 

Değerli arkadaşlarını, bugün saat 19.00'a ka
dar vazifeliyken, almış olduğunuz bir kararla 
bu gece sabaha kadar çalışmayı göze aldınız. Ni
tekim, Dışişleri Komisyonumuz toplantıya sabah 
lO.OC'da başladı, öğleden sonra bunu getirdi. 
Bu gece bu metin buradan çıkarsa, yarın Millet 
Meclisi zaten görev yapacaktır, yarın orada bu 
iş rahat rahat çıkarılır. Hükümet istediği şe-
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kilde teçhiz edilir ve ondan sonra rahat rahat 
gereken vazifesini yapar. 

Komisyonunuz huzurunuza hiçbir hissiyatın 
altında hareket ederek gelmemiştir. Komisyo
nunuzun getirdiği metin tamam iyi e hukukî an-
1 a yi ş a da yan ar a k getir ilmişt ir. 

Şimdilik saygılar sunarım. 
İHSAN SABKİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) 

— Sayın Başkan Grup adına söz rica edebilir 
miyim? • 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Dışişleri Bakanı Sayın Turan Güneş, buyu

runuz. 
DIŞİŞLERİ BAKANI TİRAN GÜNEŞ (Ko

caeli Milletvekili) — Değerli arkadaşlarını, 
'Sayın Başkan; 

Evvelâ bir noktayı tashih etmek istiyorum. 
Bu Yetki Kanunu burada adı geçen kanunları 
ve onların maddelerini ilga eden bir kanun de
ğildir. Zaten çerçeve kanunu adı verilen yetki 
(kanunları herhangi bir kanunu iptal ve ilga 
•etmezler. 

'Bunu söylemeye kendimi mecbur hissettim. 
Günkü, «Bu Kanunun müzakeresi Millet Mec
lisinde başladığından beri şu kadar kanunun 
hükmünü Hükümet ortadan kaldırıyor.» Haşa 
efendim. Bu kanunların hepsi değiştirilmediği 
•müddetçe yürürlükte kalacaktır. Kamuoyunun 
yanlış anlamasını engellemek için bunu belirt
meyi uygun buluyorum. 

Değerli arkadaşlarım, dün Yüksek Senato
nuzun Komisyonunda da söylediğim gibi, ben 
değerli senatörlerimizin, bu Kanun Senatoya in
tikal ettiğinden beri devamlı olarak çalışmak
ta okluklarını gördüm ve bundan böyle de ken
dilerinden müteşekkir kaldım. Senatonun hükmî 
şahsiyetine ve senatör arkadaşlarımızın senatör 
olarak gösterdikleri çabaya müteşekkirim. 

Yalnız, arkadaşlarım, ister Senatoda olalım, 
ister Millet Meclisinde olalım; hepimiz bu Par
lamentonun mensuplarıyız ve ayrıca da çoğu-
ınıuz birer siyasî partiye kayıtlıyız. Kamuoyu 
her birimizi teker teker değerlendirdiği gibi, 
;bu bakımdan Senatoda hangi partiye mensup 
olursa olsun arkadaşlarımızın gece gündüz de
meyip bu Kanunu; .ama sonunda çıksın, ama 
çıkmasın, tetkikle meşgul olduklarını bilerek 
onlara, karşı elbette İd, müteşekkir kalacaktır, 
ama iki şeyi huzurunuzda söylemek mecburiye
tindeyim: 

I Biıi teknik. Adalet Komisyonunda izah et
tik. Şöyledir, böyledir dedik.. «Bu, Deniz Huku-
kuyle ilgilidir» dedik. Meselâ anlattık. Dedik 
ki; Deniz altında birtakım tarihî eserler var. 
Benim memleketim Kandıra'da (ki, çok eski de
mektir) Cenevizliler zamanından; yani Antik 
Çağdan kalmış eserler var. Adam diyor ki; «Ma
dem ki; Antik Yunanın denizin dibine düşür
düğü eserdir, benimdir.» 

«Eski eserler konusunda gereken tedbirleri 
alma. imkânını bize verin» dedik; Yüce Komis
yona dinletemedik. Bunu bir misâl olmak üzere 
söylüyorum. Yüce Komisyona arz ve izah et
meye çalıştım ki; bugün karasuları, kıta sahan
lığı... Hayır efendini, kıta sahanlığı değil. Sayın. 
Özgüneş izah etti; Ege Denizinin tamamı üze
rindeki halklarııı münakaşasını yapıyoruz. Bu
gün. halen milletlerarası sahada denizin hangi 
kısmında kimin ne kadar bak sahibi olduğu 
belli değil. Kıta sahanlığı ile bizi neye sınırlı
yorsunuz? Bitişik bölge var, ekonomik bölge 
var, deniz tabanı var, bunların her biri üze
rinde münakaşa var, yeni yeni kavramlar geti
renler var. 

Ha, şimdi kesinleşmeye doğru yüz tutmuş 
olan kavramlara bile gözlerini kapamış olması 
muvacehesinde bize denilen şudur: «Canım, 
şimdi biraz kıta sahanlığı diye bir mesele orta
ya çıktı. Burada madenler varmış, petrol var
mış ; işte al bunu.» 

•Şimdi arkadaşlarım, takdir buyurukır ki; 
bunun her birini yeterli miktarda anlatamamış 
olabilirim. Buradaki hükümlerin teker teker ne 
'bakımdan konulduğunu anlatamamış .olabilirim. 
Elimizden geldiği kadar anlatmaya çalışırız; 
-ama bir de hadisenin siyasî mahiyeti var ki, 
bunu hepimiz böyle bilelim. Bunda ayıp bir ta
rat da yok. Kimsenin vatanperverliğinden kim
se şüphe etmez. Tabiî böyledir efendim. Benim 
partime göre memleketin hayrı şuradadır; bir 
başkasınmkine göre buradadır. Hangisinin ha
yırlı okluğunu seçmen bilecek. Ben ötekine ha
yırsız dediğim zaman kendi kanaatimi söyle
miş olurum; o da bana hayırsız dediği zaman 
kendi kanaatini söylemiş olacağı gibi. Binaena
leyh, elbette birbirimizi suçlamak imkânına sa
hip değiliz. 

Şimdi, siyasî bakımdan burada mesele şu-
! dur: Öyle zannediyorum, yanılmış olalbiliri'm; 
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ama bendeki intibaı anlatmaya .mecburum. Bu 
Kanun geldi. «Bu kanunun 3 neü maddesi Ana
yasaya aykırıdır ve biz Yetki Kanunu çıkar
maya prensibinde muhalifiz» diye Adalet Par
tisinin çok Rayın Grene! Başkanı Demirci bunu 
açıkça söyledi. «Biz bunun prensibine karşıyız» 
dedi. Şimdi iş dayana dayana, Maden Kanunu
nun 16 ncı maddesinde kime ruhsatname talebi 
verileceğine dayandı. Prensibine muhalefet 
edildi, «Anayasaya aykırıdır.» dendi ve bu Ka
nun Meclislerden çabuk çıkmasın diye girilme
di, oylanamasm istendi. Muhalif, oy verilmedi. 
Olabilir; belki de doğrusunun bu olduğu kanaa
tiyle bunu yapmışlardır. Saygım vardır. Niye 
bunun doğru olduğunu onlar da seçmene izah 
edecektir. Yarın niye yanlış olduğunu bana so
rarlarsa ben de izah etmeye çalışacağım. 

Şimdi karşı karşıya bulunduğumuz siyasî 
mesele de şu : 

Değerli arkadaşlarım, nasıl olsa bunlar gö
rüşüleceği için şimdi ben burada söyleyeyim. Bu
nu yapmak tamamen hakkınızdır, tüzük hüküm
leri buna elverişlidir, siyasî hayat buna elveriş
lidir ; siz istiyorsunuz ki, Adalet Komisyonunun 
getirdiği rapor kabul edilsin; yani bu kanun 
Kasım sonuna, hatta belki sene sonuna kadar 
ertelensin; ama ne yapalım, sabaha kadar ça
lıştık, onun için çıkartamadık. Kabahat bunu 
geç getirenlerde dersin ve aslında bu kanunu 
istemediğiniz meydana çıkmasın... 

Hikâye bundan ibarettir. Elbetteki takdir 
herkesin. Hiç kimsenin hareketini kınamak hak
kına sahip değilim. Haşa, hakkım değildir, had
dim değildir; ama insaf ediniz, benden çok daha 
siyasette tecrübeli arkadaşlar vardır içinizde, bu
nu böyle yapalım diye, bunun çok mükemmel bir 
şekilde güzel bir tabya haline getirildiğini gör
memek mümkün değil. Eski bir politikacı ola
rak ben de bu tabyadan dolayı bu tabyayı, bu 
stratejiyi kurmuş olanları tebrik etmek istiyo
rum. Açık mesele budur. Doğrusu, bu meseleden 
iyi sıyrılmanın yollarından biri olarak iyi dü
zenlenmiştir; fakat korkarımla sıyrılmak biraz 
zor olacaktır. 

Saygılar sun anan hepinize. (C. H. P. sırala
rından «Bravo» sesleri ve alkışlar.) 

BAŞKAN — Saym Çağlayangil, Adalet Par
tisi Grupu adına, buyurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA İHSAN SABRI ÇAĞ
LAYANGİL (Bursa) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Deniz hukuku ile ilgili Yetki Kanunu tasa
rısının müzakeresi değişik fikirlerin, değişik gö
rüşlerin, bir deyimle değişik isnatların ortaya 
çıkmasına yol. açtı. 

Kanun önemli ve deniyor ki, bu kanunu mu
hakkak çıkarmalıyız ve Hükümeti gerekli yetki 
ile teçhiz etmeliyiz; Hükümetin eline silâh ver
meliyiz. Kime karşı? Orası pek vazıh değil. 
(C. H. P. sıralarından «Yunan'a karşı» sesleri.) 
İki muhatap var; 

Biri, rejimi parlamenter olmayan, dilediği ka
rarı dilediği şekilde alan ve bu konuda Türki
ye'ye karşı pek de dostane hareket etmeyen bir 
devlete karşı. 

Bunu mebde alırsak, ister Sayın Hükümetin 
teklif ettiği 11 kanundaki 82 maddeyi, ister da
ha genişini kabul ediniz, Hükümete gerekli yet
kiyi vermiş sayılmayız. Çünkü; bir devlet ki, 
parlamentosuzdur, kanunu, nizamı bir cuntaya 
tevdi etmiştir, her türlü kararı alabilir. Onun 
alacağı her türlü bilinmeyen karara karşı, her 
türlü bilinmeyen yetkileri verebilmek için re
jimimizi onunkine çevirmekten gayrı çare yok
tur. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) Böyle 
11 kanunda 82 madde ile yetki vererek kâfi si
lâhla teçhiz etmiş olmazsınız. Bilmezsiniz ne ya
pacak... 

Karakas Konferansı var. Orada da kararlar 
alınabilir. Bu da aktüel bir mevzudur; ona karşı 
teçhiz edelim... Bu da bir iddiadır; ağırlığı olan 
bir iddiadır Karakas Konferansının bugünkü si
yasî hava içinde karara varıp varamayacağı, ne 
karara varacağı belli değil. Bir karara varırsa 
Türkiye'nin bu karara imza koyması mecburiyeti 
yok. İmza koysa eğer, o kararların yürürlüğe gir
mesi, katılan devletlerin muayyen sayıdakilerinin 
hepsinin imzalaması ve bir ölçüde imzalaması, o 
imzaların meclislerinde tasdik edilmesi ve on
dan sonra hüküm ifade etmesi lâzım ki, bu müd
det içinde Meclis kapanacak, Kasıma gelecek fa
lan, müddeti çok aşar. Yani, Karakas Konfe
ransında karar alınacak, ona karşı Hükümet yet
kisiz kaldığı için gerekli tedbirleri alamayacak... 
O kararların yürürlüğe girmesi haddi, sınırı, bi
zim yeniden Meclisi açmamızın sınırından çok 
daha ötede. 
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Binaenaleyh, evvelâ bu işde Hükümeti ne ile 
teçihiz edeceğiz, niçin teçhiz edeceğiz, kime kar
şı teçhiz edeceğiz! Onun vuzuha kavuşması ge

rekli idi. 
Bir diğer iddia : «.Efendim, haklısınız. Bel

ki Anayasa ve Adalet Komisyonunun değişiklik
leri, 1 ne i maddeye eklediği hükümler bizi selâ-
hiyet bakımından, Hükümetin getirdiği tasarıya 
nazaran daha kuvvetle de teçhiz ediyor; ama siz 
bizi daha kuvvetli yapalım derken silâhımızı eli
mizden alıyorsunuz, tüm silâhsız- koyuyorsunuz. 
Çünkü, değişiklik yaparsanız bu kanun Meclise 
gider. Biliyorsunuz, tatil de geliyor. Binaenaleyh, 
çıkaramayız...» 

Tatil, çoğunluğu iktidar partisi elinde olan 
Millet Meclisinin Senato ile istişare etmeden 
aldığı ve Senatomuzun Resmî Gazetede yayınla
narak agâh bulunduğu bir kararı ile tatile gir
miştir. «13 Kasımda Meclis tatil kararı aldı.» 
diye, daıha iki gün evvel Danışma Kurulumuzda 
tartışıldı. Muhterem Halk Partisinin Sayın Baş-
kanvekili yakındı : «Bu müessese ne zamana ka
dar böylece Millet Meclisinin dümen suyunda 
gidecek? Anayasanın hükmü sarihtir, Meclis
ler beraber tatile girer, bu tatil alınırken Senato 
ile istişare etmek yok mu? İşbirliği böyle mi
dir?..» Sayın Alpan da bu fikri müdafaa etti
ler. Gruplar istikada bulundular. Bir basiretli 
Hükümet getirmiş I>niz Hukuku Kanunu 
tasarısını. Senatoda ekseriyeti yok. Acaba bu 
kanun Senatoda iyi veya kötü şekilde herihangi 
Ibir tadile uğrarsa ben bunu hesaba alayım ve 
'bunu yürürlüğe koymak için gerekli müddet
leri de düşünerek tatilimi ona göre uydurayım 
dememeli midir? Böyle deımeyince, «efendim 
işte siz, belli, maksadınız belli, hedefiniz belli, 
sığınıyorsunuz tatilin arkasına, biliyorsunuz bu 
kanunun çıkmayacağını, bizi çıkmaza götürü
yorsunuz...» Bu iddia geçersizdir arkadaşlar. 

Bugün dahi memleketin bu kadar hayatî 
işinde icap ederse bu karar tadil edilerek, icap 
ederse eksediyeti elinde bulunan iktidar ta
rafından bir hafta sonra Meclisler içtimaa da
vet edilerek, «gelin bu işi temizleyin, bunu yü
rürlüğe koyun» demek mümkün. Zaman darlı
ğını işi oluruna bağlamaya iten bir sebep ola
rak önümüze sürmek doğru olmaz. 

İşin bir de vatanperverlik, milliyetperverlik 
ceplhesi ve iddiaları var. 

Burada üzücü sahneler cereyan ediyor. Hiç 
birimiz, öbürümüzden daha az vatanperver ve 
daha az milliyetçi olduğumuz iddiasında bu
lunmamalıyız, Bulunursak, bu işte Hükümete 
verilmek istenen yetkinin bizatihi temelinde 
çatırtı yaratır. Bu görünüş, iyi görünüş değil. 
Neden Adalet Partisi kıta sahanlığına karşı 
devletler hukuku ile ilgili yetkileri kendi men
fi oylarıvle de hissesi bulunduğu Hükümetten 
esingesin? Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükü
meti; ister 'beğeneyim, ister beğenmeyim beni'nı 
Hükümetim, niçin c-sirıgeyim ? Ama bu yetkiyi 
verirken dikkat etmem gereken şeyler var: 

Bu deniz hukuk meselesi, Adalet Partisi 
İktidarının ortaya çıkardığı, Adalet Partisi İk
tidarının üzerinde titizlikle durduğu, hatta çok 
daiha evvel «İç suların, karasularının ve ulus
lararası anlaşmalara veya teamüllere göre pet
rol ameli;yatı amaciyle Türkiye'nin tasarruf 
edebileceği karasuları dışındaki suların altında 
aralıiklı veya sürekli olarak kalan araziyi de 
dahi! olmak üzere Türkiye topraklarına ve ara
zisine tahsis olunur.» diye Petrol Kanundaki 
tashilhatı bugünkü iktidar dışı bir koalisyon 
Hükümeti yapmıştır. 

Bugün kıta sahanlığı hakkında çıkan ihti
lâf, Adalet Partisi İktidarının verdiği ruhsat
lara dayanılarak girişilen aramalar neticesi çık
mıştır. Biz o tarihlerde kıta sahanlığı ile ilgili 
hakları müdafa ederken, bugün kıta sahanlığı 
'haklarının havarisi durumunda olan Sayın Cum
huriyet Halk Partililer ve onun değerli bir mü
messili sayın arkadaşımız İhsan Topaloğlu hu
zurumuzda şunu söylüyordu: 

'«iSaym senatörler, TPAO'lığı arama politi
kasını çok pahalı olan deniz sondajlarına yö
neltmekle hataya düşmüştür. Karada daha ucuz 
olarak daiha fazla sondaj yapıp, en azından İs
kenderun Körfezindeki petrol bulma imkânı 
kadar imkân taşıyan sahaların test edilmesi 
mümkünken, Türk Petrollerinin bu deniz son
dajlarına 50 milyona yakın olarak hesapladı
ğımız !bir para sarfetmesini doğru bulmuyoruz» 
Bizi kınıyorlardı. Kıta sahanlığı hakları ve de
niz altında petrol aramalariyle iştigalimiz do-
layıısıyle.. 

Ben onu da kaale almıyorum. Mesele millî 
'bir mesele. O gün öyle bakılabilir Ibu meseleye, 
bugün başka türlü bakılabilir, o da gayet tabiî. 
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Şimdi, bizim bu kanunu daha mükemmel 
ve gayesine uygun hakle çıkmasına hizmet et
memiz için sarfettiğimiz mesai neden A'atanımızı 
(böyle düşünenlerden daha az sevdiğimize veya 
milliyet hislerimizin daha zayıf olduğuna ham
lediliyor? Bunun dayandığı temeli anlayamıyo
rum. 

Sonra, Hükümet ekseriyeti haiz bir Hükü
mettir. Beni sabote ettiler. Meclis toplanmadı, 
yapamadım, gecikmedim.. Ekseriyet sizde, eli
nizde, iktidarsınız; Meclise de ekseriyeti sağlar
sınız, istediğiniz kanunu da çıkarırsınız. Eğer 
bizim mülâhazalarımıza iltifat edilmiyorsa, eğer 
bizim müzalıaretimize muhtaç değilseniz gayet 
rahatlıkla çıkartırsınız. Yok güç -azsa, teşriki 
mesai imkânı varsa, bu, beraber çalışalım; ama 
ille benim dediğimi yapacaksmla olmaz. Bir 
noktada birleşelim. Yetki Kanunu vermek ah
kâmı amireden değil ki. Anayasa «verilebilir» 
diyor. O verilebilirin şartları var. Hükümete, iti
mat etmek lâzım, Hükümetin getirdiği argü
manlara kaani olmak lâzım, onların isabetime 
inanmak lâzım; birbirimizi ikna ederek. 

«Kıyı Emniyetinin Dahiliye Vekâletine dev
ri hakkındaki Kanunu değiştireceğim» diyor. Sa
yın Bakan buyurdular ki, «Efendim ben bunları 
ilga etmeyeceğim. Niye o manada aldınız?» Lağ
vetmeyi de düşünmüyorum buyuruyorlar; ama 
getirdikleri metin şu : 

«Birinci maddede yazılı konularda ve birin
ci maddede belirtilen amaç ve ilkelere uygun 
olarak kanun hükmündeki kararnameleri çıkar
ına yetkisi aşağıda yazılı kanun hükümlerini de
ğiştirmeyi, hu kanunların öngördükleri teşkilât
ları ilga etmeyi, yeniden kurmayı veya bağlı bu
lundukları makamları değiştirmeyi ve görevli 
ve yetkili mahkemeler ile diğer makamların sap
tanmasını kapsar:» Geniş yetki. 

Dahiliye Vekâletinden kıyı emniyetini gö
zetleme vazifesini alıp başka vekâlete devri ve
ya başka makama... Niçin, nereye vereceksiniz? 
Donanmaya mı, başka yere mi? E, bunları bil
meden; Kaçakçılığın Men ve Takibine dair Ka
nunun, Petrol Kanunun mülkeyit dahil bir sürü 
maddeleri, Sınır, kıyı ve karasularımızın muha
fazası, yine Kaçakçılığın men ve takibine dair 
Kanununun 58 nci maddesi, Su ürünleri Kanu
nunun 21 nci maddesi, Gümrük Kanununun şu 
maddesi, Seyir ve Hidrografi hizmetleri Kanu

nunun şu maddeleri... Pek çok maddeler; 82 ta
ne madde. Biz, devletler hukuku ile ilgili bileüm-
le hakları kullanmak için, kendilerini müzakere 
bakımından teçhiz etmek için, böyle muayyen 
kanunlar, bizi tereddüte düşüren kanunlar de
ğil; ama yetki isteyen, devletler hukuku kana
lında bütün haklarını rahatlıkla kullanmak için 
yetki isteyen bir tasarrufları varsa, bizi rahat
sız etmeyen, arzu ettikleri gayeye uygun, haki
katen kendilerini müzakere bakımından teçhiz 
edecek, takviye edecek bir arzuları varsa, vere
cekleri bir tadil önergeleriyle burada onu iste
dikleri maddeye koymaya amadeyiz. 

Arkadaşlarım ela söyledi, bunu burada çıka
rırız, 2, 3 gün tehir edilebilir yeni bir kararla 
veya meclisler içtimaa çağrılır, bir hafta içinde 
de, 3 gün içinde de, belki sıkışırsanız muayyen 
tatil günleri arasında da zorlayarak bu kanunu 
Meclisten de getirmek ve bizim bir kompromi 
neticesinde benimseyeceğimiz değişikliklere, di
ğer tarafta iki büyük parti aralarında ittifak 
ettiğine göre, orada bir itiraz olmayacağı, be
nimseyecekleri kabul edilerek bir hâl şekli bu
lunur. 

Bunu bırakıp ille, «Ben bunu getirdim, ben 
bunu istiyorum. Virgülüne dokundurmam. Do
kunursan. bu kanun zaten Kasıma kalır, o iti
barla vatanını az sevmiş olursun, kamu oyu da 
senin hakkında gerekli hükmü verir.» gerekçe
siyle bu kanun zorlanarak çıkmaz. 

SAFFET UR AL (Bursa) — Bu neticeye ra
zı olduktan sonra mesele yok. 

A. P. GKUPU ADINA İHSAN SABRI ÇAĞ-
LAYANGİL (Devamla) — Benim düşüncem, 
Hükümetin yetkiyle teçhizi lâzım. Hükümetin 
böyle bir desteğe ihtiyacında fayda var; ama sı
nırı, hedefi, kapsamı vazıh olmalı ve tereddüt
lerden arî olmalı. Bu kanun o hale gelirse, hep 
beraber, el ve yürek birliğiyle süratle gayeye 
varırız. 

Saygılarımı sunuyorum. (A. P. sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Yıldız. M. B. G. adına, 
buyurunuz. 

M. B. GKUPU ADINA AHMET YILDIZ 
(Tabiî Üye) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Se
natosunun sayın üyeleri; 

Ben, Millî Birlik Grupu adına konuyu önce 
4 başlık altını eleştirerek önerilerimizi ve yasa 
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hakkında seçilmesi gereken eylem türünü öne
receğim : 

1. — Konuyu önce tüm dış politikamız için
deki yeri bakımından, 

2. — Konuyu kendi özü bakımından, 
3. — Belirtilen kuşkulara bir karşılık olur 

umuduyla Hükümet yetkiyi nasıl kullanacak, 
bu tür bir donatımı Hükümet acaba ilerde nasıl 
uygulayacak. 

4 ncü Hükümetin konu hakkındaki tutumu
nu Devletler Hukuku, Türkiye gerçekleri ve ta
rihsel olgunun ışığı altında değerlendirmek is
tiyorum. 

Arkadaşlarım, bhbi'inıizi böyle bir konuda 
eleştirmede yarar bulmam. Ayrıca, şu oklu, bu 
oldu, şöyle yapsaydınız, böyle yapsaydınız konu
larına veya siz şöyle yaptınız konularına değin
mekle de hiç bir yarar görmem. Böyle keınula.r-
la çok değerli bir zamanı kapama yerine, tarihin 
yargısına, onurumuzu okşayacak, ileride de 
baktığımız zaman hiç olmazsa payımıza düşen 
sorumluluğu yerine getirebildik diyebilmemizi 
sağlayacak bir tutumu seçmemiz gerektiği kanı
sın da yifin. 

Arkadaşlar, Sayın özgün eş'in de buyurduğu 
gibi, biz Hükümetin özellikle son aylar içindeki 
dı-ş politika tutumunu yıllarca bu kürsüden 
önerdiğimiz politikaya büyük ölçüde uygun gör
mekteyiz, 

Gerçekte, çok önemli üç konuda sanırım ki, 
bütün Türkiye'nin politikacıları ve kurumları 
başarıyı belirli bir aşamaya ulaştırdıkları tak
dirde T ürik dış politikası büyük saygı kazanır. 

Hükümetin petrol için çok kesin bir tutum 
aldığını gördük. Yıllarca alıştığımız türden kar
şı davranışlar birkaç gün içinde söndü ve her
kes ; «Evet, bu eski oyunları artık yapmayaca
ğız» dedi. Yani petrol ortaklıkları... 

Ayrıntılarına fazla değinmeyeceğim, sonra 
bu Yunanistan!a olan ilişkilerimize geldik. Bu
rada da birçnk eski uygulamaları tümden değiş
tiren, ben adını koyacağım; Atatürkçü bir poli
tika gördüm. Haklarımıza .saygılıyız, hukuka 
Saygılıyız, denizi kardeş bir deniz yapmak isti
yoruz; ama şimdiye kadar her ne surette olursa 
olsun kullanılmamış haklarımızı yitirmiş duru
ma gelmeyiz ve o bölgede Sayın Cumhurbaşka
nı, komutanlar. Hükümette dmil olmak üzere 
gördüğüm davranışı tarih öv 
la durmuyorum. 

?ceK. L rinde faz-

Hükünıet yetkiyi nasıl kullanacak? Bunu 
değerlendirebilmek için konuyla ilişkin tutumu
nu ve dış çevrelerde okuduğum feadarıyle bırak
tığı yankıları değerlendiranek gerekir. 

Hükümet Ottava'da ne yaptı? «Gel konuşa
lım» Pankartlar asıldı, onun hap'isanesiiLİ göste
rerek protesto edilen bir Hükümet temsilcileri, 
saygı duyan bir Hükümetle karşılaştılar. Kar
şımızdaki Hükümet kaçtı. Ciddî görüşmelerden 
,'kaçttı, yanaşmadı. 

Brüksel'de tepe toplantısı yapıldı, başbakan
lar karşılaştı. Başbakanların toplantısında; 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı her kapıyı aç
tı. «Komisyon kurallım, bakanları görevlendire
lim, başbakanlar buna baksın, ne gibi uzlaşıcı, 
barışçı, hukuka dayanan çözüm varsa deneye
lim» deldi; ama ne dedi karşısı? «Hayır, işlerin 
kıyısına köşesine dokunalım, esasına dokunma
yalım». Kaçtı, Telefon etti filân, bunlara dokun
muyorum. Ulusal iradeye dayanımı yor, güçsüz
dür; onlar bir tarafa. Bütün bunlar Türkiye' 
nin dış-arıda konuyu hem barışçı, uzlaşıcı, hu
kuka dayalı; fakat onurunu ve yararlarımı sars
madan çözüm istediği kanısını açık kanıtlarıyla 
verdi. 

Şimdi arkadaşlarım, böyle olunca hemen bir 
kuşkuya kapılıp bu yetkiyi, şu ana kadarla tu
tumuna karşın bundan sonra kötüye kullana
caksın demek pek uygun gelmediği gibi, biraz 
sonra değineceğim kaygılara da yer vermiyor. 

Arkadaşlarım, çok önemli bir sakine a var. 
Herkes biliyor. Dolaylı da olsa, itiraf da etmese; 
buradan çıkmazsa, gecikirse, değişirse bu ya.z 
bu yasa çıkmayacak; yani sonbahara kalacak. 
Ne olacak? Bu yasayı çıkartmayız diyen yahut 
öyle dediği yazılan, dışarıda söylenti halinde 
dolaşan ve hiç de iyi yo ram a elverişli olmayan 
sözler gerçekleşmiş gibi bir damg-a yiyecek. Her 
şeyden önce hepimizden başka, bu sözleri söyle
mese dahi söylemiş diye söylenen bir suçlama 
altında kalacak. «Yapmadın, yetki vermedin, 
çıkartmayacağını dedin. İşte dediğini yaptın; 
ama «Türkiye zarar etti» denecek. İleride ben 
de diyeceğim. 

Arkadaşlarım, mağa 1 o ide a ya karşı elbirliği 
yapmak zorundayız. Sayın Özgüneş çok heye
canla anlattı. Bu hastalığı biliyoruz. Ben de bir
kaç kez, «Çerçi Yunanistan'la ilişkilerimiz, dost
luğumuz oksijen çadırıne yatacak hale gelıniş-

443 — 
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t i r ; ama düzeltilebilse ben de 'bayram ederim» 
denuştkn. 

««Hükümetin elini kolunu bağlama» diye söy
lendi. Bu gerçekte böyledir. Şimdi bu yasa çık
mazsa; Kasıma kadar neler olacağını, ne gibi 
•olup bit tilerle karşılaşacağımızı şu anda kes
tirmek kolay değildir. Hükümeti yetkiyle donat
madık. Çağıracağız Kasımda «Ey Hükümet ne 
yaptın?» Hükümet ne diyecek? «Ne yaptınız ba
na siz» diyecek. Haiklı olarak çıkacak karşımıza. 
Bütün bunları düşünürken, aslında buradaki de
ğişiklikler çıkmayı önlem ese hiç bir şey söyle
mezdik. 

Sonra, değiştirilen maddeleri alıp da bilmem 
nereden nereye kadar, akla mantığa sığmaya
cak değişiklikleri bu Hükümet yapacak diye 
-öcüler yaratmayı da ben ciddî bulmuyorum. 
«Efendim, size böyle bir yetkiyi verirsek neler 
yaparsınız, siz; denizi karaya çevirirsiniz» der 
gibi öcüler yaratmayı haklı bulmam. Yani bu 
kadar mantıksız, şimdiye kadar uygulamaları 
îbu ölçüde, yaygın olagelmiş, gelenekleşmiş bütün 
yasaları alt üst edecek bir davranışta ise, onun 
da hesabını sormak Meclisin görevidir; ama 
her halde kuvvetler ayrılığı olduğu zaman ön
ceden Meclis emir verir ki, bunları yapmaz. 
'Bunların denetimini yapar. 

Biliyorsunuz, birinci Anayasada olduğu gibi, 
Meclise Hükümet bu noktada, kuvvetler birliği 
yetkisine dayanarak önceden böyle bir direk
tif mahiyetinde vermez. Yanlış yaptığı zaman 
denetler. Kuşku; efendim, denetlemeye fırsat 
kalmadan gider. 

Arkadaşlarım, bütün kuşkulardan daha bü
yük kuşku yetkisiz bırakmaktır. Önce, Iranun 
üzerinde duralım, Hükümet elbette hatalar ya
pabilir; ama en kötüsü yetkisiz halde, donatıl-
ımadan bırakılmasıdır. 

ISaym Dışişleri Bakanı konuyu, bu kür
süde söylenebilecek ölçüde açıkladı. «Bu bir 
kısım değerli arkadaşlarımızın değindiği ka
dar dar değildir» dedi. Ege denizinin tümü; 
yani üzerinde uçaklarımızın, içinde de gemile
rimizin bulunması halinde Yunan kontrolünde 
'bulunduğumuz deniz. Evet, bu da olmuştur. 
Böyle bir denizin bütün sorunları var bunun 
içinde. Yalnız hir ya da iki konu, yalnız kıta 
sahanlığı konusu değildir. 

11 . 7 . 1974 O : 2 

O halde bütün bunları düşündüğümüz za
man, dailıa mükemmel çıksın deyip, çıkartma
mak gibi bir durumu önlememizi rica ediyo
rum. 

Arkadaşlarım, taktik ya da bu konudaki ba
şarı yerine, ulusal yarar ve şu andaki ivedilik 
önem kazanmalıdır. 

Özet olarak belirtmek istersem; Bir genel 
görüşme yapılsaydı, bu arz ettiklerim, değine
ceğim noktalar olacaktı. Ben son 3 - 4 olayda 
Hükümetin politikasını tutarlı, olumlu buldum. 
Uzun geçmişin yakındığımız bir .sürü dertlerini 
düzeltici buldum, bu konularda uzlaşıcı bul
dum. Bu husus dışarıda da övülüyor. Onları da 
'basından okuyoruz. Bu konularda bir iki güç 
nokta daha vardır, şu anda bunlara değinmek 
istemiyorum. Onları da elbirliği ile destekleye
rek, dış politikayı bu aşamada başarılı kılarsak, 
Hükümete, Meclisi arka.sında. kamuoyu arka
sında., ulusun tümünün duygularını yansıtan 
(bir tutum içinde olduğu görüntüsünü sağlarsak, 
Türk dış politikası büyük ölçüde puan kaza
nacak, onurlu bir politika olacak ve hem de en 
güçlü devletler yanında pazarlık yapılması ko
lay olmayan meselelerde ucuzuna «Evet» deme
yen bir Hükümete sahip olacağız. Öbür, Üçüncü 
Dünya devletlerine karşı da Atatürk'e besle
nen saygının ve Atatürkçü dış politikanın ta
zelenmesine fırsat verecek olumlu bir tutuma 
katkıda bulunmuş olacağız. 

Bu yüzdendir ki, «Senin bunu nasıl kulla
nacağın belli değildir, büyük kuşkular yaratır». 
deyip, engellemelere gerekçe türetmeyelim. 
Taktikleri, birbirimizi eleştirmeleri, eskiden 
yapılanları öne sürüp de konuyu geciktirme
yelim. Bunu geçiktirmezsek, sanıyorum ki, (İle 
ride yine burada görüşeceğiz) bu belirtilen sa
kıncaların hiç birisi olmayacaktır, ama ne ola
caktır? Karşı taraf da bilecek; Meclis tatile 
girdi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bütün 
yetkileri aldı, bu Hükümet yetkileri şöyle kul
lanıyor : «Gelin görüşelim. Görüşmüyorsanız, 
ben, serbestim, haklarımı kullanırım. Eğer, kar
şıma çıkarsanız, ben haklarımı kullanmaktan 
vazgeçmeni.» diyor. «Böyle bir tulumdaki Hü
kümeti Meclisler donattı, karşımızda böyle bir 
Hükümet var.» dedirtmeliyiz. Böyle yaptığı
mız takdirde, .Sayın Oağlayangirin buyurduk-

j lan gibi, böyle anlarda, partiyi, özel eleştiriyi, 
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özel kaygıyı bir yana bıraktığımız takdirde, 
Senatonun kendisıhıdeıı beklenen yüce bir gö
revi, uzak gelecekte övgüyle anılacak biçimde 
yapacağı ka m s ınday mı. 

Bu yüzden ricamız; Millet Meclisinin metnini 
•olduğu gibi ve geciktirmeden kabul ederek bu 
kanunu çıkarırsak hayırlı bir iş yapmış oluruz. 
Bu görüşlerimin en azından değerlendirileceği 
umuduyle Cumhuriyet Senatosunun Yüce Ku
rulunu saygıyle selâmlarım. (C. H. P. ve M. B. G. 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN —• Sayın Tığlı, buyurunuz. 
MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler; 
Deniz Hukukuyle iliği!i Yetki kanunu tasa

rısının (müzakeresi münasebetiyle söz almakta
ki maksadım tamamen .bir vicdanî kanaatimi 
ortaya koymaktan ibarettir. 

Komisyon olarak kalkmışız, «Millet Mecli
sinden gelen .metnin 1 nci maddesini esas iti
bariyle kabul ediyorum.» demişiz, hatta gerek
çenin son fıkrasıyle «Bu yeni düzenlemede esas 
ve maksat korunduğu gibi, hatta daha da açık 
!bir hüviyete kavuşt uru İm ustur.» denilmiştir. 

Komisyonumuz, Millet Meclisinden gelen 1 
nci maddeyi esas '.tibariyle kabul etmiş, hatta 
daha da çok takviye ettiğini söylemiştir. Esas 
kabul edildiğine göre, geriye kalan teferruat
tır. Komisyon, «Teferruatta ihtilâfa düştük» 
diyor. 

2 nci madde hakkındaki beyanda, «Millet 
Meclisi metni esas itibariyle Komisyonumuzca 
da benimsenmiş olmakla beraber, 1 nci maddede 
yapılan düzenlemeye ilişkin gerekçe esas kabul 
edilmek suretiyle kanunun kapsamını belirleyen 
bu madde esas ve maksat korunmak ve hatta da
ha da açık bir biçimde ifade edilmek üzere ye
niden kaleme alınmıştır.» denilmektedir. 

Bu beyan da çelişkiler içinde, yani Komis
yon bu kararıyle bir hissiyatın içindedir. Millet 
Meclisinden gelen 2 nci maddeyi âdeta övüyor, 
katta «Takviye ettim.» diyor. Takviye etmiş, 
ama teferruatta, da biıkaç maddeyi değiştirmek 
suretiyle ıbu kanunun çıkmasını bir taktik ola
rak önlemiş. İşin açığı budur. 

4 ııcü maddeye .geliyoruz. Gerekçede «Millet 
Meclisi metni esas itibariyle Komisyonumuzca 
da benimsenmiş olmakla beraber, 1 nci madde
de yapılan düzenlemeye ilişkin gerekçe esas ka
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bul edilmek suretiyle kanunun geçerlik süresini 
belirleyen bu maddede değişiklik yapılmış, ge
çerlik süresi bir yıl olarak tespit edilmiştir.» 
denmektedir. 

Bütün marifeti üç seneyi bir seneye indir
mek. .0 da bir teferruat. Benim Hükümetim bu 
nazik zamanda ve bu tatil arifesinde böyle bir 
yetkiyi Meclisten isterken, Millet Meclisi bunu 
kabul ediyor, Senato Komisyonu da esas itiba
riyle kabul ediyor; hatta takviye etmek sure-
iyle destekliyor; ama sanki üç yılı bir yıla indir
mek suretiyle marifet yapıyor. Senato Komis
yonu üç. yılı bir yıla indirmekle ne büyük va
zife görmüş... Allah korusun, bir yıl üç yıl olur
sa Devlet batacak; ama üç yıl bir yıl olursa 
Devlet kurtulacak.. Buna inanmak mümkün cle-
ğil.( C. Tl. P. sıralarından alkışlar.) 

iSonra, 11 kanunda 82 tane madde değişti
rilmiş, Hükümete inanmamak lâzım gelirmiş... 
1,1 kanunda 82 maddenin değiştirilmesi çakmuş, 
Komisyon bunu 42'ye indirmiş, hem de esas iti
bariyle Hükümeti yetkiyle mücehhez kılacak 
maddeleri mahfuz tutmuş, Hükümet lehine bu
nu kabul etmiş, teferruat maddelerde kısıntı 
yapmış.. 

Sayın senatörler, bunlara inanmak mümkün 
değil. Ben. Millet Meclisinden gelen metne oy 
vereceğimi saygı yi e arz ederim. (C. H. P. sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Ege, buyurunuz. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI RE RET RENDECİ (Samsun) — Be
yefendi, müsaade eder misiniz, birkaç kelimeyi 
aydınlatmak mecburiyetindeyim. 

BAŞKAN — Sayın Ege bir dakika. Komis
yon söz istemektedir. 

Komisyon adına buyurun Sayın Rendeci. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım ; 

ISöz almak niyetinde değildim. Daka evvel 
Komisyon Sözcüsü arkadaşım bazı meseleleri 
açıklığa kavuşturdu, fakat bir ithamın karşı
sında mcsleyi açıklığa kavuşturmak lüzumunu 
•duydum. 

Muhterem arkadaşlar, bir kanun çıkarmıyo
ruz. Herhangi bir mevzuu düzenleyecek bir ka
nunu yüksek huzurlarınızda tedvin etseydik, 
meselâ Karasuları Kanununu getirip yüksek 
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huzurlarınızda tedvin etseydik; «Karasularının 
hududu ne kadar olacak, nereye kadar hâkini 
olacağız, altı kimin olacak, üstü kimin olacak, 
sağında kim bulunacak?» deseydik, amenna. 
Tüıık Milleti adına kanun yapmakla görevli ve 
yetkili Yüce Meclis takdirlerini o istikamette 
'kullanırdı. Biz kanun yapmıyoruz ki, ,bu mev
zuun tarananımı Yüce Meclisler adına tanzim et
mek üzere Hükümete y&tki veriyoruz. Ne ka
dar? Üç sene süreyle. 

(Simidi, Komisyonumuzda hâkim olan fikir 
Işu: Meselenin müstaceliyet arz eden yönlerinde 
Hükümete yetki verelim, kendisi onları huku
ken düzenlesin. Bu, acele istenen ahvaldir; ama 
bunun dışında Yüce Meclis yetkilerini kimseye 
veremez. Kanun yapma yetkisi Anayasayla Mec
lislere verilmiştir. Niçin Ulaştırma Bakanlığının 
görev ve yetkilerini düzenleme vazifesi bu Ka
nunun altına karasularının saptanmasını tespit 
ederken getirilip konuyor? Hükümeti, evvelâ 
bu mevzunda bizleri şüpheye düşüren halinden 
dolayı Komisyonda hatalı bulduk. Ulaştırma Ba
kanlığının görev ve yetkilerinin bu Kanunla 
alâkası ne? Su Ürünleri Kanununu mutlaka bu 
acele halin içerisine sokmanın ne manası vardı? 
Komisyondaki müzakerelerin esprisi, anlayışı bu 
olmuştur, muhterem arkadaşlarım,. 

Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun: 
Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Karasularının 
üstünde bu Kanunla Hükümete yetki vereceğiz 
de, kaçakçı motorlarını mı kovalayacak, bu yet
kisi yok mu? 

Eğer Hükümet, dünyada yeni tekamül eden 
kaçakçılık hadiselerine karşı yeni tedbirler alın
ması lüzumunu görüyorsa, bir kanun tasarısı 
getirir, Yüce Meclisler konuşur, tahsisatını ve
rir, kadrolarını verir, malzemesini verir, mese
leleri geniş geniş görüşür ve Türk Milleti adı
na şu kanunların hudutmıu Anayasada derpiş 
edilen hudutlar içerisinde tayin ve tespit eder
dik. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi bir meselede 
itham kolaydır; yani bir meselede, «Efendim siz 
bu meselede işi şuraya götürdünüz, buraya gö-
türdünüz» demek mümkündür. Ben işin politik 
yönlerine girmek istemiyorum, teknik yönleri
ni arz etmek istiyorum. 

Deniz altında, tarihî eserler arayacaklamıış, 
yetki istiyorlar. İnsaf edin, Eski Eserler Kanu

nunu bu Meclislerden geçireli daha bir sene ol
madı. Geçen sene Eski Eserler Kanunu buradan 
geçirdik. Bu kadar acele durum var ise, Eski 
Eserler Kanununun tâdili için (Hemen denizin 
altına inip de eski eserler kaçırılmıyor.) Hükü
met bir değişiklik tasarısı getirir, Yüce Meclis 
bunu konuşur, ondan sonra işin içinden çıkar
dık. 

Arkadaşlar; hem icra, hem yasama yetkisi, 
ikisini bir yerde bağdaştıracaksınız. Komisyon
da, Yüce Meclis adına bu çalışmaları yaparken, 
Meclisin haklarını, yasama yetkilerini, Anayasa
nın Meclislere verdiği hakların kullanılması 
için asgarî manada hasislik gösterdik, verme
dik Meclisin haklarını, Meclisin haklarına sa
hip çıktık. Dedik ki, «Bu hakların kullanılma
sını hudutlayacağız, her sahada vermeyeceğiz.» 
Nerede verdik? Karasularında verdik, karasula
rı dışındaki sahalarda verdik. Karasularında 
tam yetki verilmiştir, bu Komisyon metninde 
var. Karasuları içinde Hükümet istediği düzen
leme}'! yapabilir, karasularının ilerisindeki açık 
denizlerde ve «Kıta sahanlığı» diye tabir edilen 
sahada Hükümet bizim Komisyonda kabul et
tiğimiz metinde her türlü yetkiye sahiptir, her 
türlü tedbiri alabilir, her türlü kanunî mevzu
atı getirip koyabilir, çıkarabilir; ama karasula
rından içeriye geldiği zaman, orada duracağız. 
Komisyon olarak orada durmayı uygun bulduk, 
orada kanun yapma yetkimizi vermek isteme
dik. Bu tasarrufu Yüce Heyet adına yaptık, şa
hıslarımız adına değil. Komisyon Umumî Heyet 
adına vazife görüyor; ama bizim raporumuzu 
veya metnimizi Umumî Heyet kabul etmeyebi
lir. 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi endişeye düş
tüğümüz noktalardan birisi de şu, onu da arz 
edeyim; yani Komisyon meselelerin üzerine ni
çin bu kadar hassasiyetle eğilmiştir onu da 
arz edeyim. İkinci maddede bizi endişeye düşü
ren husuf; şu : 

«•Kararname çıkarma yetkisi aşağıda yazılı 
kamın hükümlerini değiştirmeyi.» 

Aşağıda yazılı kanunların hükümlerini de
ğiştirecek ve yerlerine Hükümet, kendi anlayışı 
içerisinde hükümler vaz edecek kanun metinle
rinden o maddeler çıkarılacak, onun yerine ka
nun maddesi olarak, kanun hükmünde kararna
meyle getirilen hükümler konacak. 
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«Bu kanunların öngördüğü teşkilâtları ilga 
etmeyi.» 

Neyi ilga edeceksiniz? Hangi teşkilâtlar ilga 
edilecekse diyecek ki, «Ulaştırma Bakanlığında 
falan falan umum müdürlükleri lağvettim, bun
ların yerine, açık denizlerde şu işleri yapacak, 
umum müdürlük kurdum, şu kadroları verdim, 
bu kadroları getirdim.» Biz meselenin bu yön
lerden sıkışıklık arz ettiği kanaatine Komisyon
da varamadık. Teşkilât kurma yönünden Hükü
metin bir sıkışıklık içerisinde olduğu kanaatine 
varamadık, Hükümet bize bu intibaı vermedi. 

Sayın Bakanları Komisyon huzuruna davet 
ettik; birinci gün gelmediler. İkinci gün Meclis
lerin yetkilerini isteyen kişileri karşımıza iste
dik, temsilci memurları değil. Kime yetki vere
ceğiz? Hükümete. Ne yapacak? Kararname çı
karacak. «Bu kanunu çıkaracak Bakanlar Ku
rulu üyeleri gelsinler, bizden bu yetkiyi nasıl 
istiyorlar, nasıl kullanacaklar, bunu izah et
sinler» dedik. Sağolsunlar, geldiler izaih ettiler. 
Üç tane vekil arkadaşımız dedi ki, «Bizim için 
bu kanunda bu madde olsa da olur, olmasa da 
olur, bu kadar acil bir durumu da yoktur.» 

Su, Ürünleri Kanun tasarısında değişiklik yap
mak isteyen Gıda - Tarım ve Hayvancılık Baka
nı Sayın Korkut Özal geldi, «Benim böyle bir 
acele durumum yok ve bu iş içinde acele bir ted
bir almayı gerektiren bir durum yoktur. Bu ka
nun metninde de bu değişiklik için yetki veril
se de olur, verilmese de. Biz açık denizlerde 
balıkçılık ve su ürünleri mevzuunda dünyada 
tekâmül eden fennî imkânlara, yeni metotlara 
göre hazırlıklarımız vardır, bunları tasarı ha
linde Meclislere getireceğiz» dedi. 

Sonra, Ulaştırma Bakanı geldi, «Benim bu 
kanuna konan bu maddeden haberim yok. Ba
kanlar Kurulundan gelen tasarıya biz bunu 
dahil etmedik, hatta Millet Meclisinde dahil et
medik, böyle bir zaruret de yoktu» dedi. Bak
tık, hakikaten Hükümetten gelen tasarıda da 
yok. «Ulaştırma Bakanlığının görev ve yetkile
rini tanzim eden falan, falan maddelerin yahut 
da falan sayılı kanunların değiştirilmesini ica-
•bettirecek böyle bir talebimiz de olmadı, Mec
liste bir takrir verildi, o bir önergeyle kabul 
edilmiştir, bizim için olsa da olur. olmasa da 
olur» dedi. 

Muhterem arkadaşlarım, işte meseleyi karış
tıran zaten bu. Ne diyor? «Değiştirmeyi bu ka

nunların öngördüğü teşkilâtlan ilga etmeyi, ye
nliden 'kurmayı veya bağlı bulundukları ma
kamları değiştirmeyi ve görevli ve yetkili mah
kemelerle diğer makamların saptanmasını kap
sar» 

Muhterem arkadaşlar, şimdi ne yapıyoruz 
biliyor musunuz? Mahkemeleri de değiştirece
ğiz. Simidi mahkemelerin yetkilen, salâhiyet ve 
vazife : Hukukçu arkadaşlar bilirler; bir dava
ya nerede bakılır, kim bakar, bunu kim tayin 
eder? Anayasaya uygun olarak çıkarılmış di
ğer usul kanunları tayin eder. Şimdi ne yapaca
ğız? Değiştireceğiz. 

Yüce Meclislerin yargının ne olacağı yolun
daki kararlan kesin olarak belli olmadan Hü
kümete muayyen kişilerin hangi mahkemenin 
huzuruna çıkacağını tayin yetkisini vermeyi Ko
misyonumuz uygun bulmadı. Ne olacak? Diye
lim ki, Kaçakçılık kanunu var, İzmir'de kaçak
çılık yapmış bir kişiyi götürüp Van'da muhake
me edeceksiniz. Suç yeri itibariyle salâhiyet 
mevzuu; suç nerede işlenmişse davaya orada 
bakılır. Bir de bunun daha ilerisine gidelim. 
Acaba tabiî hâkim ('Burada vaktiyle çok müna
kaşası yapıldı) fikrini bu mesele öldürür mü, 
öldürmez nü; aykırı düşer mi, düşmez mi? Yü
ce Heyetiniz adına tasarıyı tetkik eden Komis
yonumuz, kanun yapma yetkisini ve vatandaşla
rın bu mevzudaki teminatlarını Hükümetin, ic
ranın takdirine bırakmayı uy gam bulmadı. Biz, 
sizler namına bu hassasiyeti gösterdik. 

«(Kanun yapma yetkiniz vardır» Kanun yap
ma yetkilerimizi de zaruretleri aşmayacak hu
dutların içerisinde tutmakta azamî hassasiyet 
gösterdik, yetkilerimizi vermedik. Hükümet ta
sarılarını, diğer acele olmayan mevadda, tetkik 
edelim, yapalım, kanun çıkaralım. 

Arkadaşlar, şimdi bir yetkimiz kaldı elimiz
de, kaimin yapma yetikisi, onu da mı vereceğiz? 
Yargının vazifesi ayn, icranın vazifesi ayrı. 
Hem kanun yapma yetkisini vereceksiniz hem 
de murakabe edeceksiniz. Yetkiyi verdiniz, neyi 
murakabe edersiniz? Biz bu mevzularda çok 
hassas davrandık. Bizi endişeye düşüren kuru
luşlardır. Öngördükleri teşkilâtları ilga etmek, 
yeniden kurmak, bağlı bulımduklan nıakamla-
n değiştirmek, görevli ve yetkili mahkemeler 
ile diğer makamların saptanmalarını tespit et
mek üzere kanun çıkaracak Bakanlar Kurulu. 
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Yok arkadaş; yapmadık, biz bu kadarına müsa
maha gösteiTmedik. Yüce Meclis adına göstere
medik. 

Üç türlü yetki var: Kanım yapma yetkisi, 
yargı yetkisi, icra yetkisi. Eğ(er bunu yapacak
sak, arkadaşlar müstacel ahvalde, pek mühim 
ahvalde Yüce Meclisleri toplantıya çağırma 
hakkımız vardır. Yarm bu, Meclislerde görüşü
lebilir, yarın görüşülemezse bir hafta sonra ace
le olarak Meclis toplantıya çağırılır, şu deği
şikliğe uyulur, mesele halledilir gidilir. Bundan 
dolayı, «Efendim Komisyon şöyle düşündü, şöy
le küçük meselelerin altına girdi, böyle küçük 
şekillerde düşündü» diye bir ithamı yaparken 
arkadaşlarımın biraz ölçülü olmaları gereğine 
inanıyorum, olacaklarına da inanıyorum, diğer
lerini sürç-ü lisan kabul ediyorum. 

Biz, Yüce Meclisin haklarının korunması 
(mevzuunda hassasiyet gösterdik, başka hassasi
yetimiz yoktu. Diğer hususlara, sonra ayrıca ce
vap verme lüzumu olursa cevaplarımı arz ede
ceğim. Şimdilik arzım bundan ibarettir. 

Saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından al
kışlar)-

KECA1 KOCAMAN (Artvin) — Grup adına 
söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu adına Sayın Kocaman, buyurunuz. 

C. H. P. GRÜPU ADINA RECAİ KOCAMAN 
(Artvin) — Sayan Başkan, değerli senatörler; 

Dada önce oturumun başında Grupumun 
sözcüsü sıfatıyle, gerek teknik gerek politik 
veçheleri itibariyle müzakere konusu kanun ta
sarısı hakkında Grupumun görüşlerini ariz amik 
arz etmek üzere hazırlığımı yapmış, söz de iste
miştim. Ancak, bundan vazgeçtiğimi bildirdim 
ve konuşmaya da niyetim yoktu. Müzakerelerin 
devamı sırasında ıttılaıma gelen bazı hususları, 
ileri sürülen bazı iddiaları cevapsız bırakmaya 
gönlüm razı olmadığı için Grupum adına söz al
mış bulunuyorum. Sözlerime başlarken hepinizi 
saygıyle selâmlarım. 

Şu müzakereler sırasında defaatle kürsüye 
çıkıp tasarıyı savunmak gayreti içine giren Dış
işleri Bakanımızı oturduğum yerden seyreder, 
müşahade ederken, kendim yaşım itibariyle ye
tişmedim ; ama tarihî eserlerde okuduğum İstik
lâl Mücadelesi tarihimizin bir pasajı gözümün 
önüne geldi. Lozan'da müzakereler nihavetlen-

miş, Türk Heyeti Başkanı ve Dışişleri Bakam 
merhum İsmet Paşa zamanın Hükümetinden im
za yetkisi istiyor. Romanya, üzerinden binbir 
güçlükle telgraf irtibatı kurulmuş .Yetkiyi bek
liyor, gelmiyor. İki günden fazla bir süre yetki
siz, binbir zahmet, binbir meşakkatle varılmış 
olan bir kompromiyi bir antlaşma haline getir
mek, imzalamak üzere istediği yetkiyi alamamış, 
kendisine Hükümeti tarafından yetki verilme
miş bir Dışişleri Bakanı olarak neler çektiğini, 
merhum İsmet Paşa müelliflere nakletmiş, çe
şitli müelliflerin kitaplarından renkli sahneler 
halinde bunları okumuştum. Sayın Dışişleri Ba
kanımızın buradaki çırpınmalarını müşahade 
ederken, tarihin okuduğum o sayfaları gözümün 
önüne geldi. (A. P. sıralarından «Allah, Allah» 
sesleri) Evet efendim. Dört aylık bir tatil süre
si boyunca Dışişleri Bakanımızı ve Dışişleri yet
kililerini kamuoyumuzun çok ehemmiyet atfet
tiği, millî haysiyetimizi, gururumuzu, izzetinef
simizi ilgilendiren bir konuda müzakerelere, tar
tışmalara, masalara oturacak olan Dışişleri Ba
kanımızı, Parlamentodan istediği yetkilerle teç
hiz edilmemiş olarak müzakere masasına gönde
receğiz. 

Hükümetin sevkettiği tasarıda yazılı bulunan 
deniz hukukuna ilişkin hükümler bir kültür. 
Kıta sahanlığıyle, su üstü ulaştırma meselele
riyle, kolluk ve asayiş cephesiyle, bu bölgeden 
maden, petrol vesaire istihsaliyle, suyun dibin
deki tarihî kıymetteki eserlerin mülkiyeti ve is
tihsalimde ilgili hükümler bir küldür. Bunların 

| bir kısmı hakkında kanun kuvvetinde kararna-
J me yetkisini Hükümete vermek, bir kısmı hak

kında vermemek, Hükümetin istediği yetkilerde 
kısıntıyı tazammum edeceğinden güçsüz düşü
rür, zayıf düşürür. Hele Sayın Anayasa ve Ada
let Komisyonu Başkanımızın biraz evvel ifade 
ettiği gibi, tamamen teknik teferruata taallûk 
eden bazı noktalar dolayısıyle değişiklik yapma 
gerekçesiyle kanun tasarısının mekik mekaniz
masına tabi olmasına sebebiyet vermek ve bu 
yüzden tasarının kanunlaşmasının bir başka ba
hara ertelenmesine sebebiyet vermek, işte hu
kuk muharebesine giden bir cephe kumandanını 
silâhtan mahrum etmek şeklinde nitelendirilecek 
davranıştır. 

Bu davranışlar burada tartışılıp nitelenirken, 
çeşitli kanatların sözcülerinden «vatan - millet; 
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Sakarya» mahiyetinde çeşitli vatanperverlik id
diaları dinledik. Buna biraz sonra temas edece
ğim. 

Ananıuhalefet Grupu Başkanı Sayın Çağla-
yangil üstadımızı dinledik, istifade etmek ama-
eıyle dikkatle dinledik. Üzülerek söyleyeyim, 
bir hayli miktar çelişkilerini müşahade ettik. 
Birkaç tanesine işaret edeyim : Bir yandan «Biz 
bu yetkiyi güven duyduğumuz Hükümete veri
riz» buyuruyorlar. Bu ibarenin mefhum-u muha
lifinden, Hükümetinize karşı güven duymadığı
mız için yetkiyi vermiyoruz anlamı çıkar. Öbür 
yandan da «Bu işler kompromiyle, karşılıklı an
laşmayla, bir ortak çizgide buluşmayla mümkün 
olur» diyorlar. İşte size birinci çelişki : Hem 
«Hükümetinize güven duymadığımız için yetki
yi esirgiyoruz» buyuruyorlar, hem de «Buyuru
nuz müzakere edelim, ortak çizgi ve bir komp-
romi sağlayalım» diyorlar. 

Söz buraya gelmişken bir noktaya işaret ede
yim. Kendilerinin, müstakil veya ortak hükü
met dönemlerinde, o zamanın anamuhalefeti sı-
fatıyle mensup olduğum parti aynı önerilerle 
karşılarına çıkmıştı; temel noktalarda birleşe
lim, bir kompromi kuralım... Bizzat Oağlayan-
gil'in, sayın üstadımızın kendi üslubnyle, kendi 
cümlesiyle verdiği cevabı hatırlatmak isterim, 
«Ancemaatin hükümet mi edeceğiz?» buyur
muşlardı. Şimdi biz de aynı cevabı veriyoruz. 

Yine saynı üstadımız kendi iktidarları za
manında veyanut ortak iktidarları zamanında 
kıta sahanlığında petrol üretimine imkân ve
ren, 'bu amaçla 6326 sayılı Petrol Kanununun 
3 ncü maddesinin 24 ncü bendinde 170:2 sayılı 
Kanunla değişiklik yaptıklarını ileri sürdüler 
ve değişik metni okudular. Aradan zaman geç
ti, sayın senatör arkadaşlarınım metnin 'bazı 
unsurlarını unutmuş ola'bil m elerine binaen 
tekrar okuyorum; tahlil edeceğim çelişkiye 
işaret edeceğim. 

'«İçsulann, karasuların ve uluslararası an
laşmalara veya teamüllere göre petrol ameli
yesi amaeıyile Türkiye'nin tasarruf edebilece
ği karasuları dışındaki suların altında aralıklı 
veya sürekli olarak kalan arazi de dahil ol
mak üzere Türkiye topraklarına arazi denilir» 
diye bir arazi tarifi yapar Petrol Kanunu mu
vacehesinde. 

Şimdi maddeyi tahlil edelim :. îçsularla ka
rasuları konumuz dışı, zaten iç hukukla hal
ledilmiş. «Uluslararası anlaşmalara veya teamül
lere göre petrol ameliyesi amacıyle Türkiye'nin 
tasarruf edebileceği karasularının altları..» 
Dikkatinizi çekerini sayın senatörler, uluslar
arası anlaşma. Hükümet de iburada, benden po
litik tecrübesi çok eski olan Devlet 'büyüklerim 
sayın ağabeylerim de 'burada. Kıta saShanlıığı 
dediğimiz karasularından daha öteye olan 
alanda petrol istihsali ile, üretimi ile ilgili 
ülkemizin ve uluslararası âlemin herhangi bir 
anlaşması var mı yok mu! 

Dünyanın en. büyük tartışma konusu, «Kı
ta sahanlığı nedir, tarifi nedir?» halen tartı
şılıyor, 1'958'de tartışıldı, 19'60'da tartışrîîdı, on
dan Sonra devletlerarası), komşulararası ihti
laflarda tartışıldı. Lâ'hey Adalet Divanının ge
rekçelerinde tartışıldı, Karakas'da tartışılıyor, 
Ibüyük ihtimalîle orada da halledilemeyecek, 
Karakas'ı izleyecek olan Viyana kongresinde 
de tartışılacak. Dünyanın en tartışmalı konu
sunda uluslararası anlaşmalara atıf yapıyor 
madde veya teamüllere atıf yapıyor. Yepyeni 
'bir konu. Deniz Hukuku teamü ler hukuku
dur; ama klâsik deniz hukuku teamüller hu
kukudur. Kıta sahanlığına taalluk eden yeni 
deniz hukuku mefhumlarına taalluk eden ko
nularla ilgili teamüller henüz ortaya çıkmış 
değildir. 

Böyle okurca bu maddenin balhsettiğim ulus
lararası anlaşma veya teamü'ler unsura açısın
dan uygulanma kabiliyeti yok. Bir unsuru ba
kımından da yok; Türkiye'nin tasarruf ede'bi-
leceği karasuları dışındaki sular.. Neresidir, 
nerede başlar? Karasularının bitim noktasında 
başlar, ama nerede biter, bunu kime ka'bul et-
tirelbilirsiniz? Unsur açısından da bu madde
nin tatbik kalbiliyetl yok. Böyle olduğu içindir 
ki yegane münferit düzenli enme mahiyetinde 
olan Petrol Kanununun 3 ncü maddesinin 24 
ncü bendinde yapılmış olan 'bıı değişiklik da
hi tatminkâr değildir diyor Hükümetimiz, bu
nun değiştirilmesinde yetki almak üzere ka
nun sevk etmiş bulunuyor.. 

Yine sayın anamııhalefet partisi grup Baş
kanı ve sözcüsü üstadımız «Efendim, biz de
ğiştirelim, tasarıyı Senatoda gönlümüze göre 
değişikliklere tabi tutalım, Millet Meclisinde 
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iktidar kanatlarının ekseriyeti vardır, yarınki ! 
Cuma günkü son toplantıda veya o olmazsa 
'birkaç, gün sonra yapacakları olağanüstü top
lantıda M İ et Meclisi bunu o şekliyle kanun
laştıksın ve Hükümet bu yetki ile teçhiz edil
sin.» buyurdular. Realist bir tahlil değildir. 
katılmıyoruz buna.. Bu kanun tasa1*15111111 ka
nunlaşması, -Millet Meclisinden mümkün olan 
süre boyunca geç çıkması için çırpınanların 
kimler olduğunu Türk kamuoyu müşahade et
ti, gördü: Türkiye parlamentolarının tabiatı 
İd a meydanda tarih boyunca daima iktidarları 
yaz başında parlamentoda ekseriyet toplaya
mama yakmtısı içinde müşahade ediyoruz; ya
ni realist bir görüş değil, problemin, konunun 
kanunlaşmasına dönük, müteveccih bir görüş 
değil. O itibarla çelişki diye ifade etmek isti
yoruz 

Sayın muhalefet sözcülerinin beyanlarında, 
hükümetlere kanun hükmünde kararname yet
kisi verme konusunda aşırı hassasiyet müşa
hade ediyorum. Bir metin okuyacağını; «Bu
gün Batılı demokrasilerde parlamentonun 
programını tasvip ederek işbaşına gelmesini 
sağladığı Hükümetin bu programını gerçek
leştirmek için belli süre ve sınırlar içinde bel
li konullarda. kanun kuvvetinde karar almak 
hususunda yine bizzat parlamento tarafından 
yetkili kılınması Devlet yönetiminin zaruret
lerinin biri olarak kabul edilir. Hele kalkınma
sını planla gerçekleştirmek zorunda kalan 
(bir ülkede aynı zaruret daha da üsütündür. 
Batıdaki parlamanter ülkelerde birbirinden 
çok farklı iktidarlar esasen srk sık bu yola baş
vurmuşlardır. Bu örnekten ilham alarak işba-
şmdaki Hükümetin Programında veya Türki
ye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylana
rak yürürlüğe giren kalkınma planlarında ka
nun konusu yapılacağı belirtilen alanlarda da 
kanun kuvvetinde kararnameler çıkartabilmek 
üzere Bakanlar Kurulunun Yetki talep eden 
kanun tasarıları sevk edebilmesi gereklidir» 
1969 yılı seçimlerindeki Adalet Partisi Seçim 
[Beyannamesinden okudum bunu. 

Milletin huzuruna şu fkirlerle çıkan saym 
şimdiki anamuhalefet partisinin bu kadar tek
nik ve dış ilişkilere tamamen karasularımızın 
dışmdaki kıta sahanlığı nokt-asma müteveccih 
bir düzenlenmeye ve bu düzenlenmenin dış mü-
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zakerelerde kullanılmasına matuf bir teknik ko
nuda Hükümetimizin istediği, kanun hükmünde 
kararname çıkarma yetkisi karşısı ada nasıl dav
randıklarını ve bu seçim beyannamesinde Mil
lete ne vadettiklerini bu ikisi arasındaki eeliş-

i kivi işaretlemekle geçiyorum. 

j Biraz evvel kendisini dinlediğimiz Sayın 
Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanı Hükü
metin getirdiği tasanda teknik teferruata taal
lûk eden noktalarda değişiklik yaptıklarını işa
ret ettiler. Madem ki, bu kadar teferruata ta
allûk ediyor içli, o halde niye bu değişikliği ön
gördüler de tasarının tatilden önce kanunlaşma
sını önlediler ve tatilden sonra da mekik meka
nizmasına girerek yeni yasama yılında daha ne 
kadar süre geciktikten sonra kanıınlaşabilir du
ruma düşmesine sebebiyet verdiler? Madem ki, 

I o kadar basit teknik teferruat idi, niye üzerin
de durdular? 

'Bu kürsüyü bugün işgal eden herkesin bir 
vatanperverlik havasına vatanperverlik yarışı 
içerisine girdiğini müşadıade ettim. Hangi dav
ranışın vatanperverce, hangisinin vatanperver
lik anlayışına aykırı olduğu konusu, davranışın 

I sahiplerinin iddialanyle saptanamaz. Bu konu 
I hakkındaki hükmü tarih verecektir. Bir örnek 

olsun diye söylüyorum, sözüm tamamen Mec
listen dışarı, herhangi bir telmih amacım yoktur 
tekrar tashih edeyim; Millî Mücadele sırasında 
Ankara d a ki Hükümetin yetkilileri de vatanper
verlik iddiasınclaydılar, İstanbul'daki Hüküme
tin yetkilileri de; ama hükmü tarih verdi. Sö
züm tamamen Meclisten dışarıdır, sırf bir örnek 
olsun diye söylüyorum. 

Muhterem arkadaşlarını; maddelere geçtiği
mizde müzakere konusu teklif metninin 1 ne i, 
2 nci ve A ncü maddelerinin Millet Meclisinden 
gelen şekle dönüşmesini sağlamak amacıyle 
yüksek tasviplerinize sunulacak önergeleri şim
diden grupum adına Başkanlık Divanına tak
dim ettim. 

Yüce Senato Genel Kurulunun Anayasa Ada-
I let Komisyonunun eğilimini benimseyerek Hü

kümet tasarısının Millet Meclisinden geldiği şe
kilde kanunlaşmasını sağlayacağını; bu sııret-

I le mekik mekanizmasının işletilmesi ve çok de
ğerli beş altı ayın kaybı ihtimallerini bertaraf 
edeceğini binnetice; bu konunun düzenlenmesi-

J nin gecikmesinden doğacak ulusal zararların ta-
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rihî ve vicdanî soiTimluluğu altına girmeyece
ğini ümit ve temenni etmekteyim. 

ıTeş'ekkür eder, saygılar sımanın. 
BAŞKAN — Sayın Ege. 
İSIvBNDEE CENAP EGE (Aydın) — Sa

yın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun saygıde
ğer üyeleri; 

Sözlerime başlarken, Cumhuriyet Halk Par
tisi Grapu adına konuşan muhterem arkadaşı
nım bir - iki konuda temas ettiği bazı noktaları 
ıben de kendi anlayışım içerisinde ifadelendirme
ye çalışacağım. 

'Müzakeresini yapmakta olduğumuz ye'.ki 
kanunu üzerindeki davranışları bir nevi Lozan 
müzakerelerinde İsmet- Paşaya devrin hükümeti 
tarafından gereken yetkinin zamanında verilip 
verilmediği ve bununla şu günkü müzakerelerin 
mukayese edilerek arada bir benzerlik bulundu
ğu bu kürsüden ifade edildi. Şimdi Lozan nıü-
za'kerelerinin ve İsmet İnönü'ye o zaman o dev
rin hükümetinin, başta o devrin Başvekili E a uf 
Orbay olmak üzere, yetkinin verilip verilmedi
ğinin müzakeresi ve iyi miydi, kötü müydü ne
ticesi üzerinde durulmasının yeri burası değil. 

-Muhterem arkadaşımız, konuşmasının sonun
da bir cümle ifade etti. Dediler ki, «Her şeyi 
zaman ve tarih ifade edecektir.» Maziye ait bir
çok şeyleri de zaman geçtikçe tarih ifade et
mekte, daha da edecek. Münakaşaları bırakalım 
tarih yapsın. Bütün Parlamento üyeleri Hükü
metim muvaffakiyetine nakise getirecek, Hükü
meti muvaffakiyetsiz kılacak anlayışın karşısııı-
Idadır; hele bilhassa bu mevzuu dış politika ile 
ilgili olursa 

Kimse bu kürsüde «Vatan, memleket, Sa
karya» nutku çekmiyor. Nasıl kendileri bir mu
kayesede bugün şu kanun tasarısının karşısına 
çıkanları keiidilerir.ee bazılarına benzetiyorlar
sa, bu kanun tasarısında e'ksik gördükleri, faz
la gördükleri konular üzerinde konuşma yetki
sini de Anayasadan almış olan partiler ve par
lamenterler düşünceleri istikametinde konuşa
cak ve oylarını da vicdanlarının kendilerine 
yerdiği rahatlık içinde o istikamette kullanacak
lardır. Bu mevzuda bir grup kararı yoktur, alın
mamıştır. 

iSonra, Hükümete güven duyma veya duy
mama mevzuu burada yine dile getirildi. Hükü
mete güven duyma veya duymama meselesin-
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de; elbette aynı Hükümetin içerisinde veya 
'koalisyonda bulunmayan partilerin ve hatta bu 
partilerle ilgisi olmayan müstakil olan parle-
menterlerin o Hükümeti ve o Hükümetin getir
miş olduğu çeşitli konuları tenkit etme hak
ları da vardır. Burada Adalet Partisinin hü
kümet yaptığı devirlerde bir muhterem baka
nın «Ancemaat hükümeti mi idare edeceğiz» 
şeklindeki sözünü, getirip de bugünkü ımevzu 
ile ilintili bulmak bence abestir. Çünkü, o za
man Adalet Partisi tek başına hükümetti, ik
tidardı, bu güce sahipti ve bunu söylediği za
man Parlamentonun iki kanadından da istediği 
kanunları, istediği, düşündüğü kendince fayda
lı olan meseleleri -geçirmeye yetkiliydi. Bugün 
Hükümetin her getirdiğine, Hükümete bir gü
ven hissi ve düşüncesi içerisinde muhalefetin 
oy vermesi bekleniyorsa; bu çok fazla iyimser
lik ve parlamenter teamülle bağdaşır bir husus 
olmaması gerekir. Zaten bugün kendileri, hü
kümet kanadını teşkil eden partiler; farzımu
hal Cumhuriyet Senatosunda güçleri ye tipte 
şu getirmiş oklukları tasarıyı, Hükümetin ge
tirmiş olduğu tasarıyı geç-irclbileccıkleıini bil
seler, bu tarzda konuşmaya, da lüzum görme
den müzakerelerin tümü bittikten sonra mad
delere geçilir, maddeleri de kendi güçleriyle 
çıkarırlar. 

Sonra burada bir söz daha ifade edildi; «Par
lamentoda kanunların çıkmaması için kimlerin 
çırpındığı kamuoyunca bilıinmektedir» dendi. 

Muhterem arkadaşlarım; zaten anlaşamadı
ğımız noktalardan bir tanesi bu. parlamento Ma 
hem Meclis kanadında, hem Cumhuriyet Sena
tosu kanadında tasarı veyahut tekliflerin ka
nunlaşmam ası iein çırpınma diye bir şey yok
tur. Ancak, Meclis kanadında 235 üyesi olan 
bugünkü koalisyon Hükümeti eğer bu meselele
ri kendilerince çok mühim, hayatî, memleket 
için kaçınılmaz buluyorsa, bu 235 milletvekili-
«Millet, memleket, Sakarya, vatan» derken iş
te bunlar sözde değil, icraatta kendisıini göste
rir. Gelip sabahlara kadar bu sıralarda oturup, 
kendi davalarını, kendi düşüncelerini müdafaa 
eden insanlar, ancak o şekilde vazife yapabi
lirler. Eğer, bugünkü Hükümet Meclis kana
dında toplananııyorsa, bugünkü Hükümeti teş
kil eden partilerin üyelerini muhalefet parti
lerine ait kişiler kollarından tutup da, salona 
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sokmuyor değil. Buyursunlar girsinler salon
lara ve gereken çoğunluğu teşkil etsinler ve 
neticeye varsınlar. 

ıMuktierem arkadaşlar; eski arkadaşlarımız 
ıgayet iyi bilirler, biz senelerce bu sıraların 
üstünde sabahlayarak netice almışızdır ve bi
zim karşımızda muhalefet yapıldığı zaman, sa
atlerce bu kürsüleri işgal edenleri salonda üs
tün çoğunluğumuza rağmen tahammülle dinle-
ımiş, sonunda yine teamüle, içtüzüğe, gelenek
lere uygun olarak oylamalara katılmış, neti
ceyi böyle istihsal etmişizdir. Bu tahammü
lü iktidar olunca göstereceksiniz. Kalkıp da si
zin gibi düşünrmedikleri için kelime kelime size 
uymadıkları için, karşınızdaki grup ve kişileri 
derhal kötülemeyeeeksiniz. 

Sayın muhalefet sözcüsü Lozan'dan, İsmet 
ıPaşa'nın Lozan'daki muvaffakiyetinden ve çek
tiği sıkıntılardan bahsederken, benim gözüm 
.gayri ihtiyarî Komılsyonun ve Hükümetin bu
lunduğu sıralara takıldı. Gürdüm. ki, bu sıkın
tının içinde olan Dışişleri Bakanı bir saatten 
•beri yerlerinde değildir ve yine takip ettim, bi
raz önce ben söze başlarken salona girdiler. Bir 
saattir dışarıda idiler. Her halde bu sıkıntının 
içinde değiller. Öyle olsalar, burada sonuna ka
dar hiç çıkmadan otururlardı. Biz altı yedi saat 
'bu sıralarda otururduk, arkadaşlar. Böyle neti
ce alınır. Bu mücadeleyi göstereceksiniz. 

Şimdi .ben bir meseleyi burada dile getirmek 
istiyorum. Bakınız bize gönderilen, «Deniz Hu
kuku İle İlgili Yetki Kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni...» diye geliyor ve 
diyor ki, «.Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına.» 
bu 5 . 7 . 1974'de Millet Meclisi Başkanlığından 
yazılıyor. «Millet Meclisinin 4 . 7 . 1974 tarihli» 
yani Millet Meclisinde 4 . 7 . 1974 tarihinde mü
zakeresi bitmiş ve Cumhuriyet Senatosuna gön
derilmiş. Cumhuriyet Senatosu bunu nasıl bir 
ciddiyetle almış ve komisyonlara hangi tarihte 
sevketmiş? Bakıyoruz. Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu 10 . 7 . 1974 de kaleme alınmış. 

Muhterem arkadaşlar, 4 . 7 . 1974 de geliyor, 
Komisyon toplanıyor ve 5 gün içerisinde karar 
alınabiliyor. İşte bu çalışmadır. Bu Cumhuriyet 
Senatosunun komisyonlarının ciddiyetle mesele
lerin üzerine eğilmiş olmasıdır. Sonra ne olu
yor? Ul . 7 . 1974 de Dışişleri, Turizm ve Ta
nıtma Komisyonu raporu haline geliyor ve bu-
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nun müzakereleri de Komisyonda iki gün ariz-
anıik devanı ediyor. Bir Parlamento çalışmasın
dan daha ne beklenebilir? Ondan sonra Umumî 
Heyet karar almış olmasına rağmen, şu önemli 
bir kanun tasarısıdır diye, bu kanun tasarısının 
müzakeresi için almış olduğu karardan rücıı 
ediyor ve belki sabahı bulacağımız şu toplantıyı 
akdediyor. 

Muhterem arkadaşlarım; lütfen birbirimize 
karşı büyük bir saygı ve anlayış içinde olalım. 
Bugün Anayasamız, Meclisin ve Cumhuriyet Se
natosunun Tüzükleri ortada iken ve Hükümetçe 
bu kadar mühim olduğu iddia edilen, benim de 
şahsen ehemmiyetini kabul ettiğim, bir kanun ta
sarısı elde iken, bırakınız Cumhuriyet Senato
sunun komisyonlarını, Umumî Heyetinde bu ka
nun tasarısının herhangi bir yerinde Sayın Ba
kanın da ifade ettikleri gibi meydana gelecek 
olan bir virgül veyahut da nokta hatasından 
geri döneceğini düşünmek ve derhal tatil ka
rarma girmemek gerekirdi. Evvelâ bunu tespit 
etmek zorundayız. 

Buraya gelen grup sözcüleri ve iktidar ka
nadından olan arkadaşlarımız hâlâ, «Efendim, 
bu tasarı kanunlaşmadığı takdirdeğ bu Kasıma 
kalır, gecikir, Hükümete yetki verilmemiş olur.» 
diye' konuşuyorlar. O zaman bunun tamamen 
bütün maddelerini kelime kelime aynen kabul 
edebilirdik; ama sehven bir hata ile gelmiş ola
bilirdi, malul olabilirdi. O zaman Sayın Baka
nın. «Bir virgülü dahi değişse geri döner.» şek
lindeki ifadesi ile gayet güzel ve vazıh ortaya 
koydukları gibi bu tasarının geri dönmek ihti
mali vardı. Öyle ise, iktidar olarak bütün güç
leri ellerinde bulundurması gereken ve bugün 
Meclis kanadında çoğunluğu teşkil, eden kişile
rin sanki aceleleri varmış gibi derhal tatile gir
melerinin sebebi ne idi? 

Muhterem arkadaşlar; biz burada tatil yap
madan çalıştığımız yılları hatırlarız. Şu tatil on 
gün sonra yapılsa idi, ne olurdu yani?.. Hiç 
bunların üzerinde durmayacaksınız ve bu kadar 
mühim 11 kanun ve 82 maddeyi kapsayan bir ka
nun tasarısı üzerinde, hiçbir noktasına dokunma
dan Cumhuriyet Senatosunun Komisyonları ve 
arkasından Umumî Heyeti bunları kabul edip çı
karacak ve o zaman vatanperverane bir hareket 
yapılmış olacak; ama herhangi bir endişe ile her
hangi bir yere dokunduğunuz, «şurası şu olsun» 
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dediğiniz zaman, vatan ve millet meselelerinde 
siz bir nevi ayak çelici, sabote edici duruma dü
şeceksiniz. Bu insafla kabili telif değildir. 

Muhterem arkadaşlarım; eğer ciddî çalışı
yor ve Parlamentoyu ciddiye alıyorsak, Parla
mentonun iki kanadına da saygımız varsa, «Bu 
Meclis kanadından çıkmıştır, nasıl olsa Cum
huriyet Senatosundan da çıkarırız, çıkarmak 
mecburiyetindedirler» gibi düşüncelerle hele he
le bazı arkadaşlarımızın, «.Efendim, bu tasarı 
Kasıma kalırsa, vatan sathında muhalefet için 
ne denir, bunun sonucu ne olur?» gibi bazı en
dişe verici ve âdeta karşılarındaki zımnen teh
dit edici konuşmaları çok hazindir. 

Muhterem arkadaşlarım; bu mevzu hakika
ten hayatî bir mevzu ise, eğer bu mevzu haki
katen Hükümet ve iktidar kanatları tarafından 
ciddiye almıyorsa, derhal Millet Meclisini top
lamak için hiçbir mani hüküm, yoktur. 

Anayasanın 64 ncü madilesi, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin Bakanlar Kuruluna vermiş ol
duğu yetkileri öyle sınırsız ve herhangi bir şe
kilde arzu edildiği kadar vasî anlayış içerisinde 
değerlendirmiyor. Maddeyi iyi okumak, kapsa
mını iyi ölçmek ve ona göre değerlendirmek lâ
zımdır. 

Muhterem arkadaşlarım; bu sözlerimle Hü
kümetin dış politikada, şu veya bu meselede bir 
acz içine düşeceğine, muvaffakiyetsizliğe uğra
yacağına, Hükümete yetki verilmiş verilmemiş 
gibi mazeretlerin doğacağına katiyen inanamıyo
rum. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin her 
devirde olduğu gibi, bu devirde de dış politika
sında bütün Türk Milletini kendi arkasında bil
mesi lâzımdır; ama şu kanun tasarısının getiri
lişi, müzakereleri ve takip edilen yolun hatalar 
içerisinde olduğunu ifade etmek isterim. Elbette 
şu kanun tasarısı, (Çok samimî söylüyorum.) ik
tidarda benim kendi partim dahi olsaydı, ben 
bir parlamenter olarak, bir senatör olarak bu 
maddelerin karşısına dikilebilir, bu maddelerde 
tadilât isteyebilirdim ve bunun üzerinde zaman 
zaman da bu şekilde kendi Hükümetimiz tara
fından getirilmiş tasarılara dahi gerekli çıkış
ları yaptığım bilinir, zabıtlardadır, karşı çıka
bilirdim; bu, gayet normaldir, gayet tabiîdir ve 
her parlamenterin en tabiî hakkıdır. 

Ben, sözlerimi bitirirken şunu da ifade et
mek istiyorum. 

Şu kürsülerde ve şu mukaddes çatı altında 
uzun yıllardır beraber çalıştığımız arkadaşları
mız vardır; eğer bugün Adalet Partisi iktidarda 
olup böyle bir tasarı getirseydi, acaba nasıl kar
şılanırdı? Bunu da vicdanlarınıza terkediyor ve 
hürmetlerimi sunuyorum. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Topaloğlu, buyurun. 
İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Sayın Adalet Partisi Grup Başkam İhsan 

Sabrı Oağlayangil, konuşması esnasında, benim, 
vaktiyle yapmış olduğum bir konuşmayı ele ala
rak, Cumhuriyet Halk Partisinin, Deniz Hukuku 
ile ilgili, kıta sahanlığı ile ilgili konuların kar
şısına çıktığını beyan ettiler. Ben de bu müna
sebetle söz almış bulunuyorum ve durumu, niçin 
ne söylediğimi izah ederek açıklamak istiyorum. 

Benim bir kaderim vardır, çok kere ben yap
madığım şeylerin ithamıyle karşılaşırım, ama so
nunda bunu yapanlar daima mahcup olurlar. Bu 
konu da şudur : 

İşe şunu tespit etmekle başlayalım. Kendi 
karasularımızda petrol aramakla bugün Ege De
nizinde ortaya çıkan kıta sahanlığı meselesi ara
sında çok esaslı farklar vardır. Bir defa, kıta 
sahanlığı konusu içinde petrol konusu buluna
bilir; ama onun içerisinde önemli stratejik ko
nular. yanında tarihsel eserlerin muhafazası, su 
ve deniz ürünleri, madenler gibi diğer konular 
da vardır. Aslında, kıta sahanlığı, bunların hiç
biri olmasa bile, bugünkü anlayışla bizim top
raklarımızın denizdeki devamıdır. Meseleyi bir 
defa bu noktadan alırsak, İskenderun Körfezin
de yapılan petrol araması veyahut karada yapı
lan petrol araması arasında büyük bir farklılık 
olduğu meydana çıkar. 

İskenderun Körfezinde 1D67 yılında yapılmış 
olan sondajları ben tenkit ettim. Bunun gerekçe
si bugün de geçerlidir. Memleketimizin % 57'si 
petrol taşıma ihtimali olan topraklardan teşek
kül eder. Burada petrol araması deniz araması
na nazaran beş altı misli daha ucuzdur. O za
man Ralph Şirketiyle beraber bir sondaj arama
sına gidilmiş, Türkiye Petrolleri A. O. orada 50 
milyonluk sondaj yapmıştır, bir strüktürü, bir 
yapıtın değerini anlamak için. Halbuki bu pa
ra, ile karada onyedi ayrı strüktürün yapısını yap
mak mümkün idi. Aynı petrol ihtimali taşıyan ya
pıtların strüktürlerin üzerinde; yani biz onyedi 
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misli daha fazla sonuç almak İhtimaline sahiptik ve 
ben bunu savunmuştum. Nitekim, Adıyaman'da 
yapılan bir sondajda aynı tarihte, petrole giril
diği halde o saha terkedilmişti, gidip İskende
run körfezine elli milyon lira, gömülmüştü. 1971 
yılında Adıyaman'a gidilip tekrar o petrol ema
resi görülen yerden başladığımız zaman bugün 
•de halen istihsal yapan ve günde üç dört bin va
ril petrol istihsali yapan bir saha keşfedildi. 
Bugün üç bin varil petrolün değeri günde 33 bin 
dolardır. Memleket bunu kazanmış oldu, bizim 
kastımız bu idi ve Cumhuriyet Halk Partisinin 
isözcüsü olarak biz, kıta sahanlığı ile ilgili de
niz hukukunun gelişmesi hakkında bir teklifin 
karşısına da çıkmadık. Tamamen, İskenderun 
[Körfezinde kendi karasularımızda yapılan son
dajdır karşısına çıktığımız ve Adalet Partisinin 
de bu kıta sahanlığı veya buna benzer bir konu
yu buraya getirdiğini ya da bunun üzerinde ko
nuşulduğunu ben burada hatırlamıyorum. 

Demek oluyor ki, bir defa mevzu tamamen 
budur, tamamen başka bir konu, bu da Topaloğ-
lu'nun yapmış olduğu bir fiil gibi gösterilmek 
çabasına gi ritmiştir. 

Gelelim kıta sahanlığı olan günümüzün ko
nusuna. Bu konuda hiç bir şey söylemek niye
tinde değildim, dinliyordum; ancak madem ki 
'buraya kadar gelmiş bulunuyorum, ben de kısa
ca düşüne elerimi arz etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım; Hükümetimiz bugün 
Yunan Hükümetiyle karşıkarşıya çok ciddî ko
nular üzerine tartışmaktadır, bunu çok uzun 
izah ettiler. Memleketin hayatî meseleleri gö
rüşülmektedir. Hükümet, bir yetki kanununa 
ihtiyaç göstermiştir, buraya gelmiştir ve bu mü
cadele, Allah göstermesin, kanlı bir şekil alma
nın başka türlü bir biçimidir, hükümetler böyle 
bir mücadeleye girdiği zaman bildiğim kadarıy-
•le Meclislerden yetki isterler; bu da öyle bir 
yetkidir. Bu, Türk Devletinin, Türk Milletinin 
hakkını hukukunu korumak için verilen savaş
ta Hükümetimize yardım edecek bazı tedbirler 
ihtiva ediyor. 

Şimdi, bunu verip vermemek meselesi. Siz 
bunu getirtmekte geç kaldınız veya niçin geç 
kaldınız, biz üç günden beri çok çalışıyoruz, geç 
•getirmeseııiz daha iyi olacaktı iddiaları o Hü
kümetin birtakım çalışmaları hakkında tenkid 
konulan olabilir. Bunu bir taraftan yapmak 

daima hakkımızdır, Meclislerde bunun için so
ruşturmalar, birtakım şeyler yapılabilir; ama 
bugün memleketin içinde bulunduğu durumda 
Hükümete yetki vermekten kaçınmak bu mem
leketin ihtiyaçlarına göz yummak ve tehlikeleri 
üzerimize çekmek demektir. 

Sayın Çağlayaııgil, şunu söyledi: «Oradaki 
Hükümetin ne yapacağı belli olmaz, biz buna 
her yetkiyi verebilir miyiz?» 

Demokratik sistemi içerisinde benim bildi
ğim kadarıyle yetki vermek sınırı, ihtiyaçlara 
•göre ayarlanabilir ve ayarlanmalıdır. Demokra
tik sistem demek her şeyi kontrol edeceğim de
mek, bir Hükümeti, bir milleti onun karşısında 
olanın karşısında silâhsız bırakmak demek de
ğildir. 

Onun için bu yetki kanununun çıkarılmasın
da çok sayıda menfaat vardır ve birtakım mülâ
hazalarla, siz yaptınız, filân Hükümet zamanın
da getirmedi gibi küçük düşüncelerle bugünkü 
durumda bu kanunun geçmesini engellemek ve
ya değiştirilmesini sağlamak istemenin doğru 
olmayacağı düşünce'sindeyim. 

Demin arkadaşımız da söyledi, bir konu üze
rinde durmak lâzım. Çoğunluğumuz var, çıkar
mamış dendi. Şunu bilmekteyiz ki, biz yıllardan 
beri dış politikada, muhalefet, muvafakat daima 
-beraber hareket ettik. Kanımca, böyle bir du
rumda böyle bir yetki kanununun çıkarılması 
Hükümet kanadı kadar muhalefetin de görevi 
olmalıdır. Çünkü, eğer onun yapmış olduğu bir 
eksiklik varsa, çoğunluğu sağlayamanıışsa, mu
halefetin övünerek «Biz bu kanunu çıkardık» 
diyerek bunu yapabilmesi gerekir. En nihayet, 
Mecliste 223 kişi ile bu kanun gecikmiştir; bu
na Adalet Partisinden veya muhalefet gurupla
rından beş kişi katılmış olsa idi, bu kanun daha 
evvel geçmiş olur ve buraya daha evvel gelebi
lirdi. 

Hükümetin yahut Meclislerin erken tatil ka
rarı olması veya şu veya bunu yapması bugün 
dünya yüzündeki ilişkilerimizi değiştirmez. Bu
nun karşısında tedbir almak için hep beraber 
hareket etmek mecburiyetindeyiz. Onun için ele 
bu kanunu Meclisten geldiği şekilde çıkarmak
tan başka yol yoktur. Kanun değişerek gittiği 
zaman, yalnız Kasım ayma kalmayacaktır; 
Meclisin açılması, ilk başlardaki devamsızlıklar, 
komisyonların toplan di t oplanama di mesele! eri, 

454 — 
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derken arkasından bütçenin gelmesi bunu çok 
daha uzun zamana götürür ve bu zaman zarfın
da bugünkü dünyanın gelişmesi içerisinde çek 
önemli ve tehlikeli meselelerle karşıkarşıya ka
labiliriz. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Efendim, üç saatten beri bu 

(tasarının tümü üzerinde müzakereler devam et
mektedir ve üç kifayet önergesi verilmiştir; da
ha söz isteyen sayın arkadaşlar da vardır, öner
geleri oylarınıza arz edeceğim. 

'Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır, yeterliğin oylanması

nı arz ederim. 
Saygılarımla. 

Tabiî Üye 
Kâmil Karaveliüğîu 

Yüee Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır, müzakerelerin yeter

liğini saygıyie arz ederim. 
Konya 

Fakih özlen 

Sayın Başkanlığa 
Kanun tasarısının tümü üzerinde gıupbır 

adına konuşulmuştu!', ayrıca altı sayın üye şa
hısları adına konuşmuştur, bu itibarla müza
kerenin kifayetini arz ederim. 

Konya 
O. Nuri Canpolat 

BAS KAK —- Müzakerelerin kifayetini oy
larınıza arz ediyoınm: Kabul edenler... Kabul 
ermeyenler... Müzakeı elerin kiibyoti kabul edil
miştir. 

ivedilikle görüşülmesi hususunu oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
mişti-. 
D&nız Hukuiku ÜSLD ilgili Yetki skainııma. t-a^ansı 

Madde 1. — Devle'rlıı egemenlik ve tasarru
funa tabi bulunan karasuları ve dışındaki de
niz alanlarında, De'-.d od er Hukuku kurallarına 
göre devletin, tanzim ve tespit yetkilerine sa
lı ip bu'unduğu Beniz Hukukuna ilişkin olup, 
maden ve petrol arama ve işletme ile su ürün
leri konularında kanun hükmünde kararnanıe-
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ler ile .düzenlemeler yapmaya Bakanlar Kuru
lu yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Tok. 

A'erlimiş önergeler var, takdim ediyorum: 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 3b2 Sura Sayılı kanun ta
smasının 1 nei maddesi olarak Millet Meclisi
nin kabul ettiği metnin aynen kabulünü arz 
ve teklif ederim. 

Artvin 
Recai Kocaman 

S a yi 11 B aşk ani 1 ğa 
Deniz Hukuku ile ilgili Yeıtki kanun tasa

rısının 1 nei maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini saygı ile arz ederini. 

Denizli 
Hüseyin Atmaca 

Madde 1. — Devletin egemenlik ve tasar
rufuna tabi bulunan kıyı ve, deniz alanların
da Devlet'er Hukuku kurallarına göre Dev-
lekin tanzim ve tespit yetkisine sahip bulundu
ğu Deniz Hukukuna ilişkin konularda her ne--
vi düzenlemelerle ilgili kanun hükmünde ka-
ıra.ınameler çıkarmaya Bakanlar Kurulu yet
kilidir. 

BAŞKAN — Şimdi okunan bu iki önerge 
aynı mahiyettedir. 

Sayın Kocaman, Sayın Atmaca nm önergesi
ne katılıyor musunuz? 

IlEfdAÎ KOCAMAN (Artvin) Katılıyorum. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Her iki önergeye Hükümet v-e Komisyon ka

tılıyor mu etendim? 
DIŞ İŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ (Ko

caeli Milletvekili) — Hükümet katılıyor. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor. Komisyon 

katılıyor mu? 
ANAYASA YE ' ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 

önerge!eıin dikkate alınmasını oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Lütfen efendim, kabul etmeyenler ayağa 
kaksınlar öyle sayalım.. Önerge kabul edilmemiş
tir efendim. (CHP sıralarından: «Bu tarafı da 
savın»' sesleri) 
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NAZİF ÇAĞATAY (îzmir) — Aksini de sa
yın. 

BAŞKAN —- Peki efendim, sizi daha evvel 
saydım. Lütfen kabul edenler ayağa kalksın
lar... 51'e 53 kabul edilmemiştir efendim. İki 
tane de sayın Divan üyesi mevcut. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde okunduğu şekliyle aynen kabul 'edilmiş
tir. 

Madde 2 . — Karasuları ve dışındaki deniz 
alanlarında uygulanmak üzere, 1 nci maddede 
yazılı konularda kanun hükmünde kararname 
çıkartma yetkisi; Maden, Petrol, Su Ürünleri, 
Kaı asuları ve Seyir ve Hidrografi kanunlarının 
aşağıda gösterilen maddelerini kapsar: 

a) 6303 Sayılı Maden Kanununun 4 neü ve 
8 nci maddelerinin birinci, ikinci ve üçüncü 
fıkraları ile 10. 11, 13, 17, 18, 20, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 41, 43, 46, 48, 54, 55, 61, 62, 82, 90, 
91, 92, 110, 126, 128 ve 129 ncu maddeleri; 

h> 69,26 'Sayılı Petrol Kanununun 1 nci mad
desi ile 3 ncü maddesinin 24 numaralı fıkrası 
ve 45 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkra
ları ; 

e) 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununun 21 
nci maddesi; 

d) 476 Sayılı Karasuları Kanununun 1, 4, 
6 ve 8 nci maddeleri ? 

e) 1738 Sayılı Seyir ve Hidrografi Hizmet
leri Kanununun 1, 3 ve 4 ncü maddeleri. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. 

Sayın Kocaman, yine sayın Atmacamın tak
riri, Millet Meclisinden ge}±cn 2 nci maddeyi ay
nen alınıştır; katılıyor musunuz? 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Katılıyo
rum. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Takriri okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Konuşulmakta olan 382 sayılı Kanun tasa

rısının 2 nci nıaddesiniın (e) fıkrasına kadar olan 
kısmının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygı 
ile arz ederim. 

Denizli 
Hüseyin Atmaca 

YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Sayın Baş
kan, Hükümet nerede? 
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BAŞKAN — Sayın Ali Binkaya, burada 
mı efendim?... Lütfen Hükümet yerine oturur 
musunuz? 

GÜRHAN TİTREK (Çankırı) — Sayın Ba
kan kaçtı mı? 

BAŞKAN — Efendim, yetki belgesi var. 
Önergeyi okumaya devam ediniz. 
«Madde 2. — Birinci maddede yazılı konular

da ve birinci maddede belirtilen amaç ve ilkele
re uygun olarak kanun hükmündeki kararname
leri çıkarma yetkisi aşağıda yapılı kanun hüküm
lerini değiştirmeyi, bu kanunların öngördükleri 
teşkilâtları ilga etmeyi, yeniden kurmayı veya 
bağlı bulundukları makamları değiştirmeyi ve 
görevli ve yetkili mahkemeler ile diğer makam
ların saptanmasını kapsar: 

a) 6309 sayılı Maden Kanununun 4, 8, 10, 
11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
36, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 54, 55, 61, 62, 82, 90, 
91, 92, 104, 119, 126, 128, 129 ve bu kanuna 271 
sayılı Kanunla eklenen ek 1 ve 2 nci maddeleri; 

b) 6326 sayılı Petrol Kanununun 1, 3/24 
ve 45 nci maddeleri; 

c) 6815 sayılı Sınır, Kıyı ve Karasularımı
zın Muhafazası ve Emniyeti ile Kaçakçılığın 
Men ve Tabiki İşlerinin Dahiliye Vekâletine Dev
ri Hakkındaki Kanunun ismi ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 
ve 9 ncu .maddeleri; 

d) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi
ne Dair Kanunun 58 nci maddesi; 

e) 476 sayılı Karasuları Kanununun 1, 4, 
6 ve 8 nci maddeleri; 

f) 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 14, 
20 ve 21 nci maddeleri; 

g) 1615 sayılı Gümrük Kanununun 14, 22, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 nci maddeleri; 

h) 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanunu
nun 29, 40, 41, 49 ve 53 ncü maddeleri; 

1) 1710 sayılı Eski Eserler Kanununun 3 
ve 4 ncü maddeleri; 

j): 1738 sayılı Seyir ve Hidrografi Hizmet
leri Kanununun 1, 3 ve 4 ncü maddeleri;» 

BAŞKAN — Sayın Atmaca, 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 

Başkan, metinde bir yanlışlık var; «(e) fıkrasına 
kadar elan kısım» tabirinin çıkarılması lâzım
dır; «Aşağıdaki şekilde değiştirilmesini» şeklin
dedir takrir. 

— 456 
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BAŞKAN — Peki efendim. -
Takrire Hükümet ve • Komisyon katılıyorlar 

mı efendim?.. 
DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI BİR

LER (Tokat Milletvekili) — Hükümet katılıyor. 
ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 
Komisyon katılmıyor. 

'BAŞKAN — Hükümet, katılıyor; Komisyon, 
katılmıyor. 

Takririn dikkate alınmasını oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler lütfen ayağa kalksın
lar efendim... Kabul etmeyenler... Takrir kabul 
edilmemiştir. 

•Maddeyi okunan şekli ile oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Mad
de kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Yukarıdaki kanunlardaki ceza 
lıükümleri saklıdır. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 
Sayın Başkan, bir yanlışlık var, matba hatayı 
olacak. Biz bunu Komisyonda düzelttik: 3 ncü 
maddeyi. «Yukarıdaki kanunlarda yazılı ceza 
hükümleri saklıdır» şeklinde olacak; Komisyon
da biz bunu bu hale getirdik, maddeyi. 

BAŞKAN — Evet. 

«Yukarıdaki kanunlarda yazılı ceza hüküm
leri saklıdır» şeklinde değil mi: Komisyonda bu 

İde düzelttiniz, yanlış basılmış. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 
Evet, 

SELÂIIATTİN BABÜROĞLU (Cumhur
başkanınca S. Ü.) — Bu da Türkçe değil. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 
Aceleye geldi zaten; ancak böyle tashih edebil
dik efendim. 

SELÂIIATTİN BABÜROĞLU (Cumhur
başkanınca S. Ü.) — Türkçeleştirelim şunu? 

ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) Zaten Türk
çeleştirildi, oradaki gibi değil. 

BAŞKAN — Peki efendim, tashih edilen şe
kilde tekrar okutuyorum. 

«Madde 3. — Yutardaki kanunlarda ya
zılı ceza hükümleri saklıdır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler. M.adda 
kahul edilmiştir. 

Madde 4. — Bakanlar Kuruluna verilen 
yetki, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren bir yıldır. 

BAŞKAN — Birbirinin aynı olan ve yine 
aynen Sayın Kocaman'm katılacağı iki önerge 
var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 382 S. Sayılı Kanun tasa

rısının 4 ncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini saygı ile rica ederim. 

Denizli 
Hüseyin Atmaca 

«Madde 4. — Bakanlar Kuruluna verilen yet
ki, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren üç yıldır.» 

BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve Komis
yon katılıyorlar mı?. 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI BİR
LER (Tokat Milletvekili) — Katılıyoruz. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye Hükümet katılıyor, 
Komisyon katılmıyor. 

Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza, su
nuyorum. Kabul edenler lütfen işaret buyursun
lar.. Kabul etmeyenler... Takririn dikkate alın
ması kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler.. Madde okunan şekliyle. 
kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde. 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok.. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler. Madde kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte aleyhte söz 
İMteyen sayın üye?.. Yok. Tasarının tümünü oy
larınıza arz ediyorum: Kabul edenler.. Etmeyen
ler. Tasarının tümü kabul edilmiştir. 

— 457 — 
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V. — BAŞKANLIK DİVANININ GE1 

8. — Sovyetler Birliğim 1974 Ağustos ayı
nın ilk yansında ziyaret edecek Parlamento He
yetine bir bağımsız üye seçimi. 

BAŞKAN — Rusya'ya gidecek bir bağım
sız üyenin seçimi var, tensip ederseniz yapalım? 
(«Yapalım» sesleri) 

Aday var mı efendimi1 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bekir Sıt
kı Baykai, 

BAŞKAN — Sayın Bekir Sıtkı Baykai, Sa
yın Balbüroğlu, Sayın Özgüneş; üç aday var 
efendim. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Ben . 
aday değilim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş aday teklif et
miş, kendisi aday değil efendim. Sayın Baykai 
ve Sayın Balbüroğlu adaydır. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Baykai 
için seçim yapacaksınız. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Bu seçim için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Nesi hakkında? 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 

Ben söz istiyorum. 
BAŞKAN — Seçimin nesi, buyurun oturun 

müzakereye devam ediyoruz efendim, ayakta 
durmayın. Nesi hakkında onu izah edin efen
dim? 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Teklif edilen adayın şekli hakkında ve bağım
sız! a n temsil edip edemeyeceği hakkında. 

BAŞKAN — Seçim hakkında ne konuşacak
sınız efendim. Seçim yapılır, seçim müzakere 
edilmez, seçim oyla halledilir. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Müsaade edin de bunu ben söylevim, bu takdir 
bize ait olsun. 

BAŞKAN — Seçim hakkında görüşünüzü 
söyleyeceksiniz. Buyurun efendim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Sayın senatörler; bu bağımsızları temsil etmek 
üzere her zaman gerek Avrupa Konseyine, dış 
ülkolere gidenler arasındaki heyetlere katılmak 
üzere bir kişi bizden de seçilir. Çünkü, Senatoda
ki bağımsızların bir kontenjanı vardır arkadaş
lar. bağımsızlara bir üye düşer; fakat ekseriye 

EL KUEULA SUNUŞLARI (Itev&ûi) 

bu 3*a partililerden, meselâ şimdi kürsüde otu
ran sayın doktor partisinden istifa etmek su-
tiyle bu kontenjana salıip olmuştur, sayın bir 
arkadaş daha Adalet Partisinin dışındaydı, şim
di Adalet Partisine girdi yine o kadroyu işgal 
eder. 

Yani, Adalet Partisi çoğunlukta olduğu için 
bağımsız kontenjan senatörleri 15 kişi, tabiî sena
törler 16 kişi ve bunların tümü zaten 31 oluyor, 
toplam 42 kişidir zaten; fakat daima bunların dı
şında seçilir've bu Adalet Partisine mensup ar
kadaşlarımızın oylarıyle gerçekleşir ve onlar da 
kendilerine daima yakın olanları... (A. P. sırala
rından gürültüler) 

Yani, haklı olanı değil, oylarıyla kim onların 
tarafını tutarsa onları seçenler.. (A.P. sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 
müsaade buyurun. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — 
Şimdiye kadar bu böyle olmuştur ve bundan 
sonra da böyle olacaktır. Onun için bu seçim 
değil, sadece sizin tarafınıza adam çekmekten 
başka bir işe yaramıyor. Bu bakımdan hiç bir 
değeri yok... 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat, bir dakika 
efendim. Sayın Tunçkanat bu ifadeleriyle de
mokrasiye inanmadığını, rey hâkimiyetine itimat 
etmediğim beyan etmişlerdir, bunu tescil ediyo
rum. 

Seçime devam ediyorum. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — 

Yok efendim. Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sözünüzü bütirdiniz efendim. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — 

Sizin sözünüze cevap vermek mecburiyetindeyim. 
BAŞKAN — Sözünüzü bitirdiniz efendmı, 

buyurun. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — 

Sözünüze cevap vereceğim efendim, sözüm bit
medi. 

BAŞKAN — Söz vermiyorum efendim, bu
yurun sözünüzü kestim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — 
Hayır devam edeceğim sözüme. 

BAŞKAN — Sözünüzü kestim efendim. 
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HAYDAE TUNÇKANAT (Devamla) — 
Kesemezsiniz. 

BAŞKAN — Kestim efendim Sözünüzü bi
tirdiniz, sizinle karşı karşıya konuşmak mecbu
riye t inde değilim. 

HAY D Ali TUNÇKANAT ı Devamla) — 
Siz burada lıâjkim misiniz'.. Hayır sözümü bit ir
in edim efendim. 

BAŞKAN — Bitirdiniz efendim. Bitirdik
ten sonra ben beyan ettim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — 
Hayır devanı edeceğim. 
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BAŞKAN — Hayır devam etmeyeceksiniz, 
söz vermiyorum, zorla konuşmazsınız. 

Sayın İdare Amirleri lütfen vazifelerini yap
sınlar efendim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — 
Sayın Başkan, tarafsızlığı ihlâl etmiştir, Ana
yasa Mahkemesi teseü etmiştir ve kendisi zaten 
demokrasiye inanmayan ve burada tutum ve 
davranışıyla bunu tescil etmiştir, bir kere daha 
tescil etmiştir... 

BAŞKAN — Birleşimi 1 Kasını 1.974'de 
tekrar toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 23,08. 

....> >»< ...<... 
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70 <NCI BİRLEŞİM 

11 . 7 .1974 (Perşembe 
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A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜUYIESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
1. — Yedek Subay adaylarının kısa süreli as

kerlik hizmetine tabi tutulmasına ilişkin kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu mütalaası ile Millî Savunma Komisyonu 
rapora (M. Meclisi 1/131; O. Senatosu 1/266) 
(S. Sayısı : 376) (D. Tarihi : 24.6.1974) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Ankara İmar Limited Şir
ketine dair Senato araştırması isteyen önergesi 
(10/2) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
içinde bulunduğu duruma dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/3) 

3. — Türk Hava Yolları Anonim Ortaıklığı 
ile Uçak- Servisi Anonim Ortaklığının durumu
na dair Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu raporu ve ek raporu (10/33) (Dağıt
ma tarihi : 3 . 3 . 1973) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
İhsan Topaloğlu ile İstanbul Üyesi Fikret Gün-
doğan'm, yurdumuzdalki enerji darlığının neden
leri ve çözüm yolları konusunda Senato Araştır
ması isteyen önergeleri (10/6) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, mason localarına dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/7) 

6. —• Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı 
inşaatına dair Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/9) 

7. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Aralık 1972 ve Ocak - Şubat 1973 ayları
na ait hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporları (5/9) 
(S. Sayısı : 261'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
27 . 2 .1974) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 
1971 yılı Kesinhesapları hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu ra
poru (5/8) (S. Sayısı : 328) (Dağıtma tarihi : 
13 . 3 .1974) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 
1972 malî yılı Kesinhesapları hakkında Cumhu
riyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
raporu (5/10) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tari
hi : 14 . 3 .1974) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü DiıkeçligiPin, Millî Eğitim Bakanlığının 
7 . 2 . 1974 tarih ve özel 000.01/114 sayılı ta
mimi ve bu tamime göre yapılan tayinler hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi 
(10/10) 

11. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Necip Mir.kelâmoğlu'nun, Atatür/k Devrimleri 
ve Devletin temel ilkeleriyle ilgili işlemler hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi 
(10/11) 

112. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gül ez'in, Anayasalımın 78 nci maddesi mu-
vaceihesiride B'Oİu Çimento Fabrikası İdare Mec
lisi Eeisliği sıfatıyle Senatörlük sıfatının (bağ-
daşıp bağdaşmayacağına dair, İstanlbul Üyesi 
Ekrem Özden'in önerlgesi ve bu hususta Baş
kanlık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28, 



10 Temmuz 1972 tarih ve 31, 11 Mart 1974 ta
rih ve 9 sayılı Kararları, (Dağıtma tarihi : 
17 . 4 .1974) 

•13. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Sami Turan ile Cumhurbaşkanınca seçilen üye 
Fethi Çelikbaş'm 11 sayılı Kanun Hükmündeki 
Kararnameye müsteniden TRT Genel Müdürlü
ğüne yapılan atamaya dair Senato araştırması 
isteyen önergeleri (10/12) 

il4. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının 
Mart, Nisan ve Mayıs 1973 aylarına ait hesap
ları hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesapla
rını İnceleme Komisyonu raporu (5/11) (S. Sa
yısı : 357) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1974) 

ilo. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının 
Haziran, Temmuz ve Ağustos 1973 aylarına ait 
hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu He
saplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/12) 
(S. Sayısı : 355) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1974) 

i'16. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının 
Eylül, Ekim ve Kasım 1973 aylarına ait hesap
ları hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesapları
nı İnceleme Komisyonu raporu (5/13) (S. Sa
yısı : 356) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1974) 

17. — Kütahya esfei Milletvekili Mesut Erez'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kııınılunun 
12 . 11 . 1969 tarih ve 71 sayılı haftalık karar 
cetvelindeki 5872 sayılı İhsan Ünesen'e ait ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner-
ıgesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. 
Senatosu : 4/160) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma 
tarihi : 12 . 6 . 1974) 

18. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu' 
nun Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı haftalık 
karar cetvelindeki 5871 sayılı Şerife Öııkal'a ait 
kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. 
Senatosu 4/163) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma ta
rihi : 13 . 6 . 1974) 

19. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu' 
nun Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
.12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı haftalık ka
rar cetvelindeki 5875 sayılı Ayşe Dursun'a ait 
kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karona Komisyonu raporu (C. 
Senatosu 4/162) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma ta
rihi : 13 . 6 . 1974) 

20. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu' 
nun Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu-

2 -
I nun 12 . 11 . 196& tarih ve 71 sayılı hatfalık ka

rar cetvelindeki 5895 sayılı Bekir Sıtkı İzmirli' 
ye ait kararın Genel Kurulda görüşülmesine da
ir önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapo
ru (C. Senatosu : 4/161) (S. Sayısı : 363) (Da
ğıtma tarihi : 12 . 6 . 1974) 

21. — Adana Milletvekili. Ahmet Topaloğlu" 
nun Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 5876 sayılı Mehmet Fuat 
Tanrısever'e ait kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (C. Senatosu : 4/159) (S. Sa-

| yısı : 364) (Dağıtma tarihi : 12 . 6 . 1974) 

22. — Ziya Müezziııoğlu'nun (Eski Maliye Ba
kanı - dışardan) Dilekçe. Karma Komisyonu 

I Genel Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı 
haftalık karar cetvelindeki 15558 sayılı Aziz 
Ronabar'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine 
dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nei mad
desi gereğince kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(C. Senatosu : 4/164) (S. Sayısı : 365) (Dağıt
ma tarihi : 12 . 6 . 1974) 

23. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun ba
zı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifinin Millet Meclisince reddolunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 2/203; C. Senato
su 2/77) (S. Sayısı : 372) (Dağıtma tarihi : 
22 . 6 . 1974) (RET) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üye
si Ömer Ucuzal ve 9 arkadaşının, Millî Eğitim 
Bakanı tarafından yapılmış olan tayin ve nakil 

I tasarrufları hakkında Senato Araştırması iste
yen önergesi (10/13) 

25. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 10 . 5 . 1972 tarih ve 15561 sayılı ka
vrarı ile 12 . 6 . 1973 tarih ve 28, 20 . 6 . 1974 ta
rih ve 28 sayılı raporları (Cumhuriyet Sena/to
su 4/131) (S. Sayısı : 279'a 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihi : 28 . 6 . 1974) 

26. — Kütahya Milletvekili eski Maliye Ba
kanı Mesut Erez'in, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sa-

I yılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5873 saydı 
î Şevket Bozkurt'a, 5878 sayılı Şef ika Sertkan'a, 
I 5879 sayılı Nuriye Karabulult'a, 5880 sayılı Fat-
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ona Hikmet Göymen'e, 5881 sayılı Özgül Er-
tunç'a, 5882 sayılı Mesut Tuğrul Oymaık'a, 5883 
sayılı Fatma Müeyyed Gence', 5884 sayılı Ve
dia Şen'e, 5885 sayılı Asiye Gündüz'e, 5886 sa
yılı Naciye Mutlu'ya, 5887 sayılı Neşet Eray'a, 
5888 sayılı Şerife AzraJk'a, 5889 sayılı Ahmet 
Acar'a, 5890 sayılı Şevkiye Şengelen'e, 5891 sa
yılı Feride Nezahat Anarman'a, 5892 sayılı Me-
cit SoİHiaz'a ve 5893 sayılı Asiye Ünsaldı'ya ait 
kararların Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Kanma Komisyonu raporla
rı (Cumhuriyet Senatosu 4/135) (S. Sayısı : 
314'c 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 28 . 6 .1974) 

27. —• Ziya Müezzinoğlırnun (Eski Maliye 
Bakanı - dışardan) Dilekee Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 1 . 11 . 1970 tarih ve 15 sa
yılı Haftalık karar cetvelindeki 1274 sayılı Ta-
hir Şanlı'ya ait kararın tatbik edilemeyeceğine 
dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci mad
desi gereğince kararnı Genel Kurulda görüşül
mesine dair Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(C. Senatosu 4/169) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma 
tarihi : 27 . 6 . 1974.) 

28. — Ali Rıza Uzuner'in (Eski Çalışma Ba
kanı) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 10 . 1 . 1972 tarih ve 34 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 2510 sayılı Emine Şinik'e 
ait kararın tatlbik edilemeyeceğine dair yazısı 
Âe 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğin
ce kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. Senato
su 4/168) (ıS. Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 
27 . 6 . 1974). 

2,9. — İstanbul Milletvekili (Eski Millî Sa
vunma Bakanı) İlhami Sancar'ın Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 21 . 6 . 1973 
tarih ve 159 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 
19065 sayılı Bekir Şirin'e ait kararın tatbik edil-
ıimeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 
12 nci maddesi gereğince kararın Genel Kurul
da görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyo

nu raporu (C. Senatosu 4/166 (S. Sayısı : 379) 
(Dağıtma tarihi : 28 . 6 . 1974) 

.30. — Konya Milletvekili (Esiki Tarım Ba
kanı) Bahri Dağdaş'ın Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarih ve 
29 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 2144 sa
yılı Mürüvet Gökşin'e ait kararın tatbik edile
meyeceğine dair yazısı ve 140 saydı Kanunun 
12 ııei maddesi gereğince kararın Genel Kurul
da görüşülmesine dair Diil'ekçe Kanma Komis
yonu raporu (C. Senatosu 4/167) (S. Sayısı : 
380) (Dağıtma tarihi : 28 . 6 . 1974) 

31. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Süersan'ın Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 12 . 11 . 19ı69 tarihli ve 71 sa
yılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı 
Kararının Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Konniisyonu rapor
ları (C. Senatosu 4/81 - 4/22) S. Sayısı : 1'574'e 
2 neti ek) (Dağıtma tarihi : 28 . 0 . 1974) 

32. — Kırklareli eski Milletvekili M. Or
han Tüııkkaıı'm, Dilekçe Karma Konniisyonu Ge
nel Kurulunun 12 . 7 . 1967 tarcihlji ve 38 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararı
nın Genel Kuralıda görüşülmesine dair önerge
si ve Dİlekçıe Karma Koıindsyoım 'raporları (C. 
Senatosu : 4/80 - 4/23) (S. Sayısı : 1575'e 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 28 . 6 . 1974) 

•33. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca seçilen üye üzer Derbil ve 3 arkadaşının, 
Elektrofer Firmasına verilen teşvik ve ithal bel
geleri ile bu firmanın gümrük işlemleri hakkın
da Senato Araştırması isteyen önergeleri. 
(10/14) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İSLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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Toplantı : 13 0 7 0 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 

1136 Sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifinin Millet Meclisince reddolunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu 

(M. Meclisi : 2 /203; C. Senatosu : 2 /77) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 54) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 14 . 6 . 1974 

Ka nıınla r Müdürlüğ ü 
Sayı : 908 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 12 . 6 . 1974 tarihli 95 nci Birleşiminde görüşülerek işari oyla reddedilen, 
1136 sayılı Avukatlık Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi, dosyası 
ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 

Memduh Ekşi 
Millet Meclisi Başkanı Y. 

Başkanvekili 

Not : Bu teklif 10 . 5 . 1974 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 12 . 6 . 1974 tarihli 95 nci Birleşiminde görüşülerek reddedilmiştir. (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 54) 
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NEVŞEHİK MİLLETVEKİLİ RAGIP ÜNERÎN TEKLİFİ 

1136 sayılı Avukatlık Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 

Madde 1. — 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun geçici 17 nci maddesinin 
birinci fıkrası ve dördüncü fıkranın ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Geçici madde 17. — Yargı mercileri, Cumhuriyet savcılıkları, icra memurlukları, nezdinde 
ba&kâitiplik, zabıt kâtipliği, zabıt kâtip muavinliği yahut icra memurluğu veya yardımcı gö
revlerinden birini en az 29 yıl süre ile yapmış olan kimseler, bu kanunun 3 ncü maddesi uyarın
ca avukatlık meslekine kabul için aranılan talısil, staj ve sınav dışındaki şartları haiz olurlar ve 
5 nci maddede yazılı engeller kendi'lerinde bulunmazsa, en az 5 avukat veya davavekili olmayan 
bir yerde, o yerin bağlı mahkemeleri ve icra iflâs dairelerinde dava ve iş taklbedebilirler. 

Yukarıdaki fıkralar uyarınca vekâlet görevini yapmak hakkı o yer avukat veya davavekillerî 
sayısının beşi bulması halinde kendiliğinden sona erer. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Adalet Komisyonu raporu. 
Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 24 . 5 . 1974 
Esas No. : 2/203 
Karar No. : 11 

Yükselk: Başkanlığa 

Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner'in, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesine dair kanun teklif i Komisyonumuza havale olunmakla ve Adalet Bakanlığı temsilcisi 
de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

1136 sayılı Avukatlık Kanununun geçici 17 nci malddesinin kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren dört yıl sonra yürürlükten kalkacağının belirtilmiş bnlnnimıaısı, teklifin Hukuk Mahkemele
r i Usulü Kanununun 61 nci maddesine aykırı mahiyette olması ve Avukatlık Kanununun genel esp-
rüsine göre, hakkın ehliyetli kişiler marifetiyle takibedilmesi gerektiği mülâhazaısıyle teklifin red
dine karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere işjbu rapor sayg^yle sunulur. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 372) 



Cumhuriyet Senatosu, 
Anayasa ve adalet 

Komisyonu 
Esas No. : 2/77 
Karar No. : 10 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu rapora 

18 . 6 . 1974 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 12 Haziran 1974 tarihli 95 nci Birleşiminde görüşülerek işari oy ile reddedi
len, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun teklMi, 
Millet Meclisi Başkanlığının 14 Haziran 1974 tarihli ve 908 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu 
(Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 18 Haziran 1974 tarihli Birleşiminde Adalet Ba
kanlığı. temsilcisi de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Millet Meclisi tarafından reddolunan metin, 19 Mart 1969 tarihli ve 1.136 sayılı Avukatlık Ka
nununun geçici 17 noi maddesinin birinci fıkrasının ve dördüncü fıkrasının da ilk cümlesinin de
ğiştirilmesi ile yargı mercileri, Cumhuriyet savcılıkları nezdinde başkâtiplik, zabıt kâtipliği, zabıt 
kâtip muavinliği veya icra metmurluğu veya yardımcılığı görevlerinden birini en az 29 yıl yapmış 
olan kimselerin bu kanunun 3 ncü maddesi uyarınca aranılan tahsil, staj ve sınav dışındaki şart-
liarı haiz olması ve 5 nci maddede yazılı engellerin de kendilerinde bulunmaması takdirinde. en az 
5 avukat veya dava vekili bulunmayan bir yerde o yerin mahkemeleri ve icra ve iflâs dairelerinde 
dava ve iş takip edebilmelerini öngörmektedir. 

Komisyonumuz, teklifte değiştirilmesi öngörülen 1136 sayılı Avukathk Kanununun geçici 17 nci 
maddesinin 7 Temmuz 1973 tarihinde yürürlükten kalkmış bulunduğu, teklifin Hukuk Muthakeıme-
leri Usulü Kanununun 61 nci maddesinin ruhuna aykırı olduğu ve nihayet Avukatlık Kanununun 
esprisine uygun olmayan bir düzenlemeyi öngördüğü gerekçeleri ile teklifi benimsemiş ve Millet 
[Meclisinin, teklifin reddine dair olan kararma katılarak reddini karar altına almıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere iYüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Samsun 

R. Rendeci 

Kastamonu 
A. Nusret Tuna 

Artvin 
R. Kocaman 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
N. Erim 

Toplantıda bulunamadı. 
İstanbul 

F. Hakkı Esatoğlu 

Tıoph 

Sözcü 
Eskişehir 
Ö. Ucuzal 

Ankara 
T. Kapardı 

ıntıda bulunamadı. 
Bursa 

§. Kayalar 
Hatay 

31. Deliveli 

Tabiî Üye 
M. Ataklı 

Toplantıda bulunamadı. 

Kâtip 
Malatya 

N. AJcyurt 

Amasya 
M. Zeren 

Toplantıda bulunamadı. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

F. Çelıkbaş 
Zonguldak 

M. Ali Pestilci 

îstanlbul 
R. Erdem 

• > • - « —•<" 

Cumhuriyet Senatosu: (S. Sayısı : 372) 





Toplantı : 13 O O O 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Ü O Z 

Deniz Hukuku ile ilgili Yetki Kanunu tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları (M. Meclisi : 

1/141; C. Senatosu : 1/273) 

(Not i: İM. tMeclsi 'S. ISa^sı : 71) 

Millet Meclisi 5 . 7 . 1974 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 991 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 4.7.1974 tarihli 108 mcı Birleşiminde Anayasamın 64 ncü maddesi gereğince 
öncelikli© g1öriiışiilere(k isteım üzerine açık oyla kabul edilen, Deniz Hukuku ile ilgili Yetki Kanunu 
tasarısı, dosyası ile birlikte ısTmulmuşjtur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı Y. 

Başkanvekü; 
Memduh Ekşi 

Not : Bu tasarı 30 . 5 .1974 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 25, 26.6; 2, 4.7.1974 tarihli 100, 101, 104 ve 106 ncı birleşimlerinde Anayasanın 64 ncü mad
desi gereğince öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 71) 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu, raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet 10 . 7 . 1974 

Komisyonu 
Esas No. : 1/273 

Karar No. : 13 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 4 Temmuz 1974 tarihli 106 um Birleşiminde Anayasanın G4 neü maddesi ge
reğince öncelikle görüşülerek istem üzerine açık oy ile kabul edilen, Deniz hukuku ile ilgili yet
ki Kanunu tasarısı. Millet Meclisi Başkanlığının 5 Temmuz 1974 tarihli ve 991 sayılı yazılan ile 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 9 Temmuz 1974 tarihli Birle
şimi Gündemine alınmış ancak mezkûr tarihli Birleşimde ilgili Bakanların hazır bulunamanıala-
rı nedeni ile görüşmesi yapılamamış ve ertelenerek 10 Temmuz 1974 tarihli Birleşimde Dışişleri 
Bakanı Turan Güneş. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bahanı Cahit Kayra. Millî .Savunma Bakanı Ha
san Esat İşık, Ulaştırma Bakanı Ferda Gül ey. Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Selâhaitin Cizıvlioğhı ile Dışişleri. Enerji ve Talm Kaynaklar, 
Adalet, İçişleri, Gümrük ve Tekel, Gıda - Tarım ve Hayvancılık ve Millî Savunma bakanlıkları tem
silcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olunmuştur. 

I) Tasarı, Bakanlar Kuruluna Anayasanın 6- neü maddesi esaslarımla ve Deniz Hukuku ile 
ilgili olmak üzere - kanun hükmünde kararname - koyabilme yetkisinin verilmesini öngörmektedir. 

Tasarının gerekçesinde de belirtildiği üzere, bilim ve teknoloji alanında kaydedilen hızlı geliş
meler, karasuları dışında kalan denizlerde ve deniz dinlerinde mevcut canlı ve cansız doğal kay
nakların ve özellikle hikrokarbürler ile doğal garların işletilebilmeleri imkânlarım yaratmış ve 
yakın geçmişe kadar, genellikle büyük denizci devletlerin çıkarlarına uygun olarak teamül yolu 
ile meydana gelmiş ve yerleşmiş olan Deniz Hukuku kurallan. «'ünün ihtiyacını karşılayamaz ba
le gelmiştir. 

Bu gelişimi karşılayabilmek ve gerekli yeni kuralları tespit edebilmek maksadı ile 1958 ve 1960 
yıllarında Cenevre'de. Deniz Hukuku ile ilgili iki konferans toplanmış ' ve bunlardan 1958 Deniz 
Hukuku Konferansı, çalışmalarının sonucunu : 

al Kıta Sahanlığı Sözleşmesi. 
b) Karasuları ve Bitişik Bölge Sözleşmesi. 
o.) Açık Deniz Sözleşmesi, 
d) Balık Avlama ve Açık Denizlerdeki Biyolojik Kaynakların Korunması Sözleşmesi. 

gibi dört - temel düzenlemenin - gerçekleştirilebilmesini sağlamıştır. Ancak, değinilen bilim ve tek
noloji alanındaki sürekli gelişim süreci nedeni ile bu sözleşmeler dahi' tartışma, konusu edilmiş ve 
devletler, kendi çıkarlarına daha. uygun düşen yeni kriterler bulmaya ve onları savunmaya başla
mışlardır. Bu arada özellikle - kıta sahanlığı - kavramı, kesin bir önem kazanmış ve çeşitli dev
letler. gerek kıta sahanlığındaki ve gerek kıta sahanlığı ötesindeki haklarını teminat altına almak 
için - iç hukuk sistemlerinde - gerekli düzenlemeleri yapmışlar ve bu yolda kanunlar ve kararna
meler hazırlayarak yürürlüğe koymuşlardır. 

Yukarıda değinilen 1958 Kıta Sahanlığı Sözleşmesi, kıyıdaş iki veya ,iaha ziyade devletin kıla 
sahanlıklarının sınırlandırılmasına sıra ile şu üç kıstası esas almıştır 

1. Anlaşma, 
2. Özel şartların durumu göze alınarak sınır hattının çizilmesi. 
•J. Ortay hat esasının uygulanması. 
Ancak, uygulamada ilgili ülkeler, haklarında daima - en lehte sonuç doğuracak kriteri - tercih 

etmekle karşılıklı uyuşmazlıklara da düşmüşlerdir. Nitekim 1969 senesinde Federal Almanya, Da
nimarka. ve Hollanda arasında ortaya çıkan bir kıta sahanlığı uyuşmazlığında, sorun, Milletler
arası Adalet Divanına intikal etmiş ve Divan, tarafların hak ve nesafet kuralları dahilinde sürdü-

Cumhuıiyet Senatosu (S. Sayısı : 382) 
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recekleri karşılıklı müzakereler ile soruna çözüm getirilmesini öngörmüş ve taraflar da bu yolda 
davranarak soruna çözüm getirmişlerdir. 

Bu arada, geçmişte Suriye'nin de dahil bulunduğu bir çok ülke ve yakın geçmişte de Yunan
istan ve Kıbrıs da dahil bulunduğu halde yine bir çok ülke, Deniz Hukuku ile ilgili olarak - iç. hu
kuk sistemleri - ni, kendi görüşleri açısından yeni düzenlemelere tabi tutarak, müstakbel girişimle
rinde kullanabilecekleri hukukî dayanakları tesis yoluna gitmişler ve hatta komşumuz Yunanistan, 
- adalardan başlayan ortay hat - iddiasını ileri sürüp, bunu iç hukuk düzenlerinde gerekli biçim
lerde kanunlaştırmak suretiyle fiilî durumlar yaratmak yoluna dahi gitmiştir. Kıbrıs da, 1974 se
nesinin ilk aylarında Yunanistan'ı izleyen bir tutum içinde olmuş ve iç hukuk düzenlemesinde yine 
- ortay hat - esasını teyit ve tekrar eden kurallara yer vererek ileride ortaya atahileceği iddialara 
•dayanak tesis etmek istemiştir. 

İngiltere, İtalya, Belçika, Yugoslavya ve Norveç giıbi birçok ülke de, iç hukuk sistemlerinde 
kıta sahanlığı ile ilgili düzenlemelerde bulunmuştu1 ve bu bölgelerde maden, petrol ve su ürünle
ri gibi canlı ve cansız doğal kaynakları araştırma ve işletme imkânlarından istifade yoluna gitmiş
lerdir. 

Devletlerin kendi iç hukuk sistemlerinde yaptıkları düzenlemelerin Devletler Hukuku açısından 
- geçerlik derecesi - nasıl bilinen bir gerçek olarak kabul edilmiş ise, bu düzenlemelerin uygula
mada kimi zaman ilgili devlet lehine ne derece olumlu sonuçlar doğurabileceği o derece bir ger
çek olarak kabul edilmiş ve Komisyonumuz üyeleri, hukuk literatüründe «Bozkurt - Lotus Dava
sı» olarak yer alan davayı hatırlayıp dile getirmekte yarar mütalaa etmişlerdir. 

Ülkemizin üç tarafının deniz ile çevrili olduğunu, bilim ve teknoloji alanında görülen bu çok 
hızlı gelişimin Deniz Hukukunu ne derece etkilediğini gözeten Komisyonumuz, mevzuatımızda bu 
gelişimin hız ve sürecine uygun biçimde gerekli düzenlemelerin zamanında ve maksada uygun 
olarak gerçekleştirilip ülkemizin ekonomik ve siyasal haklarının en aktif ve gerçekçi bir şekilde 
korunmasında zorunluluk mütalaa ederek, Anayasanın 64 ncü maddesi esaslarında getirilen işbu 
tasarıyı benimsemiştir. 

II) Millet Meclisi metninin ."> ncü. ö nei, 6 nei maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul, edil
miştir. 

Madde 1. — .Millet .Meclisi metninin 1 nei maddesi esas itibarı ile Komisyonumuzca da benimsen
miş olmakla beraher, işbu kanunun amacım ve kapsamını belirleyen bu maddenin, soruna çözüm geti
rebilecek ve esas alman maksadı gorçokleştirebilec-ek hüviyetinin yanı sıra, İm maksadı taşıp Ana
yasanın 64 ncü maddesinde yer alan - kanun hükmünde kararname - müessesesinin genel gerekçe
sini ve genel esprisini hiçbir halde zedelememesi gerektiği konusunda da özen gösterilmesi zorun
luluğu, vazgeçilmez görülmüş ve madde yeniden kaleme alınmıştır. 

Bu yeni düzenlemede esas ve maksat korunduğu gibi hatta daha da açık bir hüviyete kavuş
turulmuştur. 

.Madde 2. — Millet Meclisi metni esas itibarı ile Komisyonumuzca da benimsenmiş olmakla be
raber..! nei maddede yapılan düzenlemeye ilişkin gerekçe esas kabul edilmek sureti ile kanunun 
kapsamını belirleyen bu madde esas ve maksat korunmak ve hatta daha acık bir biçimde ifade 
edilmek üzere yeniden kaleme alınmıştır. 

Madde 4. — Millet .Meclisi metni esas itibarı ile Komisyonumuzca da benimsenmiş olmakla be
raber, 1 nei maddede yapılan düzenlemeye ilişkin gerekçe esas kabul edilmek sureti ile kanunun 
geçerlik süresini belirleyen bu maddede değişiklik yapılmış geçerlik süresi bir yıl olarak tespit 
edilmiştir. 

Gereği için Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan Sözcü Kâtip 
Samsun Eskişehir Malatya 

R. Rendcci ö. Ucuzal N. Akyurt 
(Toplantıda bulunamadık 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : ^82.) 
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Kastamonu 
A. N. Tuna 

Artvin 
1 ve 2 nci maddelere muhalifim. 

Söz hakkım saklıdır. 
R. Kocaman 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
1 nci madde kabul, 
2 nci madde 1 nci fıkra kabul, 
diğerlerine çekimser, öteki mad
deler kabul. 

A7. Erim 

istanbul 
1 ve 2 nci maddelere muhalifim, 

söz hakkım mahfuz. 
F. H. Esatoğlu 

Ankara 
T. Kapardı 

Bursa 
Ş. Kayalar 

Hatay 
M. DeUveli 

Tabiî Üye 
M. Ataklı 

' Toplantıda bulunamadı. 

Amasya 
M. Zeren 

(Topl antı d a bulunamadı.) 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Söz hakkım mahfuzdur. 

F. Celikbas 

Zonguldak 
Muhalifim, söz hakkım saklıdır 

M. A. Pestüci 

istanbul 
R. Erdem 

(Toplantıda bulunamadı.) 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu, faporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu 

Esas Xo. : 1/273 
Karar No. : (i 

11 .7. 1974 

Yüksek Başkaaîığa 

Millet Meclisinim 4 Temmuz 197-1 tarihli 1(16 
reğinee önce'ikl'e görüşülerek, istem üzerine açık 
•ki kanunu tasarısı. Millet Mecusi Başkanlığının 
C. Seiiiatlo.su Başkanlığımı gönderilmekle, Başkan 
let Komisyonuna havale edilmiş ve Anayasa ve 
birleşimlerinde görüşülerek, mezkûr Komisyon 
li ve esas 1/273; karar 13 sayılı raporu, C. Sena 
m iş ve tasarı Komisyonumuzun 11 Temmuz 1974 
ilgili Bakanlık tenısi'lciferinin de iştirakiyle tet 

1. - Tasan, Bakanlar Kuruluna Anayasanın 
ilgili olmak üzere «Kanun hükmünde kararname* 
îedir. 

G^erck tasarının gerekçesinde gerek Anayasa 
li ve esas 1/273, karar 13 sayılı rapomnda ve ge 
de Dışişleri Bakam tarafından da açıklandığı üz 
!ı gelişmeler, kara suları dışında kalan, demiz 
doğal kaynakların ve özellikle hidro karbürler 
yara'fcmış ve yakın geçmişe kadar, özellikle bû 

nci Birleşim imi e Anayasanın 64 ncü maddesi ge-
oy ile ka'bul edilen. Deniz Hukuku ile ilgili Yet-
5 Temmuz 1974 tarihli ve 991 sayulı yazılarıtyle 

lıkça 5 Temmuz 1974 tarihinde Anayasa ve Ada-
Adailet Komisyonunıuı 9 ve 10 Temimuz tarihli 

tarafından tanzim olunan 10 Temmuz 1974 tarih-
tosu Başkanlığınca Komisyonumuza havale edil-

tariMi Birleşiminde Dışişleri Bakanı ve diğer 
kik ve müzakere olunmuştur. 

G4 ncü maddesi esaslarında ve Deniz Hukuku ile 
çıikaraibiüme yetkisinin verilmesini önıgörmek-

ve Adalet Komisyonunun 10 Temmuz 1974 tıa.rih-
rek tasarının Konıiisyonıijmuzdaki müzaikerelierin'-
ere, bilim ve teknoloji alanımda kaydedilen hin
lerde ve deniz diplerinde mevcut canlı ve cansız 
ifle doğal gazların işletilebilmeleri olanaklarını 

yük denizci devletlerin çikarlarma uygun olarak 

Cumhu rivet Senatosu S. Sayısı 

http://Seiiiatlo.su


'teamamül yolıryle .meydana gelmiş ve yerleşmiş olan Deniz Hukuku kurallıları, günün gelinen ih-
t'îyaçlaran karşılayamaz hale gelmiştir. 

Kaydedilen gelişmeleri karşılayabilmek ve gerekli yeni kuralları) tespit edebiilmek maksa-
diyle 1958 ve 1960 yıllarında Cenevre'de, D-eniız Hukuku ile ilgili iki konferans toplanmış ve 
bunlardan 1958 Deniz Hukuku Konferansı çalışmalarınım sonucunda; 

a) Kıta Sahanlığı Sözleşmesi. 
b) Karasuları ve hübişük bölge Sözleşmeli. 
e) Açık deniz Sözleşmesi, 
d) Balık avlama ve açık denizlerdeki biyolojik kayııalklann korunması Sözleşmesi, 

gübi dört «Temel düzenlemenin» gerçeklfeıştirilm dsi sağlanmış tur. Aincak, 'bildim ve teknoloji alarcım-
daki sürekli gelişim süreci nedeni ile bu sözleşmeler dahi tartışma konusu edilmiş ve devleltler ken
di çıkarlarına daha uygun düşen yeni1 kriterler burmaya ve onları savunmaya başlannışlardır. 
Bu arada özellikle «Kıta sahanlığı» kavramı ve müessesesi kesin bir önem kazanımış ve çeşlıtli 
devletler, gerek kıta sahanlığındaki ve gerek kıta sahanlığı ötesindeki haklanın güvenliilk altına 
almak için1 «İç hukuk sistemlerinde» ger'ekli düzenlemeleri yapmışlar ve bu yolda kanunlar ve 
kararnanıeler hasırlayarak yürürlüğe koymuşlardır. 

1958 'kıta sahanlığı Sözleşmesi kıyıidaş iki veya daha faızla devletin kıta saban'lıklannın sınır
landırılmasında sıra ile şu üç kıstası esas almıştır: 

1. Anlaşma 
2. Özel koşulların durumu gözönüne alınarak sınır hattının çizilmesi. 
o. Ortay hat esasının uygulanması. 
Uygulamada ilgili ülkeler, haklarında daima «en lehte sonucu doğuracak kriteri» tercih etmek

le karşılıklı uyuşmazlıklara da düşmüşlerdir. 1969 senesinde Federal Almanya, Daıümarka ve 
Hollanda arasında ortaya çıkan bir kıta sahanlığı uyuşmazlığında, sorun, Milletlerarası Adalet Di
vanına intikfıl etmiş ve Adalet Divanı, tarafların hak ve nasafet kuralları dahilinde sürdürecekle
ri karşılıklı müzakereler ile bu soruna çözüm getirilmesini öngörmüş ve taraflar da bu yolda dav
ranarak sorunu çözüme bağlamışlardır. 

Bu arada, geçmişte Suriye'nin de dahil bulunduğu birçok ülke ve yakın geçmişde de Yunanis
tan ve Kıbrıs da dahil olduğu halde yine bir çok ülke deniz hukuku ile ilgili olarak «İç hukuk 
sistemlerini» kendi görüşleri açısından yeni düzenlemelere tabi tutarak, müstakbel girişimlerini de 
kullanabilecekleri hukukî dayanakları tesis yoluna gitmişler ve hatta komşumuz Yunanistan, 
«Adalardan başlayan ortay hat»' iddiasını ileri sürüp, luı görüşü iç hukuk düzenlerinde gerekli 
biçimlerde kanunlaştırmak suretiyle hatta fiilî durumlar yaratmak yoluna dahi gitmiştir. Keza 
Kıibrıs'da, 1974 senesinin ilk aylarında Yunanistan'ı izleyen bir tutuım içinde olmuş ve iç hukuk 
düzenletmesinde yine «Ortay hat» esasını teyit ve tekrar eden kurallara yer vererek gelecekte orta
ya atabileceği iddialara şimdiden dayanak tesis etmek istemiştir. 

Diğer taraftan İngiltere, İtalya, Belçika, Yugoslavya ve Norveç gibi ülkeler de iç hukuk sistem
lerinde kıta sahanlığı ile ilgili düzenlemelerde bulunmuş ve söz konusu bölgelerde canlı ve cansız 
doğal kaynakları araştırma ve işletme olanaklarından yararlanma yoluna gitmişlerdir. 

ülkelerin kendi iç hukuk sistemlerinde yaptıkları düzenlemelerin Devletler Hukuku yönünden 
«Greçerlik derecesi» bilinen bir gerçektir. Ancak bu düzenlemelerin uygulamada (Hukuk literatü
ründe Bozkurt - Lotus davası alarak yer alan sorunda da karşılaşıldığı üzere) kimi zaman ilgili 
devlet lehine olumlu sonuçlar da doğurmuştur. 

Ülkemizin üç tarafının denizle çevrili olduğunu, bilim ve teknoloji alanında görülen bu çok 
hızlı gelişimin Deniz Hukukunu ne derece etkilediğini gözeten Komisyonumuz Anayasanın 64 ncü 
maddesinde getirilen bu tasarıyı benimsemiştir. 
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Bu şekilde Komisyonumuza intikal eden Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu Komisyonu
muzda okunmuş ve müzakerelere başlanmıştır. Tümü üzerindeki görüşmeler ikmal edilip tasarı
nın maddelerinin görüşülmesine geçilmesinde Komisyonumuz üyelerinden Saffet Ural tarafından veri
len Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu ve metninin yerine Millet Meclisi metninin esas alınma
sına dair önergesi mevcut üyenin dört Iclıte üç aleyhte oyu ile karar altına alınmış ve müzake
relerin bu metin esaslarında yürütülmesi zorunluluğu doğmuştur. 

Tasarının Millet Meclisi metninin maddeleri üzerinde yapılan görüşmelerde Başkanın da dâhil 
olduğu dört üye ret, dört üye kabul oyu vermişler bir üye de çckinser kalmıştır. Başkanın oyu 
tercih olacağı hakkındaki İçtüzük hükmü ve teamülün Millet Meclisi Anayasa Komisyonunu]i 
kararı ve son uygulama muvacehesinde tatbik edilemeyeceği bazı üyelerce öne sürülmüş ve oylar 
eşit bir bölüntü içinde olduğuna göre bu ihtilâfın da aynı eşit oylarla halli mümkün görülememiş, 
bu suretle Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu her hangi bir metin üzerinde mutabık kakma
mış ve durumun böylece Genel Kurula arzına karar verilmiştir. 

Oene] Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa savgı ile sunulur. 

Başkan. 
Bursa 

Teamül dışı Millet Meclisi Ana
yasa Komisyonu kararının 
esas alınmasına muhalifim. 

t. S. Çağlayangil 

Üye 
Niğde 

Muhalifim. 
H. A. Göktürk 

w 
LYV. 

izmir 
N. Çağatay 

Başkanvekili 
Ankara 

//. O. Bekata 

Üye 
İzmir 

Muhalifim. 
M. Bozoklar 

Üye 
Giresun 

İ. TopaloğJu 

Kâtip 
Manisa 

Muhalifim, S. H. M, 
O. Karaosmanoğlu 

Üvr 
Bursa 

•S. T'rai 

Üyo 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Çekimser. 
A. Erim 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN! 

Deniz Hukuk ile ilgili Yetki'Kanunu- tasarısı-

MADDE 1. —• Devletin egemenlik ve tasar
ruflum tabi bulunan kıyı ve deniz alanlarında 
Devletler Hukuku kurallarına göre Devletin 
tanzim ve tespit yetkisine sahip bulunduğu De
niz Hukukuna ilişkuı konularda hor nevi düzen
lemelerle ilgili kanun hükmünde kararnameler 
çıkarmaya Balkanlar Kurulu yetkilidir. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı ko
nularda ve birinci maddede belirtilen amaç ve 
ilkelere uygun olarak kanun hükmündeki kanar- i 
nameleri çıkarma ye itkisi aşağıda yazılı kanun 
hükümlerini değiştirmeyi, bu kanunların öngör- j 
dükleri teşkilâtları ilga eltmeyi, yeniden kurma
yı veya bağlı bulundukları makamları değiştir
meyi ve görevli ve yetkili mahkemeler ile diğer 
makamların saptanmasını kapsar : 

;ı) 6309 sayılı Maden Kanununun 4, 8, 10 
11. 13, .1.5, 17. J8, 20, 21, 24. 25, 26, 27, 28, 29 
30, 41. 42, 48. 44, 46, 48, 54, 05, 61, 62, 82, 90, 
91. 92. 104, 119, 126. 128. 129 ve bu kanuna 271 
sayılı Kanunla eklenen ek İ ve 2 nci maddeleri; 

i») 6326 sayılı Petrol Kanununun 1. 3/24 ve j 
45 nci maddeleri; 

e i 6815 sayılı Sınır, Kıyı ve Karasularımı- j 
zm Muhafazası ve Emniyeti ile Kaçakçılığın 
Men ve Taikibi İşlerinin Dahiliye Vekâletine 
Devri Hakkında Kanunun ismi ve 1, 2, 3. 4, 5, | 
(i ve 9 ncu maddeleri ; j 

d) 4918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi- i 
ne Dair Kanunun 58 nci maddesi; j 

e) 476 sayılı Karasuları Kanununun 1. 4, j 
6 ve 8 nci maddeleri; j 

f) 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 14, | 
2l) ve 21 nei maddeleri; i 

g) 1015 sayılı Gümrük Kanununun 14, 22, 
32. 33. 34, 35. 36. 37, 40 ve 41 nci maddeleri: i 

h) .1.593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanunu- i 
inin 29, 40, 41, 49 ve 53 ncü maddeleri; 

i) 1710 sayılı Eski Eserler Kanununun 3 ve 
4 ncü maddeleri, 

;j) 1738 sayılı Seyir ve Hidrografi Hizmet-
İma Kanununun 1. 3 ve 4 ncü maddeleri: j 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Deniz Hukuku ile ilgili Yetki Kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Devletin egemenlik tasarrufu
na tabi bulunan karasuları ve dışındaki deniz 
alanlaı mda, Devletler Hukuku kuralarına gö
re devletin, tanzim ve tespit yetkilerine sahip 
•'bulunduğu ve Deniz Hukukuna ilişkin olup, ma
den ve pet:<>] arama ve işletme ile su ürünleri 
konularında kanun hükmünde kararnameler ile 
düzenlemeler yapmaya Bakanlar Kurulu yetki
lidir. 

MADDE 2. — Karasuları ve dışındaki deniz 
alanlarında uygulanmak üzere, i nci maddede 
ya:/'4 konularda kanun hükmünde kararname 
çıkartma yetkisi; Madeni, Petrol, Su Ürünleri, 
Karasuları ve Seyir ve Hidrografi kanunlarının 
aşağ'da. gösterilen maddelerini kapsar: 

a) 6309 Sayılı Mailen Kanununun 4 ncü 
ve 8 nci maddelerinin birinci, ikinci ve üçün
cü -fıkraları ile 10, 11, 13, 17, 18, 20, 24, 25, 26. 
27. 28. 29, 41, 43, 46, 48. 54. 55. 61, 62, 82. 90, 
91. 92. 119, 126. 1218 ve 129 ncu maddileri; 

b) 6326 Sayrı Petrol Kanununun 1 m-i 
maddesi ili1 3 ncü maddesinin 24 numaralı fık
rası ve 45 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkra
ları : 

o 4380 Sayılı Su Ürünleri Kanununun 21 
nci maddesi; 

d) 476 Sayılı Karasulan Kanununun 1. 4. 
6 ve 8 nci maddeleri; 

e) 1738 Sayılı Seyir ve Hidrografi Hizmet
leri Kanununun 1. 3 v<> 4 ncü maddeleri. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

k) 4770 sayılı Ulaştırma Bakanlığı' Görev
leri ve Kuruluşu hakkında Ka.nunun 1, 15, 16, 
26 ve 27 nci maddeleri. 

MADDE 3. — Yukarıdaki kanunlardaki ce
za hükümleri saklıdır. 

MADDE 4. — Bakanlar Kuruluna verilen yet
ki, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren ÜÇ yıldır. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihimle 
yürürlüğe girer. 

MADDE fi. — Bu kanunu Balkanlar Kurulu 
yürütür. 

8 — 

( Anayasa ve Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği 
methi) 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bakanlar Kuruluna verilen 
yetki, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren bir yıldır. 

MADDE 5. — Millet Meclisi .metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul ediLmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin fi nci 
maddesi aynen kabul edil!miştir. 
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