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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bolu ilinin Mengen kazası Pazarköy nüfu
suna kayıtlı Alioğlu Hayriye'den doğma 1341 
doğumlu Hayrettin Hami Demiralp'in cezası
nın affı hakkındaki kanun tasarısı görüşüldü 
ve reddedilen tasarının yapılan açık oylama
sında salt çoğunluk sağlanamadı. 

Ekseriyet kalmadığından 13 Ocak 19()6 Per-
şemlbe günü saat 15 tc toplanılmak üzere "Bir
leşime saat 20 de son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Eskişehi r 

Kadri Kaplan Ömer Ucuza 1 
Kâtip 

(raziantep 
Nizamettin özgül 

Yazılı sorti 
1. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 

Osman AlihocagiTin, Trafik Kanunu gereğince 
tesis olunan fona dair yazılı soru önergesi, İçiş
leri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/247) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — 1965 kalkınma istikrazı hakkındaki 

kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edi

len metni (Millet Meclisi 1/59; Cumhuriyet 
Senatosu 1/625) (Malî ve İktisadi İşler ve Büt
çe ve Plân komisyonlarına) 

»Q<* 



B Î E Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Kadri Kaplan 

KÂTİPLER : Nizamettin Özgül (Gaziantep), Ömer Ucuzal (Eskişehir) 

BAŞKAN — 32 nci Birleşimi acıyorum 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın senatörler, görüşmeye 
yeter sayı vardır, görüşmelere 'başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Bir teklif var onu okutup oy
larınıza sunacağım efendim. 

1. — Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ'un; Hindistan 
Başbakanı Lal Bahadır Şastri'nin vefatı müna
sebetiyle Hindistan Parlâmentosuna, Cumhuri
yet Senatosunun teessürlerinin bildirilmesine 
karar alınması hakkındaki önergesi, 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ'un önergesini oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

îki gün önce vefat eden Hindistan Başbaka
nı Lal Bahadır Şastri'nin vefatı sebebiyle Hin
distan Parlâmentosuna teessürlerimizin beyanı 

5. — DEMEÇLER 

1. — Dışişleri Bakanı İhsan Sabrı Çağlayan-
giVin; Kıbrıs çıkarmasiyle ilgili olarak Amerika 
Birleşik Devletleri Başkanı Jonhson tarafından 
Hükümetimize gönderilen mektubun bir gazete
de farklı olarak yayınlanmasından sonra Hükü
metçe bu ve buna verilen cevabın da açıklanma
sına dair demeci ve bu konuda kabul edilen Cum
hurbaşkanınca Seçilen Üye Âmir Artus'un öner
gesi. 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurun. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRÎ ÇAĞ-
LAYANGlL (Bursa) — Sayın Başkan, değer
li arkadaşlarım, Kıbrıs'a çıkarma yapılmasiylc 

hususunun Yüce Senatomuzca karara bağlanma
sını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Elâzığ 

Celâl Ertuğ 
BAŞKAN — Bir teklif vâki' olmuştur. Oyla

rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... ittifakla kabul edilmiştir. Başkanlık is
teği yerine getirecektir. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI CAG-
LAYANGİL (Bursa) — Gündem dışı söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Hükümet olarak dış politika
ya ilişik bir konuda hay hay. 

BAKI GÜZEY (Bursa) — Sayın Başkan, 
zaptı sabık hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Kaydedin lütfen. 

VE SÖYLEVLER 

ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri Başka
nı Jonhson tarafından o zamanki Türkiye Cum
huriyeti Hükümetine yazılmış olan bir mektu
bun aslından farklı bir metni bugün bir gazete
de yayınlanmış bulunmaktadır. Mektubun elde 
ediliş şekli ve yayınlanmasından doğan SIK; un
surları üzerinde gazetenin basıldığı birkaç ili
mizdeki savcılıklar tarafından kanuni takibata 
başlanmıştır. Bu mektubun yayınlanması, ce
vap olarak yazılan mesajın da açıklanmasını za
ruri kılmaktadır. Hükümetimiz bu kararı derhal 
almıştır. Ancak mektup meclislerimizin gizli otu
rumlarına ait zabıtlara intikal ettiği cihetle bu 
hususta bir karar alınması gerekip gerekmediği 
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noktası incelenmektedir. Tereddütlerin izalesi 
için Yüce Senatoda ve Yüksek Mecliste bu şe
kilde alınacak bir karar, mektuplara münhasır 
olmak üzere alınacak bir karar Hükümet kararı
nın tatbikini kolaylaştıracak ve çabuklaştıracak
tır. 

Bu durumu Yüksek Ittılaınıza saygılarımla 
arz ederim. (Bravo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın senatörler Hükümetin 
izahatından sonra tüzüğümüze göre, öncelikle 
muhalefet grup sözcülerine söz verilir. Eğer 
grup sözcüleri mehil isterlerse gelecek birleşime 
alınır ve bunun hakkında izahatta bulunmak 
mümkün olur. 

Aynı usulü takibedeceğim. Muhalefet grup 
sözcülerinden söz istiyenler... 

NİYAZİ AĞIRNASLT (Ankara) — Efen
dim ben usul hakkında söz istiyorum. Mektulbun 
açıklanmıyacağı kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Ne usulü Sayın Ağırnaslı. 
NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Bu ko

nuda müzakere açılmasının tüzüğümüze göre 
uygun olmıyacağı kanaatindeyim. Belki işin te
celli bakımından Yüksek Başkanlık böyle düşü
nürler. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurun Sayın 
Ağırnaslı. 

BAKİ GÜZEY (Bursa) — Zabıtlar hakkın
da gündem dışı söz talebi herşeye takdim en veri
lir. 

BAŞKAN — Oturun Sayın Güzey, Başkan
lık izah edecektir. Tüzüğümüz gayet sarihtir. 
Başkanlığımız bunu takdir etmektedir ve izah 
edecektir. Sayın Ağırnaslı bir dakika. 

Efendim, Tüzüğümüzün 132 nci maddesini 
okuyorum. «İç ve dış politikaya ilişkin konular
da Hükümet gündem dışı olarak» dikkatinizi çe
kerim. «Hükümet gündem dışı olarak Cumhuri
yet Senatosuna her zaman kendiliğinden bilgi 
verebilir.» Hükümetimiz gündem dışı olarak bil
gi vermek isteğinde bulunmuştur. Kendilerine 
gündem dışı olarak bu müsaade verilmiştir. 

Tüzüğü okuyacağım... «Hükümetin açıkla
masından sonra öncelikle muhalefet grupları söz
cülerine söz verilir.» Anlaşıldı mı Sayın Güzey? 
«Gruplar cevap hazırlığı için mehil isterlerse ko
nu ertesi birleşim gündemine alınır ve görüşü
lür.» Başkanlık tüzüğü takibetmektedir. 

BAKİ GÜZEY (Bursa) — Zaptı sabık okun
madan celse açılmaz. Ben onun için söz istemiş
tim bana vermediniz. 

BAŞKAN — Sayın Güzey Hükümet sizden 
önce söz istedi; sözü verdik. Hükümetin sözünü 
yarıda kesip size söz vermemi siz kabul eder mi
siniz? Saym Bakan sizden çok evvel söz istedi. 
Kendisine söz verdik. Siz Saym Bakanın sözünü 
kesmemi ister misiniz? Müsaade buyurun; si/c 
de söz vereceğim. 

Buyurun Sayın Ağırnaslı usul hakkında. 
NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Muh

terem arkadaşlar. Amerikan Cumhurbaşkanımn 
Türk Hükümet Başkanına yazdığı mektubun, 
tahrif li olarak, aslına mutabık o İmi yarak bir 
gazetede açıklanması üzerine Türk Hükümet 
Başkanının bu mektuba vermiş olduğu cevabın 
açıklanmasına Hükümetin lüzum duyması ve 
fakat meselenin. Parlâmentonun gizli oturum
larına intikal ettiği cihetle evvelemirde Yüce 
Senatodan ve Millet Meclisinden karar alınıp 
alınmaması hususunda tereddüdü tamamen ye
rindedir. Gerçekten Cumhuriyet Senatosunun 
arşivine ve mahremiyetine, harimine intikal et
miş ve daha önce burada her iki mektubun bir
den açıklanması hususundaki temenni, ısrarlar 
ve takrirler de kabul olunmamış bulunmasına 
rağmen, eğer Hükümet istical edip de mektu
bun cevabını açıklamış olsa idi, Türk Hükü
metinin Başkanının verdiği cevabı açıklamış 
olsa idi, en azından mücamele kaidelerine ve 
tefriki kuvva sisteminin gerektirdiği vecibelere 
riayetsizlik etmiş olurdu. Hükümet bu yolda 
hareket ederek Cumhuriyet Senatosundan ve 
Millet Meclisinden; bence ikisinde de olmasına 
ihtiyaç yoktur; hangisinden daha evvel karar 
alınabilirse usul bakımından bu karrala açık
lama yoluna gitmesi mümkündür. Her iki Mec
lisin de mutlaka karar ittihaz etmek zaruretin
de olmadığı kanaatindeyim. Bence Cumhuriyet 
Senatosuna böyle bir meselenin infialinden 
sonra mesle gündem dışı konuşma olduğu iç'n 
f>2 nci maddenin tatbiki konusunda bir tal'k 
yapılması ve bunun açıklanıp açıklanmaması 
hususunda gruplara ve kişisel görüşlere hazır
lanma imkânının sağlanması isabetli olurdu. Be
nim .mâruzâtını sadece bu bakımdan usulün . 

BAŞKAN — Usul teklifinizi söyleyiniz Sa
yın Ağırnaslı. 
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NİYAZİ AĞIRNASLI (Devamla) — 132 nci 
maddenin kapsadığı esasın grupların hazır olup 
olmadığı, hazır değillerse tali'k yapılacağı hu
susunun ilân edilmiş olması, Sayın Başkanlıkça 

-daha isalbetli olurdu. Gruplar böyle bir me
selede, bir celse talik edilsin de hazırlanalım 
dedikleri takdirde bu meihilin verilmesinde za
ruret vardır. 

Usulün ikinci hususuna taallûk eden mesele 
hakkında maruzatta bulunacağım. Bu mese
lede de Başkanlığın tutumunun yanlış olma
dığı kanaatindeyim. Gündem dışı konuşmaya 
takaddüm eden bir zaptı sabık talebi bizim mü
şahedelerimiz altında olmamıştır. Gündem dı
şı konuşma talebine muvafakat cevabı verildik
ten ve Dışişleri Bakanı kürsüye geldikten son
ra talebolmuştur. Bu itibarla bizim gördüğü
müz Başkanlığın bu husustaki tutumu yanlış 
değildir. 

BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı; lütfen o ko
nuyu bir atkın. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Devamla) — Ben 
Sayın Başkanlıktan yine bu usulün bu nokta
sına taallûk etmek üzere gruplardan birisi ha
zır değilim, mehil verilmelidir derse bu mehil 
verilmelidir, en azından bir celse sonraya. Fev
kalâde müzakere de açılabilir veya yarma da 
fevkalâde celse konulabilir. Ama, meselenin 
inceliklerini mümkündür ki; Hükümete men
sup grup Hükümetle temas ederek yarın getir
mek lüzumunu duymuş olsun. Böyle olduğu 
takdirde; bunu grup meselesi haline getirip Hü-
ikümetle mutahakata varma hususu düşünüle
bilir. (Adalet Parti sıralarında gürültüler) Ben 
bu sebeple grupların hazır bulunup bulunmadı
ğı hususunun Sayın Başkanlıkça sorulduktan 
sonra, hazırlanmış iseler; bu meselenin açık
lanmasında temayül birliği, öyle zannediyorum 
ki, vardır. Falkat mesele hakkında hazırlanma 
ihtiyacını duyabilirler. Bu imkânın Sayın Baş
kanlıkça tanınması istirhammdayım. Tüzüğü
müzün 132 nci maddesinin ruhuna uygun düşer. 
kanaatindeyim. Teşekkür ederim. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Gerger siz usul hakkın
da mı istiyorsunuz i Peki; ondan evvel grupla
ra bir defa daha sormakta fayda vardır. 

Muihalefet grupları olarak Halk Partisi Gru-
pu mehil istiyor mu ? 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Hayır iste
miyoruz. Hazırız. 

BAŞKAN — Peki efendim öyle ise usul hak
kında devam edeceğiz. Buyurun Sayın Gerger. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Muhterem ar
kadaşlar, Sayın Dışişleri Bakanı bu mektup 
meselesinde izahat verirken, mektubu neşreden 
gazetelerin çıktıkları vilâyetlerde Cumhuriyet 
savcılarının suç unsuru bulunup bulunmadığı 
hususunda harekete geçmiştir dediler. Şu hal
de gizli celseye mal olmuş olan bu mektubun 
neşrinde bir suç unsuru mevcudolup olmadığı 
anlaşılmadan ona karşı verilen cevabın neşri 
eğer ileride bir suç unsuru varsa, bu suç unsu
runu ortadan kaldırmaya matuf bir hareket 
olur. Binaenaleyh; benim usul hakkında Sayın 
Başkandan ricam, Adalet makamlarına intikal 
eden bir meseleyi ki, Anayasada da mâni hü
küm vardır, asla bir müzakere mevzuu yapma
ya imkân yoktur. Bekliyeceğiz, eğer suç unsuru 
varsa, bu suçu işliyenler hakkındaki kesin ka
rarı da bekliyeceğiz. Şunu belirtmek isterim ki, 
gerek Millet Meclisinde, gerek Cumhuriyet Se
natosunda bu mesele mevzuubahsedilirken su
reti katiyede bu mektubun neşredilmemesi 
Umumi Heyetin tasvibine iktiran etmişti. Şim
di buna rağmen bu mektubun bir tanesinin neş
ri bu iki Meclisin verdiği kararları hükümsüz 
bırakmaktadır. Bizim tüzüğümüze göre esasen 
Anayasanın verdiği müsaade nisbetinde tüzüğe 
koyduğumuz hükme göre 10 sene geçmeden ka
rar ile de neşrine imkân yoktur. Ve bu, bu şekil
de kararlaştı. Evet bu şekilde kararlaştı. Eski 
zabıtlar tetkik edilsin bu mesele konuşulurken. 
Şu halde adalet makamlarına intikal eden bu 
meselenin halline değin, bu hususta müzakere 
esas itibariyle mümkün olmadığı için bunun te
hiri lâzımgelir kanaatindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın senatörler, bu meseleyi 
çözeriz. Yalnız biraz sükûnetle yapalım. Sayın 
Bakan aslında dış politika ile ilgilidir ama ga
zeteye intikali dolayısiyle işin iç politikaya iliş
kin olduğunu söylediler. (Adalete intikal etmiş 
sesleri) Sayın Bakan meselenin adalete intikal 
ettiğinden bahsetti mi efendim? Sayın Bakan?. 
Bilgehan mesele adlî makamlara intikal etti mi? 
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DEVLET BAKANİ CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir Milletvekili) — İstanbul Cumhuriyet 
Savcılığına intikal etmiştir. 

BAŞKAN — Sayın senatörler, Hükümetin 
tekrar ifade ettiğine göre konu adlî makamlara 
intikal etmiştir. Anayasamızın 132 nci maddesi 
gereğince adlî makamlara intikal eden bir konu 
hakkında görüşme yapılamaz. (Söz istiyoruz 
sesleri) Sayın senatörler daha evvel bunun tat
bikatı yapılmıştır. Adliyeye intikal eden mev
zuunu savcılığın el koymasından itibaren gecen 
bütün safha olarak kabul ettik. Bu husus Sena
toda tatbikat görmüştür. Hükümet ifade etmek
tedir. (Gürültüler) 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Hükümet 
nasıl ifade etti efendim. 

BAŞKAN — Hükümet adalete intikal etti
ğini ifade ediyor. Binaenaleyh ben Başkan ola
rak 182 nci maddeyi tatbik etmek isterim. Bu 
tatbikatım hakkında konuşacak varsa usul hak
kında söz veririm. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Bu teb
ligat hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım 
yazdıklarımı okuyorum lütfen dinleyiniz. Ben 
ifade ettikten sonra bu tatbikatım hakkında 
söz istiyen arkadaşlar şunlardır: 

Mehmet Özgüneş, 
Haydar Tunçkanat, 
Azmi Erdoğan, 
Suphi Gürsoytrak. 
Arkadaşlar aynı anda söz istendiği için aynı 

anda parmaklar kalkıyor. Sayın Özgüneş sıra 
sizde. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, 
her iki Mecliste de ısrarlara rağmen açıklana-
mıyan bir mektup, bir gazetede açıklanmıştır. 
Bu açıklama dolayısiyle Türkiye içinde ve dışın
daki Amerikan makamları Türk. Parlâmento 
üyeleri, Başkanlık Divanı, burada yeminli me
murlar sorumluluk altındadır, itham altındadır. 
Neticesi bu kadar ağır olan bir konuda Anaya
sa iyice tetkik edilmeden, Anayasa tam.am.iyle 
okunmadan efendim iş mahkemelere intikal et
miştir, görüşülemez diye bir usul kaidesiylo me
seleyi geçiştirmeye imkân ve ihtimal yoktur. 
Evvelâ problemi Anayasa noktai nazarından ele 
alalım. 

132 nci maddenin ikinci fıkrasında görül
mekte olan bir dâva burada duralım. Evvelâ 
dâva görülmekte olacak. Savcılığa intikal edişi, 
savcılığın bunun hakkında henüz dâva açıp aç
maması, soruşturma yapıp yapmaması ınevzuu-
bahis değildir. Dâva görülmekte olacak. Henüz 
daha görülmekte değildir. Bir. Bundan daha 
kuvvetli bir delil yasama meclislerince yargı 
yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz. 
görüşme yapılamaz. 

Şu halde bizim burada görüşme yapamıya-
eağımız konu yargı yetkisinin kullanılması ba
kımından. Mahkeme buna el koyabilir, koya
maz, mahkeme iki sene ceza vermiştir, az ver
miştir, üç sene ceza vermesi lâzım. Üç sene ver
miştir, az vermesi lâzımdır gibi yargı yetkisinin 
kullanılması bakımından görüşme açılmaz. Ben 
bu kürsüye getirip Türk hâkiminin yargı yetki
sini münakaşa edemem. Ama, bir hâdise hakkın
da soruşturma, açılsa, hattâ dâva görülse dahi 
bu işin diğer veçheleri üzerinde görüşmek, 
Anayasanın bana verdiği sarih bir haktır. Bi
naenaleyh, neticesi son derece ağır, haysiyetli 
ve şerefli bir parlâmento üyesi olarak beni dahi 
itham altında bulunduran, acaba bunu kim ver
di, hangisi verdi, hattâ arkadaşlar daha açık 
söyliyeyim; bugün gazeteyi alıp, gündem dışı 
konuşmaya beni sevk eden hâdise, dışarılarda 
çok ağır ithamların yapılmış olmasıdır. Kimisi 
bunun satıldığı kanaatindedir ve Parlâmento 
dışında bu münakaşa edilmektedir. Ben bütün 
bu ihtimallere muhatabolan kimseleri ve ku
rumları bu ithamdan tenzih ederim. Ama, bu
nun altından kalkmanın yolu meseleyi görüş
mektir. Bu kadar önemli bir konu. Anayasanın 
açık, son derece açık müsaadesine rağmen geçiş-
tirilemez. Tekrar ediyorum, birincisi görülmek
te olan bir dâva olacak, ikincisi görüşülemiye-
cek husus yargı yetkisinin kullanılmasıdır. Hür 
metlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak. 
SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Sa

yın Başkan, sayın senatörler; Kıbrıs meselesi 
hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisinin Mec
lislerinde yapılan görüşmeler sırasında Türk 
dış politikasının düğümlendiği bir nokta olan 
mektubun açılması istikametinde verilmiş bu
lunan takrirler şayet nazarı dikkate alınmış ol-

I saydı, bugün gerek Parlâmento, gerek lTükü-
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met ve hattâ gerekse Devlet olarak emniyet ba
kımından dünyada son zamanlarda orijinal ola
rak rasladığımız tipik casusluk olaylarına ben
zer bir olayla karşılaşmamış olurduk. 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak, bir dakika
nızı rica edeyim. Usul münakaşası yapıyoruz. 
Esasa girmiyelim. Başkanlık Hükümetten sor
du. Evvelemirde Hükümetin cevabına itimadet-
mek Başkanlığın en tabiî vazifesidir. Hükümet 
adlî makamlara intikal ettiğini söyledi. Başkan
lık bundan evvel yapılan tatbikatı göz önüne 
aldı. Adlî makamlara intikal eden bir mevzuun 
konuşul amıyacağmı söyledi. Mesele bu kadar 
basit, açık ve sadedir. Yalnız arkadaşlarımız 
kanaat olarak Başkanlık bu konuda hatalıdır 
diyebilir, gayet tabiî karar sizindir. Yalnız bir 
teklif gönderirsiniz. Anayasanın bu maddesini 
Başkanlık tatbik edemez. Tüzüğün 132 nci mad
desine göre devam edersiniz dersiniz. Bir aleyh
te ve bir lehte konuşulur ve kararınızla halle
dersiniz. Aksi halde akşama kadar teklif gel
mezse konuştururum. Biliyorsunuz Tüzüğü har
fiyen tatbik eden bir Başkanmızım. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) — Sa
yın Başkan ikazlarınıza teşekkür ederim. Ben 
usul üzerinde duruyorum, esasa girmiyorum. 
Anayasamızın 132 nci maddesi; yasama meclis-
lerinde'görülmekte olan meselenin üzerinde yar
gı yetkisi hakkında görüşme açılamıyacağma 
mütedairdir. Oysa ki, mesele; ilgili Sayın Baka
nın Senatoya getirmesi şekliyle henüz yasama 
organlarına intikal etmemiştir, bir. Birinci nok
ta olarak bunu tesbit etmek isteriz. 

İkinci nokta, böyle olmuş olsa dahi, biran 
için bu mesele hakkında görüşme yapılamıyaca-
ğını kabul etmiş olsak dahi bu, Meclisleri bağ
lar, Hükümeti bağlamaz. Hükümet bu mektup
ları açıklamakta tamamen serbest durumdadır. 
O bakımdan da usulen görüşmesinde fayda ve 
zaruret görmekteyiz. 

Üçüncü nokta; bu kadar büyük ithamkâr 
neticeleri olan bir konuyu henüz yargı organ
ları tamamen ele almamış vaziyette iken görü
şülmemesi fikrini kabul etmek gayrimümkün-
dür. Onun için görüşülmesinde fayda vardır. 
Ayrıca son zamanlarda birtakım Devlet emni
yeti ile ilgili meseleler aynı gazetede düğümlen
miş olmasına da işaret etmeyi zaruret olarak 
görmekteyiz. Bu bakımdan da mesele ehemmi

yet arz etmektedir. O bakımdan usulen mesele
nin en kısa zamanda gündeme alınarak görüşül
mesinde zaruret olduğu kanısındayım. Saygıla
rımla. 

BAŞKAN — Sayın Erdoğan Buyurun. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Ben de 

söz istemiştim efendim. 
BAŞKAN — Yazdım, sırada olanı çağırıyo

ruz efendim. Yalnız Sayın Öztürkçine, sırayı 
sormak tabiî hakkınızdır, soruyorsanız oku
yayım tekrar. Üyenin tabiî hakkıdır bu. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Çok 
muhterem arkadaşlarım, mesele nedir evvelâ 
onu vâz'edeiim. Sayın Hükümet bugün bir ga
zetede Amerikan Reisicumhurunun Türk Hükü
met Başkanına göndermiş olduğu mektup açık
lanmıştır, bu itibarla bu mektubun açıklanma
ması için, gizlilik kararı mevcudolduğu için 
açıklamak bir suçtur, takibata geçilmiş, emri 
verilmiştir, diye burada bir beyanda bulundu. 
Ve beyanlarının sonunda cevabi mektupta açık
lanması veyahut açıklanmaması hususunda Hü
kümet tetkikat yapmaktadır, tetkikat neticesi 
henüz bitmemiştir, Senatonun zabıtlarına gizli 
olarak intikal etmiş olan cevabî mektubun açık
lanması için Senatodan karar alınıp alınmama
sı lâzımgekliği hususunda tereddüt hâsıl oldu
ğu için, bil âhara bu meseleyi Yüksek Senato 
da görüşülecek veyahut Hükümet re'sen bu ka
rarı verecek diye sözlerini bitirdiler. 

Şim'di adlî tahkikata gittiği için, hangi hu
susta aidlî tahkikata başlanılmıştır, şu hususta. 
Mektup gizli olmasına rağmen açıklandı diye. 
Binaenaleyh; Hükümetin burada üzerinde dur
muş olduğu nokta şu: Bu cevabî mebtubun 
açıklanması artık zaruri bir ,hâl almıştır. Bu 
mevzuda Meclislerde karar almak lâzım mıdır, 
yoksa Hükümet re'sen buna karar vermeye yet
kili midir? Bu husus incelenmektedir. Bu iti
barla adlî mercilerimiz takibata başlamıştır, is
ter dâva şelklinde olsun, ister savcılığın işe el 
koyması olsun. Bunlar bugünkü mevzuumu-
zun içerisinde değildir. Mevzuumuzun içinde 
olan, ancak cevabî mektubun neşredilip neşre-
dilmemesi mevzuudur. Binaenaleyh, bu cevabî 
mektup Hükümet tarafından neşredilebilir mi, 
yahut Mecliste bu hususta karar alınabilir mi? 
Bu hususta kanaatimi arz edeceğim. Bir mek
tup Meclislerde gizli celselerde okunur. Meclis-

— 685 — 
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lerde zabıtlara intikal eder. Bu artık Meclis
lerin malı olmuştur. Hükümetin bunun üzerin
de her hangi bir re'sen tasarruf salâhiyeti kal
mamıştır, kanaatindeyim. Bu itibarla cevabî 
mektup neşredileceksc, neşri bu mektup açık
landıktan sonra zaruri bir hal almışsa yapıla
cak şey; Hükümet bunun neşri zaruridir diye 
bir kanaate sahip ise teklifi getirir, hemen, der
hal Meclislerde görüşülür ve bu hususta netice
ye göre ya neşredilsin, ya neşredilmesin diye 
bir karara gidilir. Bir kanaat olarak şunu arz 
etmek istiyorum. Bu mektup cevabî mektuplar 
gizli oldukları için bence bir Mecliste bir tek 
karar alınması kâfi değildir. Bir Meclis öteki 
Meclisin aksine bir karar verirse o vakit için
den çıkılmaz. Bu itibarla her iki Meclisten de 
aynı şekilde açıklansın veya açıklanmasın hu
susunda cevabî mektup için karar almak lâ
zımdır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• Sayın Ertuğ, bir teklifiniz var 
usul hakkında, Yalnız tam anlaşılmadı lütfen 
izah ediniz efendim. Buradan lütfen. Daha ko
lay olacak sizin için. Şimdiye kadar bir teklif 
geldi efendim. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 
muhterem senatörler, bence burada mevzubah-
so'lan konu şudur: 

Dışişleri Bakanı geldi dedi ki; bugüne ka
dar mahrem bir vesika olan A. B. D. Başkam 
Mr. Johnson'un mektubu bir gazete tarafın
dan aslına uygun olmıyan şekilde açıklandığı 
için Hükümet karar almıştır. Buna verilen ce
vabı ve mektubun aslım, olduğu gibi neşretmek 
kararım almıştır, dedi. 

Şimdi, Hükümetin önünde bir engel vardır; 
bu engel şudur. 

Parlâmentolar yani Meclislerimiz, her iki 
Meclis bir gizli oturumda bu vesikaların gizli 
olarak saklanması kararını almıştır. Eğer bu 
kararı kaldıracak olursa Yüksek Meclisler, Hü
kümetin işi daha çok hafifliyecektir, dediler. 

Şimdi burada münakaşası yapılması gere
ken husus, mektupların, doğrudan doğruya 
gizli oturumda alınan kararların açıklanıp. 
açıkl anmıyacağı meselesidir. 

Binaenaleyh, bunun Anayasanın 132 nci 
maddesiyle bir ilgisi yoktur. Adlî ve kazai bir 
yargı burada yürütülmiyecektir. Mektubun 
açıklanıp, açıklanmaması kararını vermeye yet

kili organlar Meclislerdir. Ve Cumhuriyet Se
natosunun gizli bir oturumda alman kararın 
kaldırılmasının, yanılmıyorsıam, Anayasa ge
reğince yine bir gizli oturumda yapılması gere
kir. Ve bu gizli oturumda alman karar, müza
kereler neticesinde alman karar ile vesikanın 
açıklanması cihetine gidilir, yahut gidilmez. Bu 
itibarla Sayın Başkanlığın burada vesikanın 
açıklanıp, açıklanmaması hususunda verilmesi 
gereken kararın müzakeresi sade bu kısmının 
müzakeresinin Anayasanın 132 nci maddesine 
aykırı, kazai organlara intikal etmiş bir mev
zuun burada görüşülemiyeceği cihetine uymı-
yacağı kanaati ile ben bir teklifte bulunuyorum 
size. Sadece bu husus görüşülsün, bu husus 
görüşülürken de gizli oturumda verilen bir ka
rarın gizli oturumda müzakeresinin yapılması 
gerektiği mülâhazası ile teklifimi arz ediyorum. 
Zannediyorum; Heyeti Umumiyenizin de tema
yülüne uygundur. Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın senatörler usul hakkın
daki görüşmeler sırasında usul teklifleri gel
miştir. Usul teklifine İçtüzüğümüzün 58 nci 
maddesini tatbik edeceğim. İlk teklif Sayın 
Ertuğ'dan geldi. Bilâhara Sayın Özden'in ve 
daha sonra da Sayın Özgüneş'in teklifleri var
dır. Teiklif leri evvelâ okuyacağım, bundan 
sonra birbirine benziyen teklifleri birleştirip, 
bir arada oylıyacağrm. Efendim, usul meselesi 
gelmiştir. Esasa tekaddüm eder. Önce usul 
meselesini halledelim efendim. Okuyunuz. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasanın 132 nci maddesine göre ortada 

bir dâva olmadığına ve Bakanın ifadesine göro 
sadece Cumhuriyet Savcılığını tezkere yazmak
tan başka bir adlî muamele bulunmadığına gö
re İçtüzüğün 132 nci maddesindeki sarahate na
zaran esas mesele (Mektubun neşri hususu) 
hakkında söz vermeye devam edilmesini saygıy-
le arz ederim. 

İstanbul 
Ekrem Özden 

BAKİ CÜZEY (Bursa) — Aleyhinde. 
Yüksek Başkanlığa 

Dışişleri Bakanı, Johnson mektubunun as
lının ve cevabının açıklanması için gizlilik ka
rarının kaldırılması hususunun karar altına 
alınmasının Hükümeti kolaylığa ulaştıracağım 
söylemiştir. 
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Müzakere edilecek husus sadece gizli otu
rum kararının ref'i meselesidir. Bu itibarla 
Anayasanın 132 nci maddesi burada bahis ko
nusu olamaz. Alınacak karar sadece gizliliğin 
kaldırılması kararıdır. 

Elâzığ 
Celâl Ertuğ 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Takririn 
aleyhinde söz istiyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Anayasanın 132 nci maddesi görülmekte 

olan bir dâva' hakkında Yasama Meclislerinde 
yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili görüşme 
yapılmıyacağmı âmirdir. 

Görüşme yargı yetkisinin kullanılması üze
rinde değildir. Binaenaleyh Başkanlığın gö
rüşmelere imkân vermesi zaruridir. Söz isteği
mi saygı ile tekrarlarım. 

Tabiî Üye 
Mehmet Özgün eş 

SITKI ULAY (Tabiî Üye) — Ekrem Öz-
den'in takriri hakkında söz istiyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Sayın Hükümetin, gündem dışı söz istiyerek 

Johnson'un mektubunun bir gazetede neşri mü
nasebetiyle. cevabi mektubun da neşrine Hükü
met olarak karar vermiş bulunduklarını beyan
la ancak takibedilerek prosedür, tetkik edil
mektedir buyurdular. 

Bu oluşa Anayasamızın 132 nci maddesinin 
tatbikine imkân yoktur. Bu hususta Yüce Se
natonun oyuna başvurulmasını dilerim. Say
gılarımla. 

Antalya 
Mehmet Pırıltı 

BAKİ GÜZEL (Bursa) — Ekrem Özden'in 
takriri hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Pırıltı'nm önergesinde 
132 nci maddenin tatbikine imkân yoktur, di
yor. Sayın Özgüncş takririnde aynı şekilde 
Anayasanın 132 nci maddesini tatbik etmeyin di
yor. Etmeyin deyince Tüzüğün 132 nci mad
desi tatbik edilir mânası karşısındadır. Sayın 
Erhan'ım takriri burada Anayasa'nm 132 nci 
maddesi bahis konusu olmaz diyor, iştirak 
halindedir. 

Sayın Özden'in takririnde sarahatle 132 nci 
maddeyi tatbik etmemimiz lâzım geldiği, ifade 

edilmektedir. Bunun gibi 4 tane usul teklifi 
vardır ki; bunlar birbirinin aynıdır. Teklifler
den ilk geleni esas tutuyorum, Sayın Ertuğ'un-
kini. Diğer takrirlerin sahipleri iştirak ediyor
lar mı efendim?. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — 132 
nci maddenin tatbikine lüzum olmadığı husu
suna iştirak ediyorum. 

BAŞKAN — Aynıdır. İştirak ediyorsunuz. 
Takriri okutuyorum. Ve buna dair bir usul 
müzakeresi açıyorum. Aleyhte ve lehte birer 
kişiye söz vereceğim. İlk tesbit ettiklerimizin 
söz hakkı mahfuzdur. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Lehinde konuşmak istiyorum. 

(Elâzığ üyesi Celâl Ertuğ'un takriri tekrar 
okundu). 

BAŞKAX — Sayın Senatörler, daha evvel 
takrirler okunurken lehinde ve aleyhinde ko
nuşulmak istenmişti. Bunların hakkı mahfuz
dur. Bunların sırasını tesbit edeceğim ve sonra 
lehte ve aleyhte olmak üzere söz verdireceğim. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Takrirler 
okunmadan olur mu Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Okundu Sayın Erdoğan, tak
rirler okunurken söz istediler. Okundu ve söz 
istendi. Arkadaşlarımızın hakkını tanımak 
lâzımdır. 

Takrirler aynıdır. Sayın Ulay, siz lehte ko
nuşmak istiyorsunuz. Sayın Güzey, siz aleyhte. 

Şimdi lehte söz istiyen Sayın Ulay'a söz ve
riyorum. Buyurunuz efendim. 

SITKI ULAY (Tabiî Üye) — Muhterem ar
kadaşlarım ; ben işin hukukî ve Anayasa ta
rafını bu husustaki mütehassıs arkadaşlarıma 
bırakıyorum. Ancak bir gerçeği de huzuru
nuzda ifade etmek isterim. Bugün eğer Sayın 
kıymetli arkadaşlarımızın da bu mevzuun gö
rüşül; nesi ve cevabi mektubun açıklanması hak
kındaki karar tarafıâlinizden alınmıyacak 
olursa; memleketimizdeki son basın durumu do-
layısıyle yarın bir gazetenin biri de ortaya çı
kar ben de cevabi mektubu açıklıyorum, nasıl 
olsa Af Kanunu geliyor ortaya deyiverir ve bi
zim maalesef Senatomuzun da tabiatiyle duru
mu müşkül bir vaziyete sokulmuş olur. Ve sizin 
istiminiz arkadan gelsin tarzında Senatonun 
haysiyeti ile oynıyacak bir ikinci durum daha 
çıkabilir. Bu sebeple istirham ediyorum, müs-
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t a c e h n bugün bu k a r a n Senato'dn alalını. Ve" 
Hükümete Senato 'nım aldığı ka ra r gereğince 
cevabın da açıklanması salâhiyetini verelim. 
Takdi r sizlerindir. Hürmeler inde. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Güzey; siz 
aleyhte süz istediniz. 

BAKİ GÜZEY (Bursa) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaş lar ım, burada Hükümet adı
na konuşan Hariciye Vekili evvelâ mektubun 
aslına uygun olmıyarak neşredildiğini bize işa
ret etti . Demek ki, neşredilen mektup bugün 
gizli celsede okunmuş olan ve gizli celsede mev
cudu lan mek tup değildir. 

Binaenaleyh, gizli celsede olmıyaıı bir mek
tup üzerine buna aidolan bir cevabı neşretmek 
de yer inde olmaz, Hükümet in hu davranışı ha
talı olur. Evvelâ mektubun aslı neşredilmelidir 
ki, ondan sonra buna cevap teşkil eden mektup 
okunsun. Binaenaleyh, buna aidolan k a r a r da.. 
(Gürül tü ler ) 

BAŞKAN — B fendim; hat ibi dinleyiniz lüt
fen. 

BAKİ GÜZEY (Devamla) — Binâenaleyh, 
buna aidolan bir ka ra r da daha evvelce mek
tuplar ın neşredilnıcmesi k a r a r al t ına alındığına 
göre mektupla r ın neşri için bu rada t ek ra r mü
zakere açılması esasen usulsüzdür. Çünkü ; Kıb
rıs konusu hakkında umumi bir konuşma yapıl
mış ve k a r a r a bağlanmışt ır . K a r a r a bağlanmış 
olan bir meselede mektup gazetelerde aynen 
neşredi lmeden t ek ra r bu k a r a r a gitmek müm
kün değildir. Demekki ; evvelâ mektubun aslı 
değildir. Aslı olmadığına göre aslı olmıyaıı bir 
mektuba karşı l ık asıl mektubu neşretmek yerin
de olmaz, bir. 

Sonra Başkanl ık Divanının, Başkanın al
dığı k a r a r bence yerindedir . Adlî makama me
sele in t ikal etmiştir . Burada üzerinde duru lacak 
meseleler şunlar olabilir. Mektup aslına uygun 
mudur , mektubun hangi maddesidir , hangi mad
desi müddeiumumil ikçe, adliyece takibedilmek-
tedir, hangisi edilmemektedir . Bunla ra ait bir
tak ım sualler sorulabilir. Binaenaleyh; müdde
iumumiliği adlî bii' makam olarak kabul ettiği
mize göre Başkanl ık Divanının aldığı ve Baş
kan ın aldığı müdahale edilemez, neşredilemez 
ka ra r ı yer indedir . 

2. Şimdi gelelim müddeiumumil iğe ; belki 
müddeiumumil ik mahkemede bunlar ın gizli ola
r a k muhakemesinin cereyanını isterse, istiyecek 

olursa ve mümkündür , çünkü mek tup gizlidir, 
gizli celselerde okunmuştur . Ha t t â t ahk ika t ında 
gizli cereyan etmesi talebinde bulunursa müd
deiumumilik ve sorgu hâkimi böylece devam 
ederse1 yine mektubun burada bizim zorlayarak 
neşretmemiz hatalı olur. Binaenaleyh bu nokla 
üzerinde de mahzur ludur . Başkanlık Divanının 
aldığı ka ra r yerindedir . Bundan sonra ayrı bir 
mesele olarak da bu mektup ayrı ayrı Meclis
lerde okunmuştur . Binaenaleyh her iki Mecliste 
de ayr ı ayrı neşretme karar ına varmadıkça bir 
Mecliste neşredemez. Çünkü ; teşriî organ itiba
riyle Meclisler birbirine bağlı ve birbirinin ku
rarlarını tamamlayıcı Meclislerdir. Bu sebeple
dir ki, bizim burada Senatonun gizlilik karar ı 
nı kaldırmasına dair bir ka ra r alınsa dahi Mil
let Meclisinde k a r a r al ınmıyacak devamlılık ve 
bütün vazifelerini birbirine tedahül etmesi ve 
kanun yapma bakımından da teşriî organlar 
müşterek olmasa dahi birbirini tamamlayıcı me
sai görmeleri bakımından yine doğru olmıya-
cakt ır . Sonra af kanunu meselesine gelince; 
muhteremi arkadaş lar ım diğer bir gazetede neş
rederse ; eder. O da cezası ne ise görür, itilân 
gazetede filân mektup neşredilecek, binaenaleyh 
onun cezasına t akaddüm edebilmek için aman 
biz daha evvel davranal ım da, o gazeteden ev
vel neşredelim, bu doğru olmaz. Af Kanunu me
selesine gelince; Af Kanunu muayyen bir nok
taya kadar olan suçluların affına mütaal l ikt i r . 
Binaenaleyh bu bakımdan da doğru değildir. 
Başkanın adlî mercilere intikal etmesi bakımın
dan meseleyi müzakere etmemeye ka ra r alması 
gereklidir . Hürmetler imle. 

BAŞKAN — Sayın senatörler bir lehte, bir 
de aleyhte değerli arkadaşlar ımız konuşmuştur . 
Şimdi bu 4 önergeyi birleştirdik, mâna it ibariy
le aynıdır , mâna i t ibariyle birleştirdik, lâfız iti
bariyle şurası burası farklı olabilir( Oya konul
sun sesleri) Oya konulacak husus şudur açıklı-
yayım, bir karışıkl ık çıkmasın. Başkanlık, usul 
ile ilgili bir teklif gedince bir lehte ve bir aleyh
te1 a rkadaş konuş tu ru r ve oya ke>yar, usul böy
ledir. Başkanl ık Anayasanın ld2 nci maddesini 

t a tb ik etmek istemiştir. Hükümet meşede adalet 
makamlar ına intikal (diniştir elediği için bunu 
tesbit etmiştir . Eaka t teddifler burada Anaya-
sının 132 nci maddesinin tatbik edilmiyeeeğini, 
böyle anlaşılmaması lâzımgeddiğini ifade edmiş-
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tir. 13u hususta da birinci takriri aldık. Bir leh
te bir aleyhte senatör konuştu. Bu maksatla 
oyunuza sunacağım. 132 nci maddesi burada 
Anayasanın tatbik edilir veya edilmez. Kararı
nıza göre Tüzüğün normal esaslarına dönmek 
mümkün olur veya olmaz. Lütfen tekrar okuya
lım. 

'(Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ'un önergesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ; önergenizin esas 
ruh kısmını izah ettim. Bu noktada önergenizi 
aynı şekilde kabul ediyorsunuz değil mi efen
dim1? Anayasanın 132 nci maddesinin tatbik 
edilmemesi lâzımdır. Sadece bu hususu oya ko
yuyorum. Kabul edenler... Lütfen sayın efen
dim. Anayasanın 132 nci maddesi burada tatbik 
edilmez diye kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Burada Anayasanın 132 nci 
maddesi tatbik edilmez kararma varılmıştır. 
Muhterem Heyete tebliğ ederim, bu gibi şeyler, 
bundan sonra geldiğinde teamülümüz bu tarza 
geçmiştir ve böyle devam edilecektir, diyece
ğiz. Savcılığa intikal meselesi değil, bunun dı
şında bir meseledir. Anayasanın bu maddesi 
tatbik edilmiyeceğine göre, içtüzüğün 132 nci 
maddesinin tatbikine devam ediyorum efendim. 
Şimdi efendim ilk söz istiyenleri bir kere daha 
okuyayım. Sayın Nüvit Yetkin Grup aclma söz 
istemişlerdir. Buyurunuz efendim. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUPU 
ADINA NÜVİT YETKİN (Malatya) — Muh
terem Başkan, değerli arkadaşlarım, Kıbrıs so
rusunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin her 
iki kanadında genel görüşme dolayısiyle tartı
şıldığı oturumlarda karşılıklı görüşlerin daya
nağını teşkil eden 'bir mektup vardı. Amerika 
Birleşik Devletleri Başkanının Haziran 1964 te 
Türkiye Hükümet Başkanına göndermiş oldu
ğu 'bir mektup ve onun cevaıbı. Karşılıklı ildia-
larm dayanağını teşkil eden bu mektubun açık
lanmasını Cumhuriyet Halk Partisi Grupu ola
rak ısrarla talebetmiştik ve bunun açıklanma
sında bir sakınca bulunmadığını ifade etmiştik. 
Ancak o zaman Hükümet milletlerarası gelenek 
ve teamüller ve milletlerarası mücamele kaide
leri gereğince, hu yazışmanın muhatabı olan 
devlet reisinin muvafakati olmadıkça açıklan
ması caiz olmadığını bildirmişti. Hattâ Yüce 
Senatonun hatırlıyacağı veçhile Sayın Dışişle

ri Bakanı burada izahat verirken söz, soru tale-
bederek kendisine böyle bir lâzimeye Hükümet 
kail olduğuna göre ki, «biz kail değiliz, biz sa
dece haber vermeyi kâfi görüyoruz. Ama, siz 
•mücamele kaideleri gereğince Amerika Birleşik 
Devletleri Başkanımı iznine vabestedir, bu mek
tubun ve cevabının açıklanması, dediğinize gö
re bunun esbabına tevessül ettiniz mi? Hükü
mete, Amerika Birleşik Devletlerine bunun için 
müracaat ettiniz mi diye sormuştuk. Ve Sayın 
Dışişleri Bakanı Hükümet bu mevzu üzerinde
ki teşebbüslerinin sonucunu birkaç güne kadar 
Senatoya arz edecektir diye cevap vermişlerdi. 
Şimdi muhterem arkadaşlarım bütün bunlara 
rağmen Hükümetçe açıklanması Hükümetin 
müsaadesine vabeste bulunan bir vesika bugün 
bir günlük gazetede intişar etmiştir. Günlük 
gazetede intişarı değil, günlük gazeteye bu ve
sikanın tevdi edilmiş olmasını bahis konusu edi
yorum. Yüce Riyaset Divanının beyanlarımı 
her hangi bir adlî konuya taallûk ettiği tarzın
da tefsir buyurmasını istirham ederim. Kaldı ki 
zaten bakanın Yüce Senatoya şu anda ifade et
tiği veçhile konu henüz Adliye Bakanlığı ta
rafından savcılığa bir yazı yazılmasından iba
rettir. Binaenaleyb, Anayasamızın 132 nci mad
desindeki dâva konusu haline gelme unsurları 
tekemmül etmemiştir. Buna rağmen bu konu 
ile ilgili değilim. Sadece bu günlük gazetede 
kısa bir süre önce Kara Kuvvetleri Kumanda
nı Sayın Cemal Tural'm resmî, gizli ve Hükü
mete muhatıp bulunan yazısını böylece elde et
miştir. Konunun Senatoca üzerinde durulacak 
cephesi bu vesikanın gazeteye verilmesi keyfi
yetidir. Yoksa bunun açıklanması suçtur, suç 
değildir bu ayrı bir şey. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu konuda 
hakikatte Sayın özgüneş arkadaişımm burada 
ifade ettiği gibi, evvelâ gizli celsede okunması 
sebebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Riya
set Divanından Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin bütün üyelerine ve zabıtları tutmakta olan 
stenograflara varıncaya kadar Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin görevli bütün organları bir 
ithamın altındadır. Bundan ibaret değildir. Hü
kümet de ittihamm altındadır. Ona mevdu olan 
bir mektup onun tarafından açıklanmış olduğu 
yolunda tefsir edilebilir, hattâ böyle bir tefsir 
daha da teşmil edilerek 'bir taraftan böylece neş-
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rettirdikten sonra onun suç unsurunu ortadan 
kaldırmak için Senatodan bir karar istimaline 
teşebbüs ediyor yolunda dahi tefsire müsaittir. 
Hükümeti de tenzih ederim, bunda vuzuha ka
vuşmak istiyoruz. (Sağdan gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim karşılıklı konuşmayı
nız, bir dakika Sayın Yetkin. Sayın senatörler', 
Senatonun bir vasfı da var biliyorsunuz, yaşı 
kırkı 'geçkinleri topluyoruz 'buraya. Çok hassas 
bir konudur, malûm efkârı umumiyede de has
sas bir konudur. Bu konu buraya gene bir usul 
meselesi bulunup getirilmiştir, görüşülecektir. 
Yalnız lâf atarsanız oturumu, ihtarlarımı yap
tıktan sonra, gürültü var maddesine dayana
rak tatil ederim. Bunu açıkça ifade etmek iste
rim. Söz hakkınız vardır. Tüzüğü alabildiğine 
tatbik ediyoruz. O zaman konuşursunuz. Lüt
fen karşılıklı konuşmayın. 

NÜVÎT YETKİN (Devamla) — Binaena
leyh mubterem arkadaşlar, bu konunun Sa
yın Cemal Tural'm resmî mektubu gibi, bir res
mî kaynaktan bir gazeteye verilmiş olması key
fiyeti üzerinde durulmaya değer birçok insan
ları birçok makamları ithamdan kurtarmak ba
kımından. Binaenaleyh Sayın Cemal Tural'm 
resmî mektubunun basma intikal ettirilmesi ko
nusunu, Hükümet tahkik mevzuu yaparak tah
kikatının neticesini Türkiye Büyük Millet Mec
lisine açıklamayı vadetmişti. Talhkiıkat bitme
den yeni bir olayla karşıkarşıya geliyoruz. Sa-
ym Dışişleri Bakanının burada verdiği izahatı 
memnuniyetle telâkki ettik. Yani. Dışişleri Ba
kanı bu mektup emrivaki olarak, Hükümetin 
rızası dışında gazetelere intikal etmiştir, keyfi
yet hakkında adlî makamları da ikaz ettik, tab-
rik ettik, tahkikat yapılacaktır, yalnız şunu da 
söylüyor; bu mektup tahrif edilmiş, bu mektup 
muharref halinde çıkmıştır diyor. O halde şim
di Hükümete düşen bir görev vardır. Hüküme
timiz mektubun aslını ve onun cevabını Türk 
Hükümetinin, böyle ağır ithamlar ve tehditler 
altında kalmadığını ezilmediğini, bu ithamlar 
karşısındaki mukabil görüşlerini umumi efkâra 
açıklamak durumunda ve mecburiyetindedir. 
Şimdi bu mecburiyeti ifade ederken Hüküme
tin Yüksek Senatodan karar istihsal etme gay
retini bizim yasalarımıza göre lüzumsuz telâk
ki ediyoruz. Neden? Çünkü evvelemirde mev-
zuubabsolan Yüksek Senatonun Millet Meclisi

nin veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir 
gizli oturumunun bütün tutanaklarının neşre
dilmesi değildir. Bir tesadüf olarak gizli otu
rumda okunmuş bulunan fakat aslı, Hükümete 
muhatıb olan bir mektubun açıklanmasıdır. 

Burada Dışişleri Bakanı izahatında da ifa
de etmiştir ki, Millet Meclisinde de ifade etmiş
tir ki, Hükümet sadece Devletlerarası nezaket 
ve müeanıele kaidesine tebaan Amerika Birle
şik Devletlerinden muvafakat istihsali yüzün
den açıklamamaktadır. O halde Hükümetin 
kendisine verilmiş bulunan bir mektubu, veler 
o mektubun Senatonun bir gizli oturumunda 
okunmuş dahi olsa, açıklanmasının artık zama
nının geldiğine kaani olursa meclislerin kara
rma ihtiyaç yoktur. Sadece Hükümetin buna 
karar vermesi kâfidir. Dışişleri Bakanı da tek
rar verdik diye ifade etmiştir. Yani Senatonun 
tekrar icazet vermesine ihtiyaç yoktur. Sayın 
Ertuğ arkadaşımın ifade buyurdukları gibi, 
mevzuubahsolan gizli oturumun bütün tutanak
larının neşredilmesi değildir ki, Anayasamızın 
hükümlerine göre, İçtüzüğümüzün kütüklerine 
göre Yüce Meclisin, Yüce Senatonun bir kararı
na ihtiyaç bulunsun. Bir o gizli oturumda bir 
gazete makalesi bir başka vesika da okunmuş 
olabilir. Ama, mevzuubahsolan mektup aslın
da Hükümete muhatıbdır. Hükümetin elinde
dir*, onun neşrini uygun gördüğü zaman neşre
decektir. Binaenaleyh, hem tahrif edilmiş oldu
ğu bildirilen mektubun hakiki hüviyeti ile as
lının ve hem de ona karşı Türk Hükümetinin 
verdiği cevabın açıklanması artık bir mecbu
riyettir ve Hükümet için bir vazife haline gel
miştir. Senatodan veya Millet Mecdisinden ka
rar istihsaline lüzum yoktur-. Arkadaşımın be
lirttiği gibi, bir nokta daha var. Diyelim ki, 
açıklanması hususunda Senato karar verdi, Mil
let Meclisi kendi gizli oturumunun tutanakları
nın açıklanmasında sakınca görerek karar ver
medi. O takdirde Millet Meclisi ile Yüce Sena
tonun birbirine tearuz halinde karar vermesi 
gibi çelişik ve müşkül durumda kalabiliriz. Bun
ların hiçbirisine ihtiyacolmadiği kanaatindeyiz. 

C. İT. P. Grup olarak bu mektubun diğer 
resmî vesikalar gibi bir gazeteye tevdi edilmiş 
olmasının süratle tahkikini ve müsebbiplerinin 
umumi efkâra açıklanmasını isteriz; bir. İkincisi, 
artık bu emrivaki karşısında mektubun da cevabın 
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da Hükümet kararı ile, meclislerde salâhiyet ve
ya karar istihsaline ihtiyacolmaksızm açıklan
masını talebederiz. Teşekkür ederim. 

MUHİTTİN KILTCJ (Konya) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Şahsınız adına mı? 
MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Şahsını adı

na. 
BAŞKAN — Sayın senatörler, ilk istekler 

şunlardır. Tüzüğümüze göre muhalefet grupla
rına öncelik hakkı tanınmakla beraber diğer 
gruplar da alabileceği gibi şahıs adına da alına
bilir. Sayın Nüvit Yetkin grup adına istedi. 

Sayın özgüneş istedi topluluk adına. Sayın 
Gürsoytrak istedi grup adına. Sayın Veh'bi Er-
sü istedi grup adına. Sayın Muhittin Kılıç iste
di şahsı adına. Sayın Ağırnaslı istedi şahsı adı
na, 

Sayın Bahadırlı siz vaktiyle usul hakknda 
istediniz. Bunun için de istiyorsanız yazayım. 

Bütün söz istiyenleri tcsbit ettim. Daha isti-
yen varsa sırayı tcsbit edeyim. 

ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
(irap adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Başka yoktur. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Daha evvelden söz istedim, vermediniz. 
BAŞKAN — Grup adına mı, şahsınız adı

na mı ? 
AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Şah

sım adına. 
BAŞKAN — Takririniz geldi, muamele ya

pıyoruz, söz hakkınızı kaydettim. Grup adına 
söz istiyenlerden sıra Sayın Gürsoytrak'ta. Bu
yurun efendim. 

MİLLİ BÎRLlK GRUPU ADINA SUPHİ 
GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Millî Birlik 
Grupu adına Kıbrıs hakkındaki genel görüş
meler sırasında verdiğimiz 'bir önerge ile mek
tubun açıklanmasını istemiştik. 

Konuya bu noktadan başlamaktaki maksa
dım, o zamanki müzakerelerde tutulmuş yan
lış 'bir noktaya işaret etmek istememdir. Şayet 
o zaman Yüksek Meclisimiz mektubun açıklan
ması istikametinde oylarını kullanmış bulun
saydı bugün Hükümetçe. Devletçe içine düştü
ğümüz çirkin olaya şahidolmamış olacaktık. 

Hatırlıyacaksımz o zaman mektupların açıl
ması için iki çeşit takrir verilmişti. Bir tanesi 
Hükümetin, yani icra organının mektupları 

karşılıklı olarak açıklanmasını istiyor, diğeri 
ise Senatonun tutanaklarının açklanmasını is
temekte idi. O zamanki Başkan bu husustaki 
Divanın görüşlerini açıklarken Sen'atonun ala
cağı kararın icra organını zorlıyamıyacağı gü
rüsünüz haklı olarak, ileri sürmekte idi. Fakat 
ikinci önergeyi oya sunması lâzımlgelirken oya sun
mamak suretiyle Anayasanın 187 nci maddesinin 
son fıkrasına göre maalesef aykırı bir tutuma 
düşmüştü. O zaman gerek Millî Birlik Grapıı-
nun ve gerekse C. H. Partisi grupunun yaptığı 
ikazlarla bu durum önümüzdeki celselerde baş
kanın tutumu müzakere edilmek üzere zabıtlara 
tescil edilmiş 'bulunmakta idi. Bu hususu kay
dettikten sonra bugün karşılaştığımız duruma 
gelmek istiyorum. Son zamanlarda aynı günde
lik gazetenin Devlet arşivlerinde ancak ilgili
lerin bilmesi iktiza eden birtakım resmî yazış
malar mükerreren kamu oyuna intikal ettirir 
ibi'r duruma gelmesi cidden hayretleri taşıyan 
bir nokta olarak görülmektedir. 

Bunu bir tesadüfe bağlamak için insanla
rın çok masumane bir şekilde düşünmüş olması 
icabeder. Biz Ibunun altında Devlet haysiyet ve 
şerefini zedeliyen bir tutumun saklı olduğuna 
işaret etmek isteriz. 

İlgili bakanın burada yaptığı gündem dışı 
konuşmasında yargı organlarının bu konuya el 
koymakta olduğunu ve müsebbiplerinin en kısa 
'bir zamanda bulunarak Türk Kamu Oyu Önüne 
çıkarılmasını ileriye sürmüş olmasını bir temi
nat olarak kalbul ediyor ve en kısa zamanda da 
neticenin alınmasını bekliyoruz. Bu konuyu, 
önemle grup olarak da takiıbedeceğimize işaret 
etmek isteriz. 

Bu mektupların açıklanması hakkında veri
len önergelerin Yüksek Meclisimizde çeşitli 
noktai nazarlardan müzakeresi sırasında kori
dorlarda şöyle bir rivayet dolaşmakta idi: «ya
kında bu mektuplar bir yolu bulunup açıklana
cak» Belki 'bâzı arkadaşlarımızın kulağına gel
miştir. İşte biz 'bugünkü olayda bu kolaylığın 
'bulunmuş olduğuna da işaret etmek isteriz. Bu
nu çirkin :bir hareket tarzı olarak da huzuru
nuzda tescil etmeyi faydalı ve zaruri bir nokta 
olarak görmekteyiz. Kanaatimizce mesele sena
tonun kendisine alt bulunan tutanakları açık
lamasının çok ötesindedir ve halihazır durumu 
ile de ilgisi yoktur. Mademki mektup bir yolu-
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ııu bulup gündelik gazeteye intikal ettirilmiş
tir, o halde icraya düşen bir vazife vardır; dev
let emniyeti 'bu noktada madem selıbedilmiştir. 
O halde bu emniyeti yerine getirmek için her 
iki mektubu tam metin halinde bizden müsaade 
alınmadan Anayasanın 4 neti maddesinin kendi
sine verdiği yetkiyi kullanaraktan açıklasın. 
Nitekim !bu noktaya ilgili Bakanın gündem dı
şı konuşmasında kendisi de bir nebze üstü ka
palı olarak dokunmuş bulunmaktadır. Mektup
ları açıklamaya karar verdik, demiştir. Görüşü
ne, Millî Birlik Grupu olarak katılmaktayız. 

Üzerinde durmak istediğimiz diğer bir nok
ta, bu devlet emniyetiyle ilgili konunun dışarı
ya sızması meselesi; ileride birtakım karşılaşa
cağımız muhtemel çapraşık meselelerde haliha
zır durumda Türkiye'de bir devlet emniyetinin 
ortada olmayışının da bir işareti değil inidir, 
arkadaşlar. Binaenaleyh, mesele önümüzdeki 
celselerde devlet emniyeti bakımından da konu
nun ele alınıp Yüksek Meclisinizde müzakere 
edilmesinde bir fayda, büyük bir faydanın mev-
eudolduğuna işaret etmek isteriz ve bu görüşte 
olduğumuzu da belirtmek isteriz. 

Mektubun açıklanın asiyi e ilgili takriri ve
ren Sayın Brtuğ arkadaşımız, Senatodaki tu
tanakların açıklanmasını istemiştir. Ikına hiç
bir surette lüzum ve ihtiyacolmadığı kanaatin
deyiz. 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak, biliyorsu
nuz önergeyi oya koyarken bilhassa o hususa 
temas ettim. O hususa temas etmenize lüzum 
yok. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA SUPHİ 
GÜRSOYTRAK (Devamla) — Saniyen burada 
alınacak bir kararla Sayın Yetkin arkadaşımı
zın gayet güzel işaret ettiği gibi Millet Meclisin
den alınacak bir karar zıtlaşma durumuna gire
bilir. Bu da ayrıca T. B. M. M. olarak yeni bir 
komplike netice doğunmuş olabilir. Bu da bir 
sakıncalı noktadır. Onun için karar olmaya lü
zum yoktur. Netice olarak konuşmamı bağlamak 
isterim. 

1. Anayasanın 4 ııeü maddesine göre icra 
organı, kendisine taallûk eden bir konu üzerin
de, serbestçe tasarrufta bulunabilir. İlgili Bakan 
da buna temas etmiştir. Biz de o görüşteyiz. 

2. Mektupları, gerek bu mektubu, gerekse 
bundan evvelki mektubu basma intikal ettiren 

müsebbiplerin en kısa zamanda bulunarak Türk 
kamu oyuna teşhir edilmesine mutlak surette za
ruret olduğu kanısındayız. Mektupların açıklan
ması olarak, üçüncü olarak; Senato tutanakları
nın bugün için açıklanmasında hiçbir fayda gör
memekteyiz. Temenni ederiz ki, bundan sonraki 
muhtelif olaylarda Devlet ve Hükümet haysiye
tiyle bu şekilde oynamak cesaret ve cüretini Hü
kümetinizin takibedeceği yol hiçbir kimseye bu 
cesareti ve cüreti vermesin. Bu istikamette ala
cağı her türlü tedbiri sonuna kadar destekleme
ye grup olarak hazır olduğumuzu huzurunuzda 
ifade etmeyi zevkli bir vazife addederiz. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Kontenjan Grupu adına Âmil 

artus. 
KONTENJAN GRUPU ADİNA ÂMİL AR

TUS (Cumhurbaşkanınca S. Üye) — Saym Baş
kan, muhterem arkadaşlar, Amerika Cumhurbaş
kanı Johnson'un bundan evvelki Hükümet Baş
kanına yazmış olduğu mektubun bir günlük ga
zetede neşredilmesi üzerine Sayın Dışişleri Ba
kanımız Senatonun gizli oturumunda okunmuş 
olan bu mektubun Hükümetçe tam metin halin
de açıklanması için Senatonun bir karar vermesini 
arzu etmektedir, meseleyi kanaatimizce şu şe
kilde mütalâa etmek icabeder. Söz konusu olan 
mektup filhakika bir gizli oturumda Hükümetçe 
okunmuştur. Fakat gizli oturumların açıklan
masından bahseden içtüzüğümüzün 68 nci mad
desinin burada uygulanmasına mahal olmadığı 
kanısındayız. Sebebine gelince: 68 nci madde 
de gizli oturum tutanaklarının ne suretle açık
lanacağından bahsedilmiştir. Burada gizli otu
rum tutanaklarının açıklanması değil, gizli otu
rumda Hükümetçe okumuş olan bir mektubun 
açıklanması mevzuubahistir. Hükümet bir gizli 
oturumda bir vesikayı kendi tasarrufunda olan 
ve icra organına aidolan bir vesikayı okumakla 
bu vesika üzerinde Anayasanın kendisine tanı
mış olduğu icra yetkisini kullanmak suretiyle 
ileride söz konusu vesikayı açıklamak hakkından 
feragat etmiş sayılamaz. Aksi halde İcra Organı 
ile Yasama Organı arasındaki kuvvet ayrılığı 
prensibi tamamen ihlâl edilmiş olur. Hükümet 
kendi elinde bulunan ve gizliliğini takdir etmesi 
tamamen kendisine aidolan bir vesikayı gizli bir 
oturumda Yasama Organında okumuş olsa bile, 
ilerde uygun göreceği bir tarihte açıklıyabilir. 
Nitekim, Kıbrıs hakkındaki görüşmeler sırasın-

— 692 — 
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da hatırlıyacaksmız, saym arkadaşlar, iki öner
ge verilmişti. Bu önergelerden birisi Hükümetin 
Johnson tarafından gönderilmiş olan mektubun 
Hükümet tarafından açıklanmasını istiyordu. Di
ğer önerge de gizli oturuma ait tutanakların 
açıklanmasını istiyordu. Burada o gün konuşan 
arkadaşlar Hükümetin elinde bulunan bir vesi
kanın açıklanmasına; icra organının elinde bu
lunan bir vesikanın açıklanıp açıklanmaması 
hakkında yasama organı karar veremez dediler, 
haklı olarak. Ve bunu söylerken de Anayasanın 
4 ve 5 nei maddelerinde yer alan kuvvetlerin ay
rılığı prensibine dayandılar. Şimdi de durum 
tamamen aynıdır. Daha bu hâdise Cuma veya 
Cumartesi günü cereyan etti. Bugün de aynı va
ziyet söz konusudur. Zaten o zaman Hükümet 
lıiz bunu tetkik ediyoruz, belki yakın bir tarih
te açıklanmasında mahzur görmüyeceğiz ve açık
lı ya cağız diye buyurmuşlardı. 

Şimdi aynı vaziyet söz konusudur ve bunun 
açıklanması için burada yasama organının bir 
karar almasına lüzum bulunmadığı kanısında
yız. Hakikaten iş bu safhaya geldikten sonra 
Hükümetin açıklama yolunda takdir hakkını 
kullanarak mektubu aynen açıklaması ve tabia-
tiyi o bununla yctinmiyerek bu mektubun millet 
vicdanında uyandıracağı kırgınlıkları ve üzün
tüleri de hesaba katarak buna karşı verilmiş 
olan cevabın da açıklanması artık bir millî hay
siyet meselesi haline gelmiştir. 

Muhterem arkadaşlar eğer meseleyi Senato
nun bir kararına vabeste telâkki edersek, o tak
dirde 68 nci maddenin buna imkân vermediği 
kanaatindeyim. Aradan 10 yıl geçmedikçe Sena
tonun böyle bir karar almasına imkân buluna
maz. Kaldıki; meseleyi katiyen tüzüğün 68 nci 
maddesinin çerçevesi içinde mütalâa etmeye 
lüzum yoktur. Çünkü söz konusu açıklama gizli 
celse zabıtlarının açıklanması değildir. Hükü
metin elinde ve hasbelicap gizli celsede okun
muş olan bir -mektubun aeıklanmasıdır. Hükü
metin elinde olan, icranın elinde olan bir vesi
kalını lüzum görülerek gizli bir celsede okun
muş olması o vesikaya bizim İçtüzüğümüzün 
hükmü gereğince on sene müddetle gizlilik izafe 
etmez. Onun bu şekilde kabulü icra organının 
10 sene için elinin kolunun bağlanması demek
tir. Buna da Anayasamızın kuvvet ayrılığı pren
sibi dolayısiyle yasama organının hiçbir surette 

yetkisi yoktur. Ve pek tabiî bunun biran için 
dahi bu şekilde kabul edilmesi icra organını ta
mamen hareket kabiliyetinden ve memleketin 
yüksek menfaatlerine göre elindeki bir vesikayı 
açıklamak veya açıklamamak gibi bir karara 
varmaktan alıkoyacak, bu da Hükümet icra et
menin en baş salâhiyeti olan, yetkisi olan elin
de bulunan bir vesikayı icabında kamu oyuna 
açıklıyabilmek hakkından Hükümeti mahrum 
edecektir. İşte bu arz ettiğim sebeplerden dola
yı bu konuda Senatonun bir karar almasına 
mahal olmadığı kanısındayız. Ve gene biraz ev
vel arz ettiğim; mektubun tam veya noksan, 
yanlış veya doğru basında intişarı üzerine bu
gün Türk kamu oyunda hâsıl olan tepkileri he
saba katarak bunun doğru metnini biran evvel 
açıklamakta, büyük müttefikimizle olan müna
sebetlerimiz bakımından da fevkalâde önemli 
bir isabet olduğu kanısındayız. 

İkinci olarak; millî vicdanlarda hâsıl olan 
tepkiler ve endişeler, hattâ yaralardan dolayı 
verilen cevabın da açıklanması Türk - Ameri
kan dostluğunun kuvvetlenmesi ve bunun her 
hangi bir yara almadan bu meseleden çıkması 
bakımından da önemlidir. Hükümetin tasarrufu 
içindedir. Kendisi vakit geçirmeden her iki mek
tubu biran evvel açıklamalıdır. Yüksek Meclis
ten bir karar almasına mahal yoktur. Bunun 68 
nci maddeyle ilgisi yoktur. Tamamen icranın 
salâhiyeti içinde olan bir tasarruftur. Aksini ka
bul etmek yasama organının icraya hükmetme
sini kabul etmek gibi bir sonuca bizi götürür ki, 
bu da Anayasaya tamamen aykırı olur. Hürmet
lerimle efendim. 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş, buyurun. 

.MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri; vaka ilk olsaydı bu hali ile dahi elimdi. Bu 
hali ile dahi utandırıcı mahiyette olan bir va
kadır. Fakat bu vaka ilk de değildir. Bundan 
bir müddet evvel bir Devlet makamının diğer 
bir devlet dairesine çok gizli ve bizzat Bakan 
tarafından açılacak kaydı ile gönderdiği bir ya
zının gazetelerde neşredilmesi üzerine Hükü
mete bir soru açmıştım. Demiştim ki; bu «çok 
gizli» damgasını taşıyan ve ayrıca Bakan tara
fından bizzat açılacak kaydını da ihtiva eden 
bu yazı basma nasıl intikal etmiştir1? Bu inti
kal karşısında Devlet sırlarının emniyette oldu-
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ğuııa Hükümet emin midir? Hükünjetin bana 
verdiği yazılı cevap birincisinde susmaktan ve 
ikinci kısmında da efendim, Devletin sırları em
niyet altındadır; demekten ibaret kalmıştır. 

Bundan sonra ikinci bir vaka cereyan etmiş, 
Kara Kuvvetleri Kumandanı Sayın Orgeneralin 
mektubu sanırım ki, mutlaka çok gizli damgası
nı o da taşımaktadır; aynen basına intikal et
miştir 1! 

Bundan sonra karşılıklı nezaket kaidelerini 
ihlâl ederiz, İçtüzüğü ihlâl ederiz diye Hüküme
tin binbir itina ile neşretmekten çekindiği bir 
vesika gazete sütunlarına geçmiştir. Ben bura
da gazeteciyi itham etmeyi aklımdan geçirmem. 
Gazetecilik görevi daima eline geçirdiğini efkârı 
umumiyeniıı merak içinde bulunduğu bir husu
su kendi vatanperverlik anlayışı içinde neşret
meyi âmirdir. Fakat öbür taraftan deminki ko
nuşmamda da söylediğim gibi, itham altında bu
lunan makamlar, kurumlar, şahıslar var. Evve
lâ Hükümet itham altındadır. Kendi arşivlerin
de en az «çok gizli» damgasiyle hıfzedilmesi lâ-
zımgelcn bir vesika basma intikal etmiştir. 

sından iki tane çok önemli vesika basma intikal 
etti. Devlet mutlak surette gerekli tedbirleri al
malı. Yalnız adlî bakımdan değil, idari bakım
dan da tahkikat açılmalı. Meclis Başkanlığı da 
ayrıca bunu tahkik etmeli. Şu sorum mutlaka bu 
tahkikat esnasında cevaplandırmalıdır. Ben Se
nato Başkanlık Divanına bu soruyu buradan tev
cih ediyorum. Acaba arkadaşlarımızdan her han
gi birisi veya birkaçı birden Başkanlık Divanına 
müracaat ederek bu mektubun gizli oturumda 
okunan metnini görmek istemişler midir? 

Efendim gelelim mektubun açıklanıp, açık
lanmaması konusuna. Arkadaşlar, İçtüzüğümüz
de maalesef gizli oturum tutanakları hakkındaki 
hükümler tam değildir. Geniş ölçüde boşluklar 
vardır. Şimdi her hangi bir vesika burada gizli 
oturumda okundu diye, ki bunun da çok gizli 
mi, gizli mi nasıl bir gizlilik derecesi olacağı tü
zükte tesbit edilmemiştir. Burada okundu diye, 
Senato gizli oturumlarının taşıdığı gizlilik dere
cesini otomatikman kazanır hükmü yanlıştır Dev
let dairelerinde gizlilik hakkında kurulan ana-
prensipler vardır. Bu prensiplerden birisi her 
vesika bir gizlilik sistemi içine kendi gizlilik de
recesiyle beraber girer ve kendi gizlilik derecesi 
ile beraber çıkar. Burada gizli oturumların tu
tanağı toptan gizlidir. Bunun içinden her hangi 
bir parça dışarı çıkarıldığı zaman o parçanın ih
tiva ettiği gizlilik derecesini taşır. Eğer bu sis
tem içinde bu vesika kalmaya devam ederse, bu 
takdirde bu sistem içerisindeki en yüksek gizlilik 
derecesini taşır. Şu hale göre, bu mektup bizim 
Hariciye Bakanlığının arşivlerine, öyle sanırım 
ki, çok gizli kaydıyla girmiştir. Bu çok gizli kay-
diyle buraya gelen bu mektubun buradan icra 
organları tarafından alınıp neşredilmek istendi
ği gün yine Dışişleri Bakanlığının çok gizli dam
gasını taşır. Yine çok gizli vesikaların neşrinde 
esas oları; kim gizlilik derecesini bu "vesikayı ver-
mişse bu gizlilik derecesini kaldırma yetkisini de 
haizdir. Madem ki, bu ilkin Dışişleri Bakanlığı 
tarafından bu şekilde tatbik edilmiştir. Bunu 
kaldırıp neşretmek salâhiyeti de Hükümete ait
tir. Sırf gizli tutanakların içerisine girdi diye 
Senatonun karar vermesine bağlı bir duruma ge
tirilemez. Meselâ; Hükümetin kendi emri altın
daki Devlet makamlarına neşrettiği bir genelge
yi ben burada gizli bir oturumda okusam ve bu 
genelgenin de hiçbir gizlilik derecesi olmasa, sırf 

İkincisi; Amerikan makamlarının elindedir 
bu vesika. Biz itina gösteriyoruz. Ama karşılıklı 
nezaket kaidelerini bozmıyalım diyoruz. Vesika 
basma intikal ediyor. Hiçbir zaman beklemem 
ama, onlar da itham altındadır. En az Amerikan 
Büyükelçiliği de itham altındadır. Parlâmento 
üyeleri itham altındadır. Bu hususta her hangi 
bir arkadaşımı tenzih ederim. Fakat, bunu ver
miş olabilir diye rivayetlere mevzu olabilir. Bun
dan başka yeminli Devlet memurları itham altın
dadır. Şu halde bu kadar geniş bir kütleyi itham 
altında bırakan ve ilk de olmıyan sık sık basma 
çok gizli damgası ile şurasını da burada söz gel
mişken söy üyeyim ki, çok gizli damgasının ba-
sılabilmesi için talimatnameye göre Devletin bü
yük menfaatlerini haleldar edecek ifşa edildiği 
zaman Devleti ve milleti çok büyük zararlara 
sokacak vesikalara ancak çok gizli damgası bası
labilir. Bukadar gizli vesika eğer Mecliste sakla-
namıyorsa, Hükümetin kendi arşivlerinde sak-
1 anamı yorsa bu takdirde Devletin sırlarının em
niyet altında olduğuna hiçbir zaman inanmam. 
Bunun ıstırabını taşıyoruz. Bu üçüncü vakadır. 

Birincisinde; yazılı sorumla Hükümetin bil
hassa dikkatini çektim. Bana sudan bir cevapla, 
tâbirimi mazur görün, bunu geçiştirdiler. Arka-
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burada okudum diye bu tamim gizlilik derecesi 
alır mı? İmkân var mı? O zaman bu tamimin 
gönderildiği bütün Devlet makamlarında hemen 
gizlilik sınıfını kazanması ve gizlidir kaydına ta
bi tutulması lâzımdır ki, netice şüphesiz gülünç 
olur. Her hangi bir vesika sırf burada okundu 
diye otomotikman kendi gizlilik derecesinin üs
tünde bir gizlilik derecesi kazanamaz ve buradan 
çıkarılıp pekâlâ gizlilik derecesini veren makam 
tarafından gizlilik derecesi kaldırılmak suretiy
le pekâlâ neşredilebilir. 

Acaba mektup aslına uygun mudur, değil mi
dir? Gizli oturumda okunmuş bir vesikanın as
lına uygun mudur, değil midir; aslına uygun ise 
ne dereceye kadar uygundur, ne dereceye kadar 
tahrif edilerek neşredilmiştir. Bunu burada be
yan etmeye ben kendimi salahiyetli görmüyo
rum. Fakat tekrar ediyorum ki; hâdise son de
rece Önemlidir, Devletin sırları ile ilgilidir. Mut
laka hem maddi yönden, hem idari yönden, hem 
de bilhassa Meclis Başkanlığı, Senato Başkanlığı 
tarafından tahkikat yapılmalı ve bunları basma 
veren kimse nasıl vermişse ne maksatla vermişse, 
ne mukabilinde vermişse ortaya çıkmalıdır. Hür
metlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu Grup sözcüsü 
adına istediniz, buyurun. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA FET
Hİ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın Başkan, 
muhterem senatör arkadaşlarım, öneminden çok 
fazla üzerinde durularak ve hakikaten bir de 
böyle esrarlı bir vakanın da karışması ile büs
bütün âdeta önemli bir hale getirilen mektup 
üzerinde Sayın Dışişleri Bakanı bugün aslına 
tam olarak uygun bulunmıyan, tahrif edildiğini 
ifade ettikleri şekliyle bir günlük gazetede neş
redilmesi üzerine cevabiyle birlikte bunların as
lının Hükümet tarafından yayınlanacağını bu
rada beyan ettiler. Ve bunun kararını aldıkla
rını da ifade ettiler. Benim anladığıma göre ve 
zabıtlara o şekilde geçtiğini hatırlıyorum; bun
ların neşrinde gizli oturumlarda okunmuş bu
lundukları için Meclislerce gizli oturum tuta
naklarının açıklanması hususunda bir ret ka
rarı değil, yalnız münhasıran bu mektuplara 
ait bir kararın alınıp alınmaması hususunda 
mütereddit bulunduklarını, bunu tetkik ettikle
rini ve gerekirse Meclislerden bu kararın istih
sali suretiyle kendi açıklama kararının uygu

lanmasına yardımcı olmamızı Meclislerden is
tediler. Daha önce konuşan, grupları adına ko
nuşan muhterem arkadaşlarımızın gerek bu sır
rın bir gazeteye intikali hususunda gösterdikleri 
hassasiyete ve gerekse bilhassa Sayın Âmil Ar-
tus arkadaşımızın izahlarına ve görüşlerine 
Adalet Partisi Grupu olaralk tamamen katılı
yoruz. İçtüzüğümüzün 68 nci maddesi bizim 
gizli tutanaklarımızın, gizli oturumdaki tuta
naklarımızın açıklanması izah eden ve bunun 
ancak üzerinden 10 yıl geçtikten sonra bir gizli 
oturumda alınacak bir kararla mümkün olaca
ğını tesbit eden bir maddedir. Halbuki açık
lanacak olan bizim gizli oturumdaki tutanakla
rımız değil, bu oturumda okunmuş bir mektu
ba ait bulunduğuna göre Senatomuzun bu hu
susta bir karar almasına lüzum yoktur. Ve esa
sen yetkisi dâhilinde de değildir. Bu mektuplar 
tamamen Hükümetin tasarrufu altında bulun
duğuna göre ve Hükümet de bu mektupların 
açıklanmasının zaruretini bir karara bağlamış 
bulunduğuna göre, Kıbrıs konusu üzerindeki 
konuşmamızda da ifade ettiğimiz gibi, A. P. 
Grupu adına açıklanmasını, birçok hadiselerin 
vuzuha kavuşması bakımından uygun mütalâa 
ettiğimizi beyan ederim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Şahsı adına söz istiyenler-

den ilk sıra Sayın Vehbi Ersü'nündür. Buyurun 
efendim. 

VEHBİ ERSÜ (Taibiî tiye) — Sayın arka
daşlarım, Hükümetin bir üyesi, kanaatinee çok 
kurnazca hazırlanmış bir senaryoyu getirip 
önümüze terk ettiler ve kendileri de buradan 
çıkıp gittiler. Evvelâ aslına uygun olmıyaıı ve 
tahrif edilerek basma sızan bu teşhiste bu 
kurnazlığın kokusunu sezmek rahatça müm
kün oluyor. Arkadaşlarım, Hükümet çok kısa 
bir zamanda, daha dün burada (A. P. sıraların
dan Hükümete hakaret etme sesleri) 

RASKAN — Savın Ersü bir dakika, Savm 
Maliye Bakanı Hükümet adına mı burada bulu
nuyorsunuz? 

MALİYE BAKANI İHSAN GPRSAN f1z-
mir Milletvekili) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Yetkiniz var mı, icabında bu
rada çıkıp konuşabilir misiniz? 

MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (iz
mir Milletvekili) — Bu mevzuda yok efendim. 
Kendi mevzuumda çıkıp konuşurum. 
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BAŞKAN — Sayın Ersü, Hükümet adına 
burada kimse olmadığı için o kısımları ithama 
sokmadan konuşmanızı rica ederim. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Liderler 
toplantısında!ar, şimdi. 

VEHBİ ERSÜ (Devamla) — Önemli bir ko
nuda takdir buyurursunuz; herhalde burayı boş 
bırakamazlar. Biri bulunabilir burada. 

Evvelâ çok kısa bir zaman önce açıklanma
ması için Hükümetin ve Hükümet kanadlarmm 
ısrarla üzerinde durduğu bu mektubu kısa bir 
zaman sonra bir oldu bitti ile, kazara bir ted
birsizlik oldu falan diye basında karşı karşıya 
geliyoruz. Ve hâdiseyi görüyoruz. Arkadaşlar: 
böyle oyunlar çok çabuk kokusunu verir, çok 
çabuk meydana çıkar, bunlara hükümetler te
nezzül etmezler ve etmemelidir. 

Kaldı ki, bu mektupların açıklanması iste
ğinde bulunanlara çok çeşitli damgalar vurul
du, çok çeşitli renkler kondu. Bir de bakıyoruz 
ki, Hükümet bu damgaları vurup, bu okları at
tıktan sonra aynı okların karşısına geçip kendi
sini hedef tutuyor. Lüzum yok kendisini bu ka
dar harcamaya. Kendisinden gelmiş veya gelme
miş bu mektubu rahatça açıklıyabilir kanısın
da olduğumuzu hepimiz bir ağızdan rahatça 
savunduk. Kaldı ki, kulislerde dostça konuştu
ğumuz iktidar kanadı arkadaşlarımız da aym 
kanıda olduklarını ifade ettiler. Ama burada 
maalesef bir noktada direndik durduk, sonra 
bu skandalla karşı karşıya geldik. Şimdi Hü
kümet bu terhinlerden sonra bir cürüm ortağı 
arıyor, kendisine. Diyor ki, artık bana yar
dım .edin, ben karar verdim açıklamaya, ama. 
siz de bana yardımcı olun da yükü paylaşalım. 
Dün bunu yapmadın, fakat bugün elbirliğiyle 
bunları açıklamanın bir mesele olmıyacağım 
söyleyip önemli bir şey değildir deyip beraber 
gecelim diyor. Benim anladığım, bunlardır ar
kadaşlar. Biz suç ortağı olamayız. Samimiye
timizi, iyi niyetimizi bu kürsüde teker teker 
dile getirdik. Açıklı yalım dedik, millî haysi
yetimiz mevzuübahis dedik. Bunların hepsini 
dile getirdik. Simdi yeniden aynı meselede tez 
antitez yerini değiştirip karsımıza geliyor. Ol
ma1?; bövle sev arkadaşlar. Kaldı ki, di§er ar
kadaşların da temas buyurdukları gibi bu me
sele ilk de des-il. Savın Hükümetin bası bu me
sele her nasılsa olmuştur, birçok damgalar kon

duktan sonra ve bu husustaki görüşlerimizi 
gündem dışı konuşmamla huzurunuzda açıkla
dığım gibi bunun mesulleri bulunacak ve sizlere 
takdim edilecektir. Çeşitli sorular karşısın
daki beyanları budur. Ne büyük ve önemli 
şeydir ki, bu kadar basit bir meseleyi Hükümet 
aradan bir ay geçmesine rağmen meydana çıka
ramamıştır? Ya samimî değildir, yani bizzat 
kendisi açıklamıştır veyahut açlklıyanlara Dev
let sırları o kadar sorumsuz ellerde bulundurul
maktadır ki, bu sırlar rahatça henkesin elinden 
geçme imkân ve ihtimaline sahiptir. Başka bir 
şey söyliyemîyorum, arkadaşlar. Hâdise bun
lardan başka bir şey değildir. Bunlardan bizim 
Hükümetimiz olması dolayısiyle ancak yüzü
müz kızarıyor. Hükümet dürüstçe çıkar orta 
yere, burada her mektubu açıklıyabilir, her ve
sikayı açıklıyabilir. Yalnız altma mesuliyet 
damgasını yapıştırır. Yetkisi olan her şeyi ilân 
eder ve savunur. Bizim bildiğimiz hükümetler 
böyle hükümetler olmalıdır. 

Fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. 
Sözlerime son vermeden evvel kısaca şunları 
söylemek isterim. Burada bâzı esbabı mucibe-
ler savunuldu. Bu bir nezaket kaidesinden zi
yade nerdeyse bir beynelmilel anlaşma, beynel* 
milel hükümler haline gelmiş gibi mektup sahi
binden izin alınmadan acıklanamazmış. Acaba 
bu kadar kısa bir zaman zarfında Sayın 
Johnson'dan müsaade aldı mı Hükümet? Bu hu
susta sakın hataya, düşmesinler, tavsiye ede
rim. (Sağdan «Ayıp ayıp» sesleri) Ayıbı yap
tınız da şimdi düzeltmeye çalışıyoruz. Bu ayıp
lara bir dalba düşmiyelim istiyoruz. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Bu konuş
manızda fikri sabit var. 

VEHBİ ERSÜ (Devamla) — Batıda bunla
ra skandal derler, beyefendi ve Hükümet isti
fa eder. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Buna skan
dal denmez ve fikri sabit ile bir Hükümete bu 
kadar hakaret edilmez. 

VEHBİ ERSÜ (Devamla) — Hastalığınız 
sabit amma, bizim hasta olmadığımız da sabit, 
o da meydanda. (A. P. sıralarından fikri sabit 
sesleri) fikri sebit sendedir, hastasın. 

BAŞKAN — Sayın Ersü bir konu üzerin
desiniz, lütfen Heyete hitap ediniz. Siz de lüt
fen hatibe müdahale etmeyiniz. 
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VEHBÎ ERSÜ (Devamla) — Sayın arka
daşlarım, bu iki olayın Türkiye'de son olmasını 
istirham ediyorum. Yine kendimi dostça bir 
tavsiyeden de alamıyorum. Bu günlük gaze
tenin istihbarat bürosunu da Sayın Hüküme
tin Güvenilik ve istihbarat bürosunun yerine 
alıp kullanmalarını tavsiye ediyor, bundan 
daha iyi bir teşkilât bulamıyacağını zannedi
yorum. Hürmetlerimle. (Alkışlar). 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Söz is
temiştim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir şey mi istediniz efendim? 
Yazdık, tesbit ettik Sayın Öztürkçine. Sayın 
Kılıç söz sırası sizde. Sıra böyle devam edi
yor Ağırnaslı, Enver Bahadırlı, Nusret Tuna, 
Rifat Öztürkçine, Mehmet Ünaldı, Celâl Ertuğ. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar, bendeniz büyük bir arkadaş grupu-
nu karşıma alarak konuşmıya mecbur olaca
ğım. Hattâ arkadaşlardan ileri giderek pek 
muhterem grupumu da karşıma almaya mec
burum. Anayasa hükümlerine göre ve benim 
bildiğime göre de grupum bu mevzuda ken
disi bir karar vermediği için Grup Başkanının 
müsaadesiyle çıkan Nüvit Yetkin arkadaşımın 
hukuk görüşü beni elbette bağlamaz. Esasen 
bir hukuk görüşüdür. Onun için grup karar 
verse de hukuk, görüşlerinde grup üyesi bağ
lanmaz. Benim anlayışım budur, onun için 
gücenmesinler. Bunu millet huzurunda açıkça 
söylüyorum. Hattâ bir parça Adalet Partili
ler de gücenmesinler. Sayın arkadaşlarım, 
çünkü ayın 7 sinde burada bu mektup işi mü
zakere, münakaşa edilirken pek kıymetli o 
günkü başkanımız, - isimlerini falan, mahsus 
söyliyemiyeceğim ki, bir şahsiyet yapıyor den
mesin. Tam bir objektif hukuk görüşüne uy
gun olsun diye kendi kanaatimce - dediler ki, 
gizli celse vaktiyle yapılırken Sayın Hükümet 
Başkanı geldi burada şöyle şöyle şöyle dedi; 
bana Cumhurbaşkanı Johnson'dan bir mektup 
geldi, ben de ona bir cevap verdim. Bunların 
gizli celsede konuşulması gerekir dedi. Bu 
talep üzerine gizlilik konuşmaları yapıldı ve 
bu gizlilik kararından sonra bu vesikalar okun
du, zapta geçti dedi. Bir sayın arkadaşımız 
söz aldı ve Anayasa'nın 87 nci maddesine göre 
gizlilik kararı Senato'da alınmıştır, Senato 
gizlilik kararı aldığı gibi bunu kaldırabilir 

dedi. Pek muhterem, pek değerli, pek candan 
arkadaşımız biran tereddüt geçirdi, hakikaten 
doğru gibi geldi ona. Fakat gelen takrirler 
demin bir arkadaşımızın mevzuubahsettiği 
gibi şöyledir. Gelen takrirlerde bu mektuplar 
açıklansın, deniyor. Böyle şey olur mu? Bun
lar gizli celsede okunmuştur, ancak, gizli celse 
zabıtlarının açıklanması talebedilebilir dedi. 
Bunun üzerine bizim arkadaşlarımız alelacele 
takrirler verdiler. Fakat muhterem arkadaş
larımın bildiği gibi, bu takrirler münakaşa 
edilirken, benim hukuk anlayışıma asla uygun 
olmıyan bir şekilde ben bu takrirleri oya ko
yamam dedi Sayın Başkan. Büyük itirazlar 
oldu. Bunu Adalet Partili arkadaşlarımız ter-
vicetti. Halk Partili arkadaşlarımız tervicet-
medi. Allah'ın cilvesine bakınız ki, yedi gün 
sonra o gün o celsede on sene geçmeden bu 
mektuplar açılmaz, 68 nci maddenin son fıka-
sı gereğince, diyen arkadaşlar şimdi açıklan
sın diyor. Öteki arkadaşlar da hükümet açık
larsa, açıklasın diyor. Böyle şey olmaz. Mah
kemede olsa buna hukuk ihtilâfı, içtihat ihti
lâfı denir, heyeti umumiyeye gider. Ama 
burada mahkemesi yok, temyizi yok, istinafı 
yok. İki kanat için de söylüyorum, açıkça söy
lüyorum; iki taraf da fikrini pek çabuk değiş
tirdi. Biraz tuhaf oluyor. Millet bunu unut
muş değil ve unutamaz da böyle hâdiseleri. 

Şimdi, asıl meseleye geliyorum. Bu kadar 
münakaşa yapıldı, o zaman arkadaşlar bu ka
dar enine - boyuna münakaşa edildi, hattâ ha
tipler ucundan, köşesinden münakaşa ettiler. 
Hattâ bâzı dergiler münakaşa ettiler. Bunlar 
artık pek efkârı umumiyeye mal oldu. O za
man Hükümet çıkıp da izin almamız şart fi
lân ama ondan da özür dileriz falan deyip 
Johnson'dan, biz açıklanmasını istiyoruz de
melilerdi. İşin akışı bu idi. Ama, böyle 
olmadı. Şimdi geliyor bir gazete nasıl elde 
etmişse etmiş. Bunlar bir tahkik konusudur 
arkadaşlar, münakaşa konusu olamaz. Tahkik 
edilir, suçlusu var mı, suçsuzu var mı; Hükü
met mi verdi; muhalefet mi verdi; bir adam 
mı verdi, kim verdi? Tahkik edilmelidir. En 
kısa bir zamanda bir parlâmento tahkikatı 
açılmalıdır. Bu devlet artık pek küçülür mer
tebeye ve menzile indirilmek istenemez. Buna 
kimse cesaret edememelidir.? Hiçbir kanat 
cesaret edememelidir. 7 gün sonra pek cüret-
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kfır davranışlar oluyor. Buna kimse seyirci 
kalamaz. Hükümet geliyor burada, bu husus
ta takibat yapıldığını Hariciye Bakanının ağ
zı ile söylüyor. Ben beyle şey görmedim ar
kadaşlar. Takibat yapıldığını Adalet Bakanı 
söylet. Ben böyle şey görmedim. Belki Ada
let Bakanı yerinde oturur da, Hariciye Bakanı 
söz almışken, bunu da ifade ederek' beyanda bu
lunur, ama Adalet Bakanı da oturduğu yel
den kafa sallar. Hariciye Bakanlığı idare et
me/,, Adliye Vekaletinin işlerini Adalet Bakan
lığı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 148 
n-i maddesine göre takip için emir verme yet
kisinde olduğundan bu muamelelere muttali-
dir. İsin âmme emniyetiyle müteraflk olarak 
büyük bir ehemmiyetle ele alındığından Adliye 
Vekâleti muttalidir, bu işe. Ama şayanı te
essüf bir şekilde hiç beklemezdim, koca bir hü
kümetten, bu kadar müşaviri olan, bu kadar 
hukukçusu olan bir hükümetten asla bekle
mezdim. Dört yerde takibat yapılıyor diyor 
arkadaşlar. Hiç. bunlar Basın Kanunundan, 
ceza usulünden bihaberler mi? Nasıl şey bu ar
kadaşlar 1. 

Hukuku şahsiyeye taallûk etti ise, hukuku 
şahsiyesi mutazarrır olan arkadaşlar, gazetenin 
dağıldığı yerde dâva açar. Hukukçuluk budur 
arkadaşlar. Öyle değil mi hukukçular? Böyle
dir bu. Dört, beş yerde tahkikat başladı diye be
yan, hukukçuları üzücüdür. Hükümet dikkat 
etsin beyanına, sözüne. Fevkalâde dikkatli ol
ması gerekir. 

Şimdi işin aslına geliyoum. 
Muhterem arkadaşlar, o gün münakaşa edil

diği gibi, Anayasanın 87 nci maddesi aynen 
şöyle : 

«Meclis görüşmeleri açıktır ve ilgili Meclisin 
tutanak dergisinde tam olarak yayınlanır. 'Mec
lisler İçtüzüğündeki hükümlere uygun olarak ka
palı oturumlar yapabilir. Bu oturumlardaki gö
rüşmelerin yayını ilgili Meclisin kararma bağlı
dır.» 

Şimdi bu Sayın İnönü'nün Başbakan bulun
duğu devrede bu mektupların gizliliğinden ba
hisle gizli oturum istenmedi mi? Evet. Bu mek
tuplar gizli oturumda okunmadı mı? Evet. Baş
bakanın bu beyanı gizli oturumda yapılmadı 
mı? Evet. Konuşma varsa hepsi gizlidir. O gün
kü gizli oturuma geçiyoruz şeklindeki Reisin be- , 

yanından itibaren muamele gizli olmuştur. Hü
kümetin (dinde bulunan bu vesika okunurken 
aynen, «Sayın Bay Başbakan» bu kelimeden iti
baren zapta geçmiştir. Zabıtlar böyle tutulmu
yor mu arkadaşlar? Böyle tutuluyor. Şimdi 
Anayasanın 87 nci maddesinde nasıl açıklanır 
diye bir hüküm var mıdır.' Yoktur. 

Yok olunca ne yapılacak? deleceğiz Tüzü
ğün 68 nci maddesine. 08 nci madde ne diyor? 
Nasıl gizli görüşme yapılacağını birinci fıkra
sında sajnyor. İkinci fıkrasında ; gizli tutanak
lar en az on yıl geçtikten sonra Cumhuriyet Se
natosunun karariyle yayınlanır, diyor. Klbette 
haşivdir. Elbette hepimizin dikkat etmeden ka
bul ettiği bir hükümdür. Muhterem arkadaşları
mızın dediği gibi, bu Tüzük Anayasa Mahke
mesinin tasdikinden geçmemiştir. Dâva açılan 
maddeler hususunda ancak bu söylenebilir. 
Anayasa Mahkemesi bir iki maddeyi iptal etti. 
Tüzüğün (58 nci maddesi hakkında bir dâva var 
mıdır? Yoktur. '(Sağdan, nıer'idir sesleri) mer'-
idir. Anayasanın 87 nci maddesindeki a<uk hük
me muhalif olmamak şartiyle mer'idir. 

Tüzüğü getirip de, bâzı hatiplerin söylediği 
gibi, efendim tüzükler hattâ Anayasa hükmün
den ileridir. Böyle şey olamaz. 1924 tarihli Ana
yasaya göre dahi olamaz. Bırakınız ki, böyle 
1961 tarihli bir Anayasayı. Böyle bir şey ola
maz. Şimdi ne olacak? Anayasanın hükmüne 
göre, gizli olan tutanak hükmüne göre, gizli 
olan vesikayı Hükümet kendisi bütün arkadaş
larımın beyan ettiği gibi açıklıyamaz. Bu Sena
tonun malıdır. Pek kıymet verdiğim Amil Ar-
tüs dahi yanıldı fikrinde. Diyor ki. Anayasa
nın 4 ve 5 nci maddeleri mucibince icra kuvvet
leri müstakildir, icranın emrinde bir vesikadır, 
bu itibarla yayınlanır. Böyle şey olamaz. Muh
terem arkadaşlarım neden olamaz? 4 ncii madde 
ne diyor? Egemenlik kayıtsız şartsız Türk Mil-
letinindir. Millet, egemenliğini, Anayasanın 
koyduğu esaslara göre, yetkili organlar eliyle. 
kullanır. 

Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette bel
ki bir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. 
Hiçbir kimse veya organ, kaynağını Anayasa
dan alnuyan bir Devlet yetkisi kullanamaz. Ne 
ilgisi var bununla? Hükümet açıklar maddesiv-
le hiçbir ilgisi yoktur. 

5 nci madde ne diyor? Yasama yetkisi Tür
kiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki dev-
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redilemez. Ne ilgisi var arkadaşlar? Hükümet 
bu vesikayı, gelir burada çatır çatır açıklıyabi-
lir denir mil Hükümetin en isabetli hareketi, 
bu kadar isabetsiz işleri arasında, ben tcreddü-
dettim, Meclisler karar versin şeklindeki beya
nıdır. Bu tereddütünü kesinleştirsin, kararınıza 
vabestedir desin. Neden tereddüdettim diyor. 
İhtiyatla adım atıyor da ondan. Çünkü, kendi 
grupunun savunucuları arkadaşları yedi gün 
evvel, on seneden evvel açıklanamaz dedikleri 
için bir hatalı pozisyona düşerim diye Hükümet 
bunu yapıyor, bilgili bir taktik kullanıyor, biz 
İm taktiğe niçin âlet olalım da sen açıkla bunu 
diyelim. Bir arkadaşım da diyor ki, efendim 
böyle olursa Meclisler hükümetlere karışır. 
Şimdi ona cevap vereceğim. 

Muhterem arkadaşlar, bu gizli tutanakların 
münderecatı deminki anlattığım gibi ucundan 
kıyısından Hükümet tarafından neşredilebilir-
se o zaman gizliliğin hikmeti vücudu kalır mı? 
Hükümetin emrinde Senato, Meclis bir müesse 
midir ki, Hükümet istediği zaman açıklar, iste
mediği zaman açıklamaz. Böyle hukuk anlayışı 
olamaz, muhterem arkadaşlar. Mesele bu kadar 
sarihtir, vazıhtır. Diğer arkadaşların işi şu ve
ya bu şekilde bir hukukî ince manevra ile anla
malarına imkân olmıyacak kadar mesele sarih
tir. Onun için izin veriniz; Allah rızası için gizli
lik kararını Senato aldığı için Senato karar ver
sin. 

Bir noktaya daha değinip ayrılacağım bu 
kürsüden. Şimdi diyor ki, bâzı pek bilgili ar
kadaşlarımız ; efendim diyorlar; Senato ayrı, 
Meclis ayrı. Biz açıklama kararı veririz. Ya 
Meclis aksine karar verirse? Bana ne. Var mı 
Anayasada böyle bir hüküm. Ben yetkimi kul
lanırım. Senato* olarak. İşte bazan küçük gör
düğümüz Meclise de ders veririm, takaddüm 
ederek. Bu açıklanmalıdır, derim. Böylece karar 
veririm. Senatonun da itibarını yükseltirim. On
lar ister açıklansın desin, ister açıklanmasın de
sin. Bizi ilgilendirmez. Çünkü ne Anayasada ne 
İçtüzükte bir hüküm yoktur. Biraz asabi gibi 
konuştum. Ama, hukuk asabiyetidir. Mazur gö
rünüz. Hürmetlerimi sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Çok 
muhterem arkadaşlarım; eğer yedi gün evvel 

Kıbrıs konusundaki genel görüşme sırasın
da vermiş olduğumuz takrire uygun olarak 
mektup açıklanmış olsa idi bugünkü hal hâ
sıl olmazdı. Ne olmuştur yedi gün sonra? 
Hürriyet Gazetesinde mektubun tahrif edilmiş 
metni açıklanmıştır. Yani mektubun birisinin, 
Johnson tarafından yazılmış olan mektup ne 
şekilde tahrif edilmiştir? Bu tahrifin istikâ
meti; yönü çok mühimdir. Mektubun aslı ağır
lattırılarak yazılmış ise bir mâna taşır. Aynen 
yazılırsa başka mâna taşır. Tahrif edilerek ya
zılırsa büsbütün başka mâna taşır. Ben bura
da itham, altında bulunduğu ifade edilen mües
seselerin ve hele, hele teşriî Meclisin mutlak 
surette, tenzih edilmesi gerekeceği kanaatin
deyim. Teşriî Meclisten hiç kimse bu Meclis 
manzumesine dâhil telâkki ederek ifade edi
yorum, yeminli zabıt kâtibi arkadaşlarımı ten
zih ederim, şimdiye kadar hiç vukuu yoktur ki, 
böyle gizlilik kararı altında gizli celsede okun
muş olan vesikayı ifşa etsin. Esasen mektup
ların her ikisinin de aslı nerededir? Cumhu
riyet Senatosunda veya Millet Meclisi arşi
vinde değil; Hükümettedir. Hükümetten ve
rilmiş olması yerine niçin Parlâmentodan ve
rilmiş olması düşünülsün? Evvelâ; bir kere 
Cumhuriyet Senatosundan ve Millet Meclisin
den böyle bir haber verilmiş olacağı ihtimali 
akla yakın gelmiyor. Johnson'un mektubunun 
üslûp itibariyle o ağır ifadeleri yumuşatıla
rak verilmiş olduğuna göre bu mektubun 
böylece çıkmasından fayda umanların efkârı 
umumiyeye nasıl olsa intikal edecektir, akse
decektir, hafifletilmiş olarak aksetsin. E., ca
nım zaten bu mektup böyle söylendiği gibi 
ağır bir üslûpla yazılmamış bakın hafif bir 
şey taşıyor, dostane bir telkindir şeklinde tef
sir edilsin gibi bir tekliften fayda uman ce
nahtan, cihetten gelmiş olması akla daha ya
kın geliyor. Elbette ki, bütün hatiplerin te
mennilerine, kanaatlerine uyarak bu gizlilik 
kararı içindeki, mektup metninin açıklanması 
keyfiyeti tahkikat konusu olarak derinleştiril-
meli ve bunun eğer kabilse esasına inilmeli-
dir. Bunun esasına inilemiyeceğini hemen ilâ
ve edeyim. Bu yine küllenip anlaşılamıyacak-
tır. 

Çok değerli arkadaşlarım, bu iş bugüne ka
dar olan ve bugünkü gazetelerden, Hürriyet 
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Gazetesinde onda da traj v.s. dikkate almı
yor. Yani, böyle bir gazeteye verilmesi de 
pek tesadüf eseri sayılmaz. Şu halde hakikaten 
Hükümetin telkin etmeye çalıştığı gibi şu du
rumda artık mektubun gerçek metninin, tam 
metninin açıklanması ve buna mukabil Türk 
Hükümeti Başkanının verdiği cevabın da he
men açıklanmasmdaki, zarurete ben de katılı
yorum. Gerçekten öyle bir duruma getirilmiş
tir ki, mesele, artık bunun gizli kalmasına 
imkân yoktur. Çünkü; gizli kalsm şeklinde bir 
karar uygulansa veya böyle bir karar alınmış 
olsa bile hiç şüphe etmiyorum; birkaç gün sonra 
bir yerden tahrifli bir metin daha çıkarılacak
tır. O zaman için yalanı yerine esasını çıkara
lım zarureti ile tekrar karşı - karşıya gelece
ğiz. Şu halde mektup gerek Amerika Birleşik 
Devletleri Başkanının Türkiye Başbakanına 
yazjdığı mektup, gerelkjse (Başlbalkanaımüzm ona 
vendiği cevap açıklanmalıdır. Buraida bir me
sele çıkıyor. Cumhuriyet Senatosunun gizli otu
rumunda açıklanmış olduğuna göre, Cumhuriyet 
Senatosu bir karar almadıkça bu ımektuplar açık
lanamaz. Hükümetin anlayışı budur. Kıymetli 
arkadaşım Muhiddin Kılıç'in anlayışı da zanne
diyorum budur. Böyle olursa doğru diyor. Ara
da bir şey karıştığı için zannediyorum diye te
reddüt gösterdim. Ben bu noktai nazari; evvelâ 
68 nci maddeyi tefsir ederek, onun anlamında 
konuşarak mütalâamı arz edeceğim. 

Evvelâ, çok muhterem arkadaşlarım, İçtüzü
ğün 68 nci maddesindeki hükmü bir gizlilik ka
rarını Cumhuriyet Senatosu 10 yıl müddetle bir 
daha kaldıramaz şeklinde mutlak anlamanın Ana
yasa ile bağdaşmasına, temel hakların özünden 
feragat edilemiyeceği ilkesi ile bağdaşmasına ve 
hukuk nosyonu ile bağdaşmasına ben imkân gör
müyorum. Elbette ki, Cumhuriyet Senatosu ken
di kararma hâkimdir ve gizlilik kararının kap
sadığı maksat, hedef kayboldu diye düşündüğü 
anda açıklama hakkına elbette ki, Cumhuriyet 
Senatosu sahiptir, hâkimdir ve bu gayrikabili 
devre ve ferağ bir haktır. Yani bu hak ne dev
redebilir, ne ferağ edebilir, ne ondan vazgeçebi
lir. Feragat edilmiyecek haklardandır. Nasıl gi
rer 68 nci ımadde bu şekilde Tüzüğe ve nasıl ay
rıca kıymetli hukukçularımız böyle anlıyarak on 
yıl müddetle bu açıklanamaz, zinhar el sürülmez 
şeklinde bir hukukî mütalâa serdederler? Benim 

hukuk mantalitem bunu anlamaktan âcizdir. El
bette ki, Cumhuriyet Senatosu kararma hâkim
dir ve elbette ki, gizlilikten maksat zeval buldu
ğu kanaatine vardığı anda açıklama kararını ala
bilir. O halde 68 nci maddenin kasdettiği mak
sat nedir? 68 nci madde gizliliğin âzami süresini, 
nihai süresini tâyin maksadiyle konmuştur. Ya
ni 10 yıl geçtikten sonra gizlilik kendiliğinden 
mürtefidir, kendiliğinden ortadan kalkar, kendi
liğinden neşredilebilir, maksadıyla 68 nci madde 
sevkedilmiştir. Maslahata uygun olursa, hukuka 
uygun bir anlayışla böyle tecelli etmesi gerekir. 
Şimdi geliyorum; Hükümetin Cumhuriyet Sena
tosunun gizli oturumunda almış olduğu karar 
gereğince artık bu mektuplar Cumhuriyet Sena
tosunun malî olduğuna ve gizlilik kapsamı için
de bulunduğuna göre karar olmadıkça neşir edi
lememesi gibi bir anlayışa. İşte ben, bu anlayışa 
iştirak etmiyorum, kıymetli arkadaşım Kılıç. Bu 
aslında Hükümetin arşivinde bulunan iki belge, 
iki mektuptur. Hükümet kendi arşivinde bulu
nan iki belgeyi yine Kıbrıs mevzuundaki gizli 
oturumda şöyle bir mektup aldım, buna da şu 
şekilde cevap verdim şeklinde açıklamıştır. Ama 
bu gizli vesikalar Türk Milletine Türk Milletinin 
harimine teslim ediyorum; bende değil artık bu 
vesikalar, Parlâmentonun malı olmuştur deyip 
de buradan, bu kürsüden Başkana teslim etmek 
suretiyle Cumhuriyet Senatosunun arşivine mi 
koydurulmuştur. Hayır; Hükümetin kendi arşi
vinde duruyor. Mektubunu çıkartıp okumuştur, 
tesadüfen gizlilik celsesi içinde okumuştur. On
dan sonra kendi takdirine göre bunu daha son
raki bir zamanda okumak hakkı veya neşretme 
hakkı elbette ki, mesuliyetlerini müdrik olarak ve 
neticelerine katlanmayı da göze alarak; Hükü
metin yetkileri içindedir ve işte kuvvetler ayrılı
ğı prensibi burada kendini gösteriyor. Yani Teş
rii Meclisin, Parlâmentonun malı olmıyan bizza-
tihi Hükümetin arşivinde bulunan iki mahrem 
vesikayı burada gizli oturumda açıkladım diye-
rekten artık bir daha açıklıyamam şeklindeki 
bir anlayışa Hükümetin gitmesine ihtiyaç yok
tur. Neden Hükümet bu şekli tevcih etmiştir? O 
günden bu yana umumi efkârda, halk kütlelerin
de fısıltılarla, bilmem nelerle, kulakdan kulağa 
köy kahvelerine yayılmıştır. Ben o gün bunu 
açıkladım. Takririmizin müdafaasını yaparken 
Hükümet bu mektupların açıklanmazsa, bundan 
ürküyor, korkuyor şeklinde millî haysiyetimizi 

— 700 — 



C. Senatosu B : 32 13 . 1 . 1966 O : 1 

rencide edecek şekilde dedikodulara sebebi
yet vermiş olur. Madem ki, bu durum hâsıl ol
muştur artık bu mektuplar gizli kalamaz. Bunu 
Hükümetin süratle açıklaması lâzımdır. Vatan
daşlarımızdan, Türk Milletinden gizli kalmama
lıdır. Kaldı ki; o günün Hükümet Başkanı da 
böyle bir mektubun altında haysiyetini ezdirme-
miştir. Ona da gereken cevabı haysiyetli bir mil
letin, mazisi olan bir milletin Başvekiline yara
şır bir üslûp içinde vermiştir. Mukabelede bu
lunmuştur. Şu halde umumi efkârda yanlış tep
kilere meydan vermemesi için gerek metninin her 
iki mektubun da hakiki metninin tahriflerden 
azade olarak yayınlaması lüzumu o günden var
dı. Bugün muhtelif yerlerden; belki de mensubu 
bulunduğu partinin kıymetli sözcüsü de açıkla
ması lüzumuna işaret etti. Açıklaması lüzumuna 
Adalet Partisi de katılıyor, niye gizleniyor diye 
bizimle beraber oldu. 

Elbetteki istinatgahı olan grup dahi o gün. 
Hükümetin görüşüne aykırı idi. Bütün Cum
huriyet Senatosunun aşağı - yukarı büyük bir 
ekseriyeti, % 90 ile bu mektuplar açıklanmalı
dır, noktai nazarını, tezini Hükümete telkin 
etti. Hükümet bu telkine uymıyarak mektup
ları açıklamadığı için kendi grupunun baskısı 
altında, ayrıca o grup dışında parti kademeleri
nin, efkârı umumiyenin, partili partisiz bü
tün vatandaşların da telkini altında, basının 
telkini altında bu mektupları açıklama zarure
tini hissetti. Açıklama zaruretini hissetti ama, 
crtada düğün yokken, bayram yokken du
rup dururken nasıl açıklasın. Bir vesile de 
lâzım. Tamam, bu vesile de Hürriyet Gazete
sindeki tahrif edilmiş mektup metnidir, dendi. 
Ve bunun sorumluluğu getirildi, Teşriî Mec
lisin omuzlarına yükletilmek istendi. (A. P. 
sıralarından yok öyle şey, sesleri.) Ama, bu 
tarz getirilişten böyle mâna çıkar. Bunun böyle 
olmadığını ispat için bizim alacağımız karar 
şöyle olmalıdır. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen hatibe mü
dahale etmeyin. Siz de sayın hatip, karşılıklı 
konuşmayınız. 

NÎYAZÎ AĞIRNASLI (Devamla) — Yüce 
Senato elbetteki takdir hakkını en isabetli şekil
de hemen her meselede olduğu gibi kullana
caktır. Cumhuriyet Senatosu bu mektupların 
açıklanmasında fayda mülâhaza eder; ama açık
lanması hususunda Hükümete telkinde bulun

mak veya karar almak kuvvetler ayrılığı sis
temini zedeliyeceği içindir ki ; Hükümetin 
yetkisi dâhilinde olan bu açıklama hususun
da bir karar almasına ve gizli celsede 68 nci 
maddenin şartları içerisinde akdolunan gizli 
celsenin açıklanması mânasını da taşımıyacağı 
cihetle Hükümetin bu kararı almakta serbest 
olduğu kanaatine varıldığı şeklinde bir karar 
hem Hükümeti istedikleri istikamette destekle
miş olur, yani mektupları açıklamış olurlar; 
hem de, mektupların açıklanması sorumluluğu
nu Cumhuriyet Senatosunun hem 68 nci mad
desi muvacehesinde ve hem de teşriî fonksiyon 
ve sorumluluğu muvacehesinde Cumhuriyet Se
natosunun üzerine yüklememiş olur. 

Benim, bu sebeplerle mektubu Hükümetin 
açıklamasında isabet olacağına ve fakat açık
lanması hususunda Cumhuriyet Senatosunun 
bir karar almasına, kuvvetler ayrılığı sistemi 
mâni bulunduğu için rahatlıkla aeıklıyabile-
leceği kanaati ile, Hükümetin serbest bırakıl
masına ve teşriî Meclisin, Cumhuriyet Sena
tosunun bu sorumluluğu paylaşmasına inancım 
vardır. Bu inancı ifade için söz aldım. El
bette ki, bu tereddütlü havalardan daha ay
dınlık bir havaya milletçe çıkacağız. Daha 
bağımsız, daha hür, daha şahsiyetli politika
sını dünvava tanıtacaktır. Ben cetlerimizden, 
dedelerimizden, Kanunilerden gelen bir inançla 
buna güveniyorum, inanıyorum. Bu mektubun 
Türk Milletine açıklanmasında bu faydayı sağ-
lıvacak bir netice de dolacaktır. Yine hatır
latıyorum; kırallara, hükümdarlara nasıl hita
betmiş, padişahların, Kanunilerin torunları 
olarak, böyle mektuplar Türk Milletine, Türk 
Başvekiline, Türk Hükümetinin Reisine yazı
lamaz. Yazanlar onun hakaretle cevabını alır
lar. Onun reaksiyonunu Türk Milleti de göste
rir. Bizim dostluğumuz veya düşmanlığımız 
Amerikan halkı ile Amerikan Milleti ile değildir. 
Amerikan milleti ile, Amerikan halkı ile de ve 
bütün dünya halkı ile de elbetteki, Türk Milleti 
dost olmayı arzu eder. Ama Amerikan, hal
kının veya Amerikan efkârı umumiyesinin sevk 
ve idaresine bugün için memur olanlar, eğer bir 
çiftlik idare eder gibi dünyayı idare etme 
yeltenişi içerisinde iseler bu şamarı da yemeye 
müstahak olmuşlar demektir. 

BAŞKAN — Sayın Bekata siz grup adına 
mı söz istediniz? 
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HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Evet, 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

C. H, P. si GEUPU ADINA HIFZI OĞUZ 
BEKATA (Ankara) — Muhterem arkadaşlarım; 
cereyan eden konuşmalarda bir çelişme inti
baını gidermek için huzurunuza çıktım. 

Sayın Kılıç arkadaşımız burada grup adına 
konuşan Yetkin arkadaşımızın yetkisini za'fa 
düşürecek bir ifadede bulunduğu için evvelâ 
bunu tavzih edeyim. Yüksek Senatonun gruplar 
çalışmalarında bâzı ani konularda grup başkan
ları kendileri veya vazifelendirecekleri her 
hangi bir arkadaşı grup adına konuşturabi
lirler. Burada da Sayın Dışişleri Bakanının 
ân i olarak böyle bir konuyu ortaya ataca
ğına dair daha önce bilgimiz olmadığı için 
grup toplantısı yapma imkânımız yoktu; diğer 
gruplar gibi. Bu itibarla Yetkin arkadaşı
mızı, grup başkanları olarak taşıdığımız sa
lâhiyetle vazifelendirdik ve kendileri grup 
adına konuşmuşlardır. 

Bir de fikir eclişmesiyle iligili konu var
dır, bunu tavzih ederken de, bu konuya ışık 
tutacağını tahmin ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, genel görüşme sıra
sında bizim verdiğimiz önergede Johnson'un 
mektubunun Hükümet tarafından açıklanması 
kaydı sarahatle yer almıştır. Çünkü kanaati
miz şudur : Görüyoruz ki; arkadaşlar teşriî 
organın tasarruflariyle icranın taasrruflarmı 
birbirine karıştırmaktadırlar. Her hangi bir ve
sika teşriî organların gizli konuşma içerisinde 
yer aldığı zaman bu vesika bu gizlilik ka
rarı içerisinde artık hapsedilmiş duruma gi
remez. Çünkü böyle bir kaideyi usul diye ka
bul ettiğimiz an, icra tasarrufunun, bir par
çasını yürüyemez hale sokarız. Nitekim bu iki 
vesika Hükümetin kendi takdir ölçüleri içeri
sinde bir başka hâdise için lâzım ve.zaruri 
olsaydı Hükümet Meclis tutanaklarını değil, bu 
iki vesika üzerinde o Hükümet tasarrufu içeri
sinde kullanabilirdi. 

Bu itibarla, Hükümete aidolan bir vesika 
bir teşriî organın gizli celsesi içerisinde konu
şulduğu için artık o vesika ebediyen teşriî or
ganın kararı dışında, o kararın cüzü olarak kıy-
lendirilemez hükmü icrayı bağlar ve hareket
siz bir hale kor. 

İşte, bu düşünceyledir ki, biz genel gö
rüşmelerde Hükümet tarafından açıklansın te
zini tuttuk. Hükümetçe, o gün bu bir mücamele 
kaidesidir, daha evvel kendisinden, Johnson'-
lan izin alınmadan açıklıy amayız dedikleri için
dir ki, diğer arkadaşlar bunun Senato kararı 
ile açıklanması tezini tuttular. Bizim mevzuun 
aydınlanmasında, Johnson'un mektubunun açık
lanması esas olduğu için Senatoda bu istika
mette temayüllerimizi kullandık. Şu halde bi
zim bakımımızdan bir çelişme bahis konusu 
değildir. 

Bugüne gelince Hükümet Yüksek Senato
nun karşısına çıkıyor, ben karar verdim, ama 
tereddüt içine girdim, Senato ayrı bir kararla 
takviye etsin, diyor. Hükümetin açıklama 
karan var. Sayın Adalet Partisi Grııpu Başkanı 
arkadaşımız da burada cereyan eden müzakere
lerin ışığı altında bu mektubun Hükümet tara
fından açıklanabileceği tezini savundu ve bunu 
ifade etti. Biz de bu noktai nazardayız. Çünkü 
farz ediniz ki; bu konuyu Senatoya, mal ettik ve 
Senato kararma bağladık. Bir arkadaş çıkı]), 
haklı olarak, ki bahsettiler; bu konu Meclislerin 
müşterek tasarrufu altında cereyan etmiştir. Se
natonun tek başına vermiş olduğu karar diğer 
Meclisi bağlıyamaz tezini tutarsa. Bu tezin isti
kametinde yürütelim. Millet Meclisi de topla
nıp açıklanmaması lâzımdır diye karar verirse. 
ne olacak? İşte yeni bir hâdise daha ortaya çı
kıyor. O halde Meclisleri kâfi derecede izace-
den, işgal eden bu konudan kurtarmak; Hükü
metin bu olup bitti karşısındaki tasarrufuna bir 
imkân sağlamak için Hükümet verdiği kararı 
tatbik etsin. Bu, onun yetkisinin içerisindedir. 
Bu, Türkiye Büyük Millet Meelsine ait bir vesi
ka değil, Hükümete ait bir vesika olup Meclis
te bir gizli toplantı dolayısiyle ifade edilmiş 
olan bir vesikadır. O halde tutanakların açıklan
ması tarzında bir Hükümet tasarrufu olacak' ise 
Meclislerin karar vermesi zaruridir. Yok mek
tupların açıklanması tarzında olacak ise ki, böy
ledir, Hükümet yetkilidir kendi içerisinde. 

Diğer bir noktayı da arz edeyim; biz bu ko
nuşmalardan anladık ki Anayasanın ilgili mad
desi ile tüzüğümüzün maddesi arasında bir çe
lişme var. Tüzük 10 sene kaydını koyuyor. Ana
yasa bu kaydın dışında kalıyor ve nitekim, bu 
tereddüt içimizde1 mevcut. O halde tekrar ede-
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yiıu, bu işgal ve izacedilmiş olan bir iki konu 
ile yeni baştan çıkmaza girmo.i mi; eyduıhğa 
kavuş turu lmas ı mı lâzım .' Bunu çıkmaza Ilıya
cak unsur la rdan bir tanesi iki Meclisin ayrı , ay
rı ka r a r verme mevzuu vardır , yoktur , diye ye
ni bir tar t ışma açılacaktır . İkincisi, Anayasa
mız ile bizim Senato Tüzüğümüz arasında çeliş
meye göre 10 sene beklenecek mi beklenmiyeeek 
mi dive bir kona aeılaraJ ' t ır . l ia lbuki j)uubir 
ber taraf edilip doğrudan doğruya l l ükümmin 
kendi arşivinden olup .Meclisteki bir izahatına 
ışık tu tmak için gizli cel ;cde ii'ade ett iği \e bu-
*>• i'xıı. açıklanmış olmak gibi bir emrivaki olması 
karşısında Hükümet in İnönü 'nün de mek tubunu 
açıklamaya dair verdiği ka ra r ın ın kendi icra ta-
,.! ••ui'u içerisindeki bir fiil o lduğunu bu ka
dar acık gürmmaize rağmen, yeni l)ir çd-;maz 
ihtilâfa düşülmemek için ; 

!. Hükümetin talebi var açıklayacağım ka-
rar verelim diyor ; 

2. Arkadaşlarımızın hiç birisi bunun açık
lanmaması tarzında bir fikir beyan etmediği 
ve çoğu Hükümet in tasar rufunda olduğunu te-
yİdet t iğ i ; 

o. Bizzat ik t idar par t is inin grupu. Adalet 
Part is inin g rup başkanı g rupu adına bizzat Hü
kümet ta raf ından açıklanmasında mahzur gör
mediği ; 

4. .Muhalefet olarak bizler aynı nok tada 
birleştiğimize göre bu, Hükümete aidolan tasar
rufun Hükümet ta ra f ından açıklanması suretiy
le T ü r k efkârı umumiyesiııi daha çok iz aç ve iş
gal etmekten kur tarmasını Hükümet ten rica 
ediyoruz. Kendi yetkisi dahil indedir , emrivaki 
olmuştur ve meclislerin bu hâdiseden biran ev
vel. kur tar ı lmasında büyük bir isabet var. Arz 
ederim efendim. (Alkış lar ) . 

BAŞKAN' — Sayın Bahadırlı , efendim, sıra 
sizde. 

E N V E R BAHADIRLI (Ha tay) — Sayın 
Başkan Muhterem arkadaş la r , Dışişleri Baka
nı Sayın Çağlayangil ' in, gündem dışı yaptığı 
bi r konuşmada Baş*kan Johnson 'un o zamanki 
H ü k ü m e t Başkanına gönderdiği mektubun bir 
gazete t a ra f ından tahr i f edilmek suretiyle neş
redilmiş bu lunduğunu , o gazete hakkında taki
ba ta geçilmesi için savcıl ıklara emir verildiğini, 
diğer t a ra f t an bugünkü şa r t l a ra göre Hükü
metçe bu mek tubun açıklanması neticesine var

dıklarını , yalnız bu k a r a r ı n Hükümet tarafın
dan mı yoksa Meclisten k a r a r a lmak suretiyle 
mi açıklanması lâzımgeldiği hususunda tered
düt gösterdikler ini ifade buyurdula r . Kanaa
timce gerek Anayasamızın âmir hükümler i , ge
rek İç tüzüğümüz muvacehesinde t e reddü t gös
termeler i için hiçbir sebep mevcut değildir. 

Muhterem a rkadaş l a r ım; Anayasamızın 
üçüncü kısım birinci bölüm (A) kısmiyle Tür
kiye B ü y ü k Millet Meclisi çalışmalarını gös
te rmektedi r . 76 ncı maddeden i t ibaren sevk 
edilen hükümler Meclislere ait müşterek hü
kümlerdi r . B u r a d a sevk edilen hükümler bil
farz and içme, yasama dokunulmazlığı üyeliğin 
düşmesi, ödenek ve yolluklar , Meclislerin her 
ikisinde de aynı sure t te t a tb ik edileceği ve yü
rütüleceğini âmir bu lunmaktad ı r . Meclisler
de görüşmelerin, açıklığı ve yayınlanmasını tes-
bit eden Anayasamızın 87 nci maddesi de bu 
hükümle r a ras ında bu lunmaktad ı r . Yani, iki 
Meclisin müşterek hükümler i meyamnda bu
lunmaktad ı r . Millet Meclisinde Kıbrıs mevzu
u n d a yap ı lan genel görüşme dolayısiyle bu 
mek tup la r ın ihtiva ett iği gizli tu tanakla r ın 
açıklanması mevzuu münakaşa edilmiş ve ne
ticede açıklanması icabedip etmediği hususu 
Mecliste Anayasamızın 87 nci maddesinin ru
huna ve aslına uygun olarak oya vaz'edilmiş 
ve bu oylama neticesinde açıklanmaması ka r a r 
al t ına alınmıştır . Yüksek Senatoda cereyan 
eden Kıbr ıs görüşmeleri devam ederken grup 
olarak veya şahıslar o larak bu mek tubun ve bu 
mek tuba o zamanki Bakanın , Hüküme t Baş
kan ın ın verdiği cevabın açıklanmasının büyük 
değer taşıdığı ve açıklanmasının Türk Milleti
n in b ü y ü k menfaat ler i icabı okluğu izah edil
miş, ancak bir kısım arkadaşlar ımızın 87 nci 
maddesinin p rosedürünü tesbit eden İçtüzüğü
müzün 67 nci maddesine göre bu gizli tu tanak
lar ın açıklanamıyacağı ileri sürü lmüştür . Ve o 
zamanki , Başkanvekil i F ik re t Turhangi l de bu 
kanaa t in i izhar edeıek Yüksek Senatodan bu 
mevzuda bir k a r a r al ınmamasını ve takr i r ler i 
oya koymıyaeağiüi beyan etmişlerdir ; ha t ı rb-
yaeaksımz. Kanaatimizce o zamanki Başkanve-
kilinin bu tu tum ve hareket i Anayasamızın 
87 nci maddesine ve İç tüzüğün 67 nci maddesi
ne aykır ı bu lunmaktadı r . Şöyle ki. Anayasa
mızın 87 nci maddesinin 2 nci fıkrası Mecliste 
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İçtüzük hükümlerine uygun olarak kapalı otu
rumlar yapılabilir, hükmünü sevk etmiş ve bu
na istinaden de içtüzük yapmışız. İçtüzüğümü
zün 67 nei maddesiyle kapalı oturumların nasıl 
yapılacağı, kapalı oturumlarda tutanakların 
nasıl tutulacağı, Başkan ve kâtipler tarafından 
nasıl imzalanıp mühür altına alınacağı ve Mec
lis arşivine ne suretle tevdi edileceği ve son
radan bu tutanakların on yıl geçtikten sonra 
yine Meclis karariyle saklanmasında bir fayda 
olup olmıyacağı hususu tesbit edilmiştir. Bu 
normal bir prosedür. Gizli tutanak Meclis ar
şivinden on yıl sonra çıkarılacak, Yüksek Se
nato huzurunda bunun tekrar muhafazasında 
bir fayda veya sakınca mevcudolup olmadığı 
münakaşası yapılacak; Meclisin kararı alına
cak, belki on yıl bittikten sonra bunları üç se
ne veya beş sene daha muhafaza edilmesi ka
rar altına alınacak veya açıklanması 'karar al
tına alınacak, açıklanacak. İçtüzük bu şekilde 
sarahatle tesbit etmiştir. Anayasamızın 87 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasının 2 nci cümlesi ise; 
bu oturumlardaki görüşmelerin yayımı ilgili 
Meclisin kararma bağlıdır. Bu gayet sarih, İç
tüzükte gösterilmemiştir. Meclisler her zaman 
ve surette şartların ve icapların gelişmesine ve 
istidadına göre gizli tutanakların açıklanması
nı her zaman karar altına alabilir ve yayın! ı-
yabilir. Burada hiç tereddüt edecek en ufak 
bir şey bahis mevzuu değildir. Bu mevzuda 
nitekim Sayın Celâl Ertuğ'un takrirlerini ye
rinde bulduğunu bu gizli oturumlardaki tuta
nakların Meclis karariyle açıklanabileceğini 
kabul ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım... 

BAŞKAN — Sayın Bahadırlı, bu önergeyi 
bu maksatla koymadığımızı bir defa daha ha
tırlatmak isterim. Çünkü o konu tamamen de
ğişik bir konudur. 

ENVER BAHADIRLI (Devamla) — Bili
yorum yalnız bu önergeye tamamiyle iştirak et
tiğimi arz ve ifade ediyorum. Simdi muhterem 
arkadaşlarım, bunu böylece tesbit ettikten son
ra bu mektubun Sayın Dışişleri Bakanının da 

ifade ettikleri gibi bir günlük gazetede ta/hrif 
edilmek suretiyle neşredilmiş olması muhakkak 
ki, büyük üzüntüyü mucip bir olaydır. Bu olay 
üzerinde Hükümetin hassasiyetle durması ve 
Hükümetin, Meclisin, Parlâmentonun, grupların 
küllolarak siyasi hayatımızın ve memleket men
faatimizin icabettiği bütün tedbirleri ve bütün 
şeyleri alacağına kaaniim ve bunu da ayrıca 
şahsan rica ediyorum. Yalnız bir noktada Sa
yın Hükümet Başkanını deminki yukarda arz 
ettiğim izahat ışığında samimî bulmadığımı arz 
ve ifade etmek isterim. Hükümet Başkanı, Hü
kümetin Dışişleri Bakanı buraya gelip, biz Baş
kan Johnson'un o zamanki Hükümet Başkanına 
gönderdiği mektubun ve bu mektuba verilen 
cevabın açıklanmasını Hükümet olarak karar 
altına aldık diyor. Hükümet olarak böyle bir 
millî menfaat gördüğünüze ve düşündüğünüze 
göre buraya gelip Anayasamızın ister 87 nci 
maddesinden istifade etmek suretiyle gizli tu
tanakların yayımı hususunda Yüce Senatoyu 
gizli toplantıya davet edebilir, bu mevzuu ora
da görüşebilir ve karara bağlıyabilirdiniz ki, 
bu mevzuda gruplar ve üye arkadaşlar Parlâ
mento bir kül halinde aşağı - yukarı bütün fi
kirlerde birleşiyoruz. Veyahut buna sah'iboldu 
iseniz yine Anayasamızın demin Muhterem 
Grup Başkanve'kiTimizin de izah ettikleri 
gibi bu salâhiyete binaen Hükümetin ar
şivinde bulunan bu mektubun aslını ve 
buna verilen cevabı açıklıyabilirsiniz. De
mek ki, samimî değilsiniz. Ve samimî olma
dığınız için de bu tereddütlerinizi izhar ediyor
sunuz. Bu, uygun bir hareket tarzı teşkil et
mez. Samimî olmak icabeder. Ve nitekim şurada 
iktidar ve muhalefet kanatlarına mensup gruplar 
ve diğer grup arkadaşlarımız bu mektubun ve 
bu mektuba verilmiş olan cevabın yayınlanma
sı hususunda ittifak halindeyiz. İttifak halin
de bulunduğumuza göre kendisinin de samimî, 
Dışişleri Bakanımızın samimî hareket etmesi 
lâzımgeldiği kanaatindeyim. Beni dinlediğiniz 
için hepinize hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Tuna, şahsınız adına 
söz istemiştiniz, buyurun efendim. Kifayet 
takriri vardır, grupları adına konuşanların dı
şında kâfi arkadaş konuştuktan sonra oya ko
yacağım. 
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NUSRET TUNA (Kastamonu) — Muhte
rem arkadaşlar, bu mevzuda bir hafta evvel bir 
genel görüşme geçti, muhtelif gruplar bu hu
sustaki fikirlerini beyan ettiler. Bugün grup
lar olarak arkadaşlarımızın aynı noktada bir
leşmiş olduğunu görmekten dolayı memnuni
yetimi izhar etmek isterim. Daha evvel bu 
mevzu ortaya atıldığı zaman, evvelâ iki takrir 
verildi. Bu iki takrir Hükümetin mektupları 
açıklamasına Senatoca karar verilmesini iste
riz mealinde idi. Senato karar versin; neye 
karar versin? Hükümet bu mektubu okusun 
diye karar versin. Arkadaşlar o zaman itiraz 
ettik, dedik ki, bugünkü Anayasa kuvvetler 
ayrılığını getirmiştir. Anayasamızın göster
diği uzuvlar Anayasanın gösterdiği salâhiyet
leri kullanmakta serbesttir. Birinin diğerine 
hâkimiyeti yoktur. Bu mektup işi dış politi
kamız ile ilgili Hükümet tasarrufudur. Hükü
metlerin birbirlerine yazışmasıdır. Hükümeti 
alâkadar eder. Onun neşrine Senato karar 
veremez. Bu talebimiz üzerine arkadaşlar tek
rar takrirlerinde bu mektupların daha evvel 
C. Senatosunda okunmuş olması hasebiyle bu 
tutanakların neşredilmesini tal ebettiler. Ar
kadaşlar, bu da vârid değildir. Anayasanın 87 
ııci maddesi gizli celselerin İçtüzükle tanzim 
edileceğini ve Meclis kararı ile açıklanabilece
ğini kabul etmekte idi. İçtüzüğün hükmü ga
yet açıktır. Ve o zaman Tüzük Komisyonunda 
geçen müzakereleri de huzurunuza nakle uğ
raştık. Dedik ki, biz 87 ııci maddede, tüzük 
yapılırken, 1.0 yıl geçmesinden sonra, Meclisin 
karar vermesini kabul ettik. Daha evvelki ne
şir kararının iktidarlar Meclisteki üye adedleri 
değiştikçe daha evvelkini müşkül duruma 
sokmak için bir polemik mevzuu yaratma yo
lunu açabilirler. Onun için Meclis karar ve
rebilir, ancak 10 yıldan sonra dedik. Bu su
retle o zamanki celseyi idare eden Başkan 
mevcut takrirlerin İçtüzüğe uygun olmaması 
dolayısiyle oya koyamıyacağmı bildirdi. 
Maalesef bâzı arkadaşlar Anayasayı ihlâl etti 
şeklinde Başkana tecavüzde bulundular, ertesi 
gün gazeteler Senato Başkanı Anayasayı ihlâl 
etti gibi büyük puntularla keyfiyeti yazdılar. 
Bugün; grupların o günkü Başkanın tutumu
nun Anayasaya ve İçtüzüğe uygun olduğunu 
burada zabıtlara geçirtmesi dolayısiyle mem

nuniyetimizi ifade etmek isterim. Başkanın ha
kikaten Anayasaya muhalif tutum içinde bu
lunmadığını bugün iktidar ve muhalefet grup
larının söylemiş olmalarından duyduğumuz 
memnuniyeti ifade etmek isterim. 

Şimdi arkadaşlar, mevzu ne? Bugün mek
tuplar Hükümet ile ilgili bir tasarruftur. Bu
nu neşretmek için hiçbir makamın kararma ih
tiyaç yoktur. Ancak, şu mevzu Parlâmentoda 
konuşulmuştur. Millet Meclisi kanadı kendi 
tutanaklarının neşredilmemesine açıkça karar 
vermiştir. Bizim başkanımız bugünkü İçtüzük 
muvacehesinde gizli zabıtların 10 yıl geçme
den neşrine imkân görülmediğini karar alma-
mıyacağmı tefhim etmek suretiyle açıklanma
sının mümkün olmadığını belirttik. Bugünkü 
Hükümetin talebi şudur; diyor ki, benimle il
gili bu mektupları neşretmeye karar verdim. 
Yalnız bu husus daha evvel Meclislerde konu
şuldu, müzakere edildi. Gizli celselerin zabıt
larına geçti. Bunun neşrinde bir mahzur olup 
olmadığını Meclisler bildirsinler. Biz bunu 
neşre amadeyiz, dediler. Bugün bizim tetkik 
ettiğimiz budur. 

Şimdi, Hükümetin Meclisten bir karar al
madan icra ile ilgili, kendisindeki vesikayı 
neşretmek Anayasanın 4 ncü maddesinin ken
disine veftdiği hakkı kullanabileceği kanaatin
deyim. Ayrıca karara ihtiyaç yoktur. Fakat 
şu mektuplar gizli celsede konuşulmuştur. 
Bugün bâzı arkadaşlar Mecliste muhakkak 
karar alınması lâzımdır şeklinde beyanatta 
bulundular. Bizim 10 yıl sonra açıklanabilir 
dediğimiz husus gizli zabıtların hepsine şamil 
bir karardır. Gizli zaptın içerisinde açıklan
masında mahzur olmıyan hattâ açık olan ve
sikalar bulunabilir. Şu açık olan vesika, gizli 
celsede okundu diye onun muhteviyatının neş-
redilmemesi gibi onun istimal edilmemesi gibi 
bir netice doğuramaz. Bu mektupların neşri 
istendiğine ve bizim gizli celse zabıtlarının ta
mamının neşri mevzuubahis olmadığına göre 
o celsede okunan zabıtta bulunan ve bugün 
neşrinde Hükümetçe sakınca görülmiyen bir 
hususun neşri için Tüzüğümüzün 68 nci mad
desindeki 10 yıllık beklemeye ihtiyaç olmadığı 
kanaatindeyim. Bu kayıt 10 yıl sonra oku
nur kaydı gizli celse zabıtları hakkındadır. 
Gizli celse zabıtlarına geçmiş olan ve bugün 
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Hükümetçe gizli kalmasında bir zaruret bu-
lunmıyan bir hususun neşredilmemcsi 10 yıl 
s:Mira. neşredilmesi gibi bir hale düşülmesi Par
lamentonun icrayı her bakımdan tahdit eden 
salâhiyette olduğunu, kabul einıek lâzımgolir-
ki; bu da Anayasamız'u 4 ncii maddesine ıııu-
haiM' bit- hareket olur. Bu itibarla arkadaşla
rımızdan bir :ısmı ka< ar lâzımdır beyanında 
bulundu, bir kısmı karara ihtiyae. olmadığı dü
şüncesindedirler. Fakat buradaki zaptın neşri. 
istenmediğine, zabıt içinde bulunan ve bugün 
Hükümetçe gizli kalmasından zaruret d uyul
un yan Hükümetle ilgili bir vesika ve tasarruf 
olduğuna göre ayrıca bir karar alınmasına za
ruret olmadığını arz edev, cümlenizi hürmetle 
selâmlarım. 

BAŞKAN" --- Savın öztürkcine. 

RİFAT ÖZTÜRKGİNK İst anl)ui 
yııı Başkan, muhterem arkadaşlarım, bendeniz 
mevzuun derinliklerine girmiyeeeğim. Yalnız 
Yüce Heyetinizi tenvir babında halk kamu
oyunu aylardan beri işgal eden mektup dâvası 
esasında 7 Haziran 1964 tarihinde Akşam Ga
zetesi tarafından mektubun meali madde mad
de zikredilmişti. Acaba neden o zaman bu 
Yüce Heyetiniz veya Hükümet o zamanın Hü
kümeti İm. neşriyat üzerinde, bu kadar derin 
ilgi ve alâka göstermedi de bugün bu kadar 
sert tepki göstermekte ve Hükümetin arşivin
de bulunan gizli evraklar nasıl piyasaya çıka
bilmiş, diye birçok kişiler itham edilmektedir? 
'Bu gizli evrak 7 Haziran 1964 tarihinde de 
vardı, o zaman neredeydiniz? Bu bir. 

İkincisi; 30 Aralık 1965 tarihinde de yine ay
nı gazete vaktiyle, 7 Haziran 1964 tarihinde bu 
gizli mektubun mealinin neşredildiğini ileri sür
ülüş idi. O zaman müzakerelerin en hararetli bir 
zamanında idik. Yüce Mecliste mektubun neşri 
üzerinde en ufak bir tepki göstermedik. 

Üçüncüsü; gizlilik nizamına uyma, Yüksek 
Senatoda evvelâ Sayın Nüvit Yetkin tarafından 
ihlâl edilmiştir. Bu kürsüye geldi. Yine o mek
tubun mealini madde, madde okunmak suretiy
le Hükümetten evvel.... 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Amerika'
nın bize yaptığını madde madde söyledim. 

EIFAT ÖZTÜRKCİNE (Devamla) — Beye
fendi; bu zabıtlarda mevcuttur. Söylediğinizi 
unutuyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Yetkin, hatibe lütfen 
müdahale etmeyiniz. 

RİFAT ÖZTÜRKGtNU (Devamla) — Hattâ 
o zaman sağ taraftan mektup açıklandı diye 
ifade edilmesine rağmen Sayın Senatörümüz ra
hatlıkla ve iç huzuru ile bu mektubun ana bal
larını açıkladı. Demek ki, gizliliğin ihlâlini ev
velâ biz Hükümette değil, kendi içimizde ara 
mamız iktiza eder. 

Geliyorum, şimdi 13 Ocak 1966 tarihli Hür 
riyet gazetesindeki bu mektubun mealinin açık
lanmasına.. Bunu burada konu mevzuu yapıyo
ruz. 

.Muhterem arkadaşlarım; böyle, şey olmaz. 
Bu mevzu ile ilgili olan hususat bildiğiniz 

gibi içtüzüğümüzün 68 nei maddesinin son fık
rası; ancak bizim gizlilik tutanaklarımızı 10 se
ne sonra yine kendi kararımızla açıklayacağımı
zı beyan etmiştir. Bu gizlilik kararı ancak Se
natomuzu ilgilendirir. Bu gizlilik kararma Hü
kümet uymayıp da kendi tasarrufunu kendisi 
kullanıp da gelen mektupları açıkladığı zaman 
da o zaman mevzu ne olacaktır? Bizim asıl bu 
dâva üzerine eğilip mevzuu tahkik etmemiz lâ-
zımgelirken, Hükümetin bu mevzuu bizim İçtü
züğümüze aykırı olarak açıklama yapabilir mi: 
yapamaz mı diye tahlil etmeden burada çıkıp 
hamaset türküleri gibi konuşma yapıyoruz. 
Muhterem'arkadaşlarım bu şekilde olmaz bu iş. 
Ya bu işi yürüteceğiz ya bu işi terk edeceğiz. 
Bu işi yürüteceksek elele veri]) gönül birliği ile 
elimizdeki tüzükler ve elimizdeki Anayasa neyi 
amirse onu harfiyen tatbik etmek zorundayız. 
Hürmetlerinde. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Tüzüğün 64 
ncü maddesine göre, bana söylemediğim bir söz 
izafe edilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Yetkin bir dakika. Ko
nuşmaların yeterliğine dair önerge, gelmiştir, 
kâfi üye konuşmuştur. Sataşma var diye söz is
tiyorsunuz. Ben şahsınızı hedef alan, isminizi 
beyan eden bir sözü hatipten duymadım. Duy
duğum şey şu idi. O zamanki iktidarı kasdede-
rek nerede idiniz dedi. 

NÜVİT YETKİN (Malatva Şahsımı söv 
ledi. 

BAŞKAN — Şahsınızı ve isminizi hedef 1 ut
tuğunu mu iddia ediyorsunuz? 
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NÜVİT YETKİN (Malatya) — İsmimden 
bahsedildi, söylemediğim bir şeyi bana izafe 
etti. 

BAŞKAN — Bir dakika; Başkan bu arada 
dalgın olabilir. Ben isim duymadım. Bu husus
ta takdir yetkisini kendimde hissetmiyorum. 
Heyet... 

RİFAT ÖZTÜRKÇLNH (İstanbul) — İsim 
zikrettim etendim. 

BAŞKAN — Mesele yok o halde, mesele ay
dınlanmıştır. Buyurun efendim. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Muhterem 
arkadaşlarım, mesele evvelâ Dışişleri Bakanının 
gündem dışı re'sen bir konu üzerinde Senatoya 
bilgi vermek ihtiyacını duyması ile başlamış ol
duğu halde maatteessüf o derece konuşmalar 
siyaki sibakını kaybederek o hale geldi ki, sa
yın doktor arkadaşını burada konu için, nere
deydiniz, niye bir şey yapmadınız, şimdi niye 
getirdiniz, demeye kadar işi getirdi. Biz getir
medik. Iiükümet re'sen bilgi vermek lüzumunu 
hissetti. Sayın Doktor ve biz bizzarure tüzüğün 
bize verdiği hükümlere, salâhiyete istinadede-
rek, Hükümetin bu re'sen bilgi vermesi karşı
sında grup olarak görüşümüzü belirtmek mec
buriyetinde kaldık. 

Şimdi şahsıma atfettikleri fikre gelince : 
Kıbrıs konusunda Yüce Senatoda açılan genel 
görüşmede bendeniz 21 Aralık 196o gününden 
bilitibar Kıbrıs'taki kanlı olayların çıkmasından 
itibaren Türk Hükümetlerinin vâki müdahale 
teşebbüslerine, Kıbrıs'a karşı yapmak istedik
leri yardım teşebbüslerine Amerika'nın müte
madiyen engel olduğunu ifade ederken çok çe
şitli teşebbüsler ânında; sefirleri vasıtasiyle ya
zışmalarla ve saireyle. ileri sürdükleri mukabil 
görüşlerini ifade ettim. Bir mektubun metnini, 
mealini rahatlıkla okuyarak değil. Ben sadece 
bütün bu teşebbüslerimiz karşısında Amerikan 
Hükümeti şu şu şu sebeplerle bunun karşısına 
çıkmıştır dedim. Bu bir mektup metni değildir. 

Şimdi asıl konuda ayrıldığımız noktaları da 
kısaca arz edeyim. Muhterem arkadaşlarım ko
nu Senatonun bir gizli oturumunun açıklanması 
konusu değildi!'. Konu Hükümetin bir tasarrufu 
konusudur. 

Hükümet bir karar verdiğini burada geli
yor ifade ediyor. Diyor ki ; , ben Johnson'un 
mektubunu ve o günkü Hükümet Başkanının 

cevabını açıklamaya karar verilim, Hükümet 
olarak. Bu onun tasarrufudur ve Cumhuriyet 
Senatosunun böyle bir tasarruf karşısında teş
riî organ olarak yapacağı şey Anayasada belli
dir. Biz kanun yaparız, bir. Biz Hükümeti de
netleriz, iki. Hükümet karar vermiştir. Bu ka
rar anından itibaren, benim kanaatim odur ki, 
bu mektupların açıklanması artık gizliliğini, 
mahremiyetini kaybetmiştir. Hükümetin bunu 
açıklamamasının sebebi; milletlerarası mücame-
le, ııeza:kct kaideleri Amerikan Hükümetinden 
izin almayı gerektirmesi idi. Demek ki; Hükü
met o izni almıştır ki, açıklamaya karar ver
miştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Cumhuriyet 
Senatosunda bir gizli oturumun açıklanması 
mevzuubahis değildir. Bu gizli oturum Kıbrıs 
konusuna taallûk edebilir, başka bir şeye taal
lûk edebilir. Bu oturumda bendeniz Sayın Dok
tora soruyorum şimdi, bu- gizli oturumda ben
deniz konuştuğumuz konuya ışık tutsun diye 
Nadir Nadi'nin bir makalesini okusam, bir kıy
metli yazar arkadaşım veya üniversite profesö
rünün bu konuşulan konuya taallûk eden bir 
makalesini okusam, bir kitap okusam, bu ki
tap burada okundu diye bir gizlilik mi kaza
nır 1. Ertesi günü bu kitabı yazan suçlu, oku
yan suçlu, gösteren suçlu hale mi gelir1? Ak
sini söyliyeyim; bir gizli oturum tasavvur bu
yurun ki, bu gizli oturumda komünizme karşı 
ne gibi tedbirler alınacıağı görüşülüyor. Ben 
Türkiye'de Hükümet tarafından yasaklanmış 
bir kitabı burada okusam, okuyabilirim çünkü 
gizli oturumdur, fakat üç gün sonra mahkeme
ce, bunu yasaklıyan Hükümet kararını değiş
tirip, kitabın neşrine izin verilebilir. O takdir
de bu kitap burada gizli oturumda okundu di
ye o kitabın yayınlanması yasaklanmış mı olur? 
Mevzuubahsolan Hükümete ait bir vesikadır. 
Burada bir vesileyle okunmuştur, gizli celsenin 
zabıtlarına geçmiştir diye bu vesikanın asıl sa
hibi değişmez. Bu vesikanın asıl sahibi Hükü
mettir. Hükümet istediği zaman açıklıyabilir. 
Biz ona temenni kararı gönderemeyiz. Bizim 
yetkimiz Hükümeti denetlemek veya kanun çı
karmaktır. Yoksa Hükümet tasarruflarında 
serbesttir. Vesika Hükümete aittir, ona emanet
tir. Bunun gizliliği kalktığı andan itibaren Hü
kümet bunu açıklıyabilir. 
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MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Baş
kan, grup adına... 

BAŞKAN — Efendim yeterlik önergesi var
dır. Gruplardan başka altı üye konuşmuştu. 
Binaenaleyh kifayetin muameleye konması lâ
zımdır. Yeterlik önergesini okutuyorum. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Aleyhinde 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Aleyhimde daha evvel Sayın 
Öztürkçine istemişti. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Vaz
geçtim efendim. 

BAŞKAN — Pekiyi vazgeçtiniz. 
Başkanlığa 

Mektuplar konusunda görüşmelerin yeterli
ğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Tabiî Üye 

Kâmil Karavelioğlu 
BAŞKAN — Aleyhinde buyurun Sayın Ünal-

dı. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhterem 

ankadaşlarım, mevzu üzerinde birçok arkadaş
larımız konuştular. Çok mükemmel, çok mute
ber fikirler beyan ettiler. Mevzu hakikaten kâ
fi değilse de, bir hayli açıklandı. Ama bu ara
da Hükümet töhmet altında bırakıldı. Biz grup 
olarak Dışişleri Bakanımızı davet ettik, fakat 
sefirlerle görüşmeleri, toplantıları olduğu için 
gelemediler. Bir mücbir sebep tahtında Yük
sek Heyetinizi aydınlatamadılar. Bu sebepten 
Hükümete karşı ve hâdisenin başka yönlerden 
mütalâa edilmesine karşı bizim de fikirlerimiz 
olacaktır. Bu hususun da kâfi olmasına yakın 
aydınlığa ulaşabilmesini temin sadedinde öner
gemin reddinin kabul buyurulmasmı rica edi-

• yorum. Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın senatörler, yeterlik öner

gesini ve aleyhindeki konuşmayı dinlediniz. 
Tekrar okumaya lüzum yok. Önergeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Şimdi bu konuda açılan gö
rüşme konusunda verilmiş önergeler var. Bun
ları okutup birbirine benziyenleri tevhidetmek 
suretiyle kararlarınıza sunacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Amerika Cumhurbaşkanının eski Başbaka

na yazdığı mektupla buna verilen cevabın Hü
kümetçe açıklanması için Senatoca karar alın

masına kuvvetler ayrılığı prensibi mânidir. Bu 
mektupların gizli celsede Hükümet tarafından 
evvelce okunmuş olması bunlar hakkında da 
gizli celseler tutanaklarının açıklanması hak
kındaki içtüzük hükümlerinin uygulanmasını 
gerektirmez. İcra organının bu mektupları neş
retme hususunda tasarruf yetkisi mevcuttur. 
Bu sebeple bahis konusu mektupların neşri hu
susunda Hükümetin serbest olduğunun Yük
sek Senatonun tasvibine arzını rica ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Âmil Artus 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Dışişleri Bakanının Başkan Johnson'un mek

tubu ile bu mektuba, cevap olan Başbakan 
lönü'nün mektubunun açıklanmasına Hü
kümetçe karar verildiğini, ancak Cumhuriyet Se
natosunca ayrıca bir karar verilmesini talebet-
miştir. 

İçtüzük hükümlerine göre Cumhuriyet Sena
tosunun temenni kararı yahut tasvip kararı 
olması mümkün değildir. Ancak konuşan bütün 
hatiplerin ve siyasi parti grupları ile grupların. 
müşterek görüşü belirmiştir. Bu görüşün şu 
şekilde tesbitini ve oylanmasını saygıyla arz ve 
talebederiz. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Ordu 

Âdil Ünlü Şevket Koksal 

«Açıklanması istenilen husus Cumhuriyet Se
natosu gizli oturumuna ait tutanaklar değildir. 
Bahis konusu olan ve Hükümete mevdu mek
tupların Hükümet tarafından açıklanmasını 
önliyen ve kısıtlıyan hiçbir hüküm veya karar 
yoktur.» 

Hükümet dilerse mektupları her an açıkla
mada tam yetkiye sahiptir. 

BAŞKAN — Saym senatörler aynı mahi
yettedir. 

İstek şu : Senatoyu ilgilendiren bir mevzu 
değildir. İcrai tasarruflar meyanmdadır. Hü
kümete aittir. Sormadan da kendisi bu işi 
yapabilir. Bu temayülün belirtilmesi için Se
natoca, filhakika burada konuşan arkadaşlar 
ittifak halinde bunları söylemiştir, ama, bir 
kararla tescil edilsin deniyor, özeti budur. 
önergeler hüküm itibariyle birbirinin aynıdır. 
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Bunların ilk gelenini tekrar okutuyorum. On
dan sonra aleyhte bir arkadaşımız söz is
tedi, ona söz vereceğim. 

(Âmil Artus'un önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — önerge aleyhinde söz istiyen... 

Sayın Ünaldı. 
MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Bu öner

gelerin oylanamıyacağı hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Yani usul hakkında söz isti

yorsunuz, buyurun efendim. 
MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Muhterem 

arkadaşlar, hem eski celseyi idare eden Saym 
Başkanımızdan, hem bu celseyi idare eden pek 
kıymetli arkadaşlarımızdan özür diliyorum. O 
celsede oya konması icabeden takrirler oya kon
mamıştır, bu celsede oya konması icabeden tak
rirler oya konmak üzeredir. Yanlışlık bura
dadır. 

Çünkü; o zamanki, muhterem arkadaşım 10 
sene geçmeden bu tutanaklar yaymlanamaz dedi. 
Yanlıştır. Çünkü; Anayasanın 87 nci maddesi 
sarihtir. Diyor ki; «Meclisler kendi gizli tuta
naklarını kendileri yayın!ıyabilirler.» Senato ve 
Millet Meclisi tüzüklerin emrinde değildir. Ev
velâ Anayasanın emrindedir. Eğer tâbir caizse 
Genelkurmay Başkanı Anayasadır. Tüzük nedir? 
Olsa, olsa bir tümgeneraldir. Gelip de tüzüğün 
emriyle bu muamele yapılamaz, bir. 

iki, yeri gelmişken söyliyeceğim, ayrıca 
söyliyecektim. Başkan ve başkanvekilleri Ana
yasanın 84 ncü maddesi mucibince bu tartış
malara katılamazlar. Bunu sarih olanak bilme
liyiz. Ben bunu böyle tatbik ettim. Ben naçiz 
bir arkadaşınızdım. Bravo sesleri ile o celsele
ri idare ettim. Sayın Adalı bu hususta bana 
yardım etti. Bâzı arkadaşlarla aram açıldı; ne 
yapalım oldu bir kere. Başkan ve başkanvekil
leri bu tartışmalara katılamazlar. Bunu böylece 
bilmeliyiz, böyle tatbik etmeliyiz. İki baş/kan 
ve başkanvekili karşı karşıya gelip bizleri de 
tereddüde sevk edemez. Anayasanın 84 ncü 
maddesi bunun için konmuştur. Muhiddin Kılıç 
konuşuyor, hemen Başkanvekili söz alamaz ve 
söz verilemez. Anayasanın 84 ncü maddesi sa
rihtir. Tıpkı bu takrirlerin oylanamıyacağı gibi. 
Neden? Tüzüğün 68 nci maddesinin son fıkra
sı Anayasa ile çelişme halindedir. Bu şekilde
ki çelişmelerde hukuk neyi emreder? Anaya
sa kuvvetli bir kanun olduğu için, bütün yasa

ların temeli olduğu için onun emrine riayete 
bizi zorlar. Aksi takdirde o gün münakaşa edil
diği gibi 68 nci maddenin son fıkrası işte böy
le bir gazete mektubu ucundan yakalar, ya
yınlar ve sizleri mecbur duruma düşürür. Bu
gün bu gazete öyle yazar, yarın öbür gazete 
böyle yazar. Hiç kimse bunu açıklıyamaz. Muh
terem arkadaşlarımız takrirlerinde özet olarak 
diyorlar ki, bu icranın elinde bulunan bir mek
tuptur. 

Biz de diyoruz ki, icranın elinde bulunan 
bir mektup idi. Eğer muhterem ismet Paşa'mız 
bu mektubun açıklanmasında bir sakınca gör-
meseydi bunu açıklıyabilirdi, mesul olımıyabi-
lirdi. Fakat demin ilk konuşmamda arz etti
ğim gibi gelmiştir, bu mektupları mesnet yapa
rak, bu mektupları da okuyacağım, bunlar Dev
let sırrıdır diyerek gizli oturum istemiştir, Se
nato da gizlilik kararı vermiştir. Bu okunan 
mektuplar demin arz ettiğim gibi Bay Başba
kandan tutunuz Saym Bay Başkan tâbirine ka
dar gizli celsede, kapanmeaya kadar kâtiplerin 
nefes alması, bizim nefes almamız müstesna ba
ğırtılarımızla, çağırtılarımızla gizlidir. Birisi çı
kıp da kendisine aittir diye ben o celsede ko-
nuşsam bana aittir efendim, sana ne diyemem. 
Çünkü o zaptın malı olmuştur. Aksi şekildeki 
telâkkiler muhterem Âmil Artus ve bütün grup
ların birleşerek Anayasanın kuvvetler birliğine 
göre 4 ncü ve 5 nci maddelerine göre bu bir ic-
rai tasarruftur beyanları eğer bu zabıtlara bu 
mektuplar girmese idi ancak muteber olurdu. 
Bu mektuplar zaJbıtlara geçtiği için, Senatonun 
ve zaptın malı olmuştur. Bu itibarla tüzük asıl 
şimdi tatbik edilecek, Anayasa asıl şimdi tat
bik edilecek. Bunların feri olan bu mektupların 
açıklanması yetkisi bizimdir. Hükümet bile te-
reddüd ediyor. Arkadaşlar; tereddüdediyorum, 
diyor. Niçin ettiğini demin söyledim. Pot po
zisyona düşeceği için söylüyor. Yoksa doğrudan 
doğruya talep ile gelecek. Açıkçası budur. 
Onun için tereddüdediyorum diyor. Mazur gör
sün arkadaşlar. Benim anlayışıma göre, öyle 
dediği için bu talepte bulunuyor. Şimdi bizim 
kraldan fazla kral taraftarı olarak Hükümetin 
tereddüdettiği mevzuda Senato yetkilidir, Mec
lis yetkilidir dediği mevzuda biz, hayır sen yet
kilisin, bize sorma, sen ne yaparsan yap, di
yemeyiz, dememeliyiz. (A. P. sıralarından, «Ya
parsa ne olur?» sesleri.) 
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Yaparsa ne ini ohıı A Hür r iye t gazetesi ya
pıp da nasıl tak ibat a l ıma girdi ise, Hükümet 
de bu gizliliği ihlal et t iği için suç. işler. Altın
dan kalkamıyaeağı için bize bunu getir iyor ve 
bu şekilde bir t ak r i r verdirt iyor. Bunu arz edi
yorum, bir. Son olarak pek muhterem arkada
şınım beyanından iki cümle söylemede istiyo
rum. Biz tüzüğümüzün 10 ncı maddesi mucibin
ce grup üyelerimiz kanun tasar ı lar ı hakkında 
grup kararların;! bağlı değildir. 

Neden yapt ık bunu? Hilâli kanun hakkında 
Meclisi topla. Milletvekilleri L'azla, senatörleri 
az. -Müşterek grup karar ını al, senatörler in ağ
zını dilini bağla getir, buradan, Senatodan ka
nun çıkar götür . Bunu önlemek için tüzüğün 
10 ncı maddesi yapılmıştır . Ne demek istiyo
rum, kanunda dahi benim vicdanımla haşhaşa 
bırakıyor tüzük. Ondan sonra. Muhterem Hıfzı 
Oğuz Bekata arkadaşımız çıkıyor ne diyor?. . 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, bu konuşma mev
zu dışı, bu sizin grupunuzu ilgilendirir. 

MUHİDDİN KIL10 (Devamla) — Bana ce
vap verdiği için cevap veriyorum. 

BAŞKAN — Siz usul hakkında söz aldınız, 
o mevzuda konuşunuz. 

MUIIİDDLN KIL!O (Devamla) — Yani, ne-
zaketen bana r iayete mecbursun demek istedi. 
Ben de nezaıketen mecbur değilim demek isti
yorum. Bu benim ikinci defa başıma geldi. Ad
liye Bakanlığının Bütçesinin tenkidinde, gece
nin saat 2,30 unda aynı şeyi pa r t im yapt ı . Ama 
ne yapalım ki kader bu, t ahammül edeceğiz, 
mücadele edeceğiz, Anayasanın hakimiyeti için 
mücadele edeceğiz ve buna mecburuz. 

I lürmetlerimlo. (Sağdan alkışlar.) 

BAŞKAN — Kfendim ; açılan, bu usul müna
kaşasına iştirak etmek istiyen Sayın Sarıgöllü 
ve Sayın ibrahim Saffet Omay, var. 

Şimdi sayın ha t ip biraz evvel iki noktaya 
temas ett i . Başkanlığı ilgilendiren mevzu. Bi
risi Başkanvekillerinin hu tar t ı şmalara katıl
maması ve söz verilmemesi. Ben söz verirken 
Anayasanın 84 ncü maddesi kendi görevleri ile 
ilgili mevzular dediği için Başkanlığı idare sı
rasında usul meselelerinin çözümüne katıştığı 
için söz veriyorum. Benim anlayışımı söylüyo
rum. Başka münakaşa la ra katıl ırsa söz vermem. 
Buna katıl ıp kat ı lmaması , hududunu i âyin et

mesi kendi bileceği iştir. Anlayışım budur . Ev-
\elâ bunu izah etmiş olayım. 

İkincisi, efendim bu önergelerin oylanmama
sı meselesini mütalâa ederken Başkanl ık içtüzü
ğe ve Anayasaya aykırı bir noktai nazar serd 
etmemiştir. Böyle bir şey görmemiştir . Tema
yülü belirmiş demiştir . Bu temayülün teshil ini 
hedef tu tan bir önerge vardır . Bu oya konabilir . 
Bir ka ra r alınıp da Hükümete tebliğ mahiyetin
de kabul edilmemiştir. Sadece Senato konuşma
larında beliren temayülün bir k a r a r tarzında 
bir fikrin ifadesi olarak meydana çıkması tar
zında kabul edilmiştir. Onu ila bir defa daha 
açıklamak isterim. 

Usul hakkında söz Sayın Sar ıgöl lü 'uündür . 
Buyurun efendim. 

BKUBM ÖZDLN (İstanbul) — Tutanakla
rın neşri mahiyet inde midir bu k a r a r ? 

BAŞKAN — Hayır 'Başkanlık böyle kabul 
etmemiştir Sayın Özden. 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın.) - -
Muhterem Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
değerli üyeleri, hâdise bugün t ek ra r bir elbise 
değişt irerek huzurunuza gelmiş bulunuyor. Bu 
yeni elbiseyi de maalesef Hariciye Vekilimiz 
giydirmişler. Sebep? M-k tup bir gazete tara
fından açıklanmış. Binaenaleyh bu du rumda 
gizli zabıt lara int ikal etmiş olması sebebiyle 
açıklayabilir mi Hükümet aç ıkhyamaz mı? 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Sarıgöllü. 
Sayın senatörler, usulümüzü biliyorsunuz. 

Usu! müzakeresi açılınca- bu devam vdvv. Bu 
arada bir yazılı teklif gelirse Sayın Kılıç gayet 
iyi bilirim- ki, bunu kısal tmak mümkün olur ; 
her hangi bir a rkadaş tan gelirse... Gelmezse de
vam eder. Bunu ha t ı r l a tmak isterim. 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Devamla) — 
Devanı edebilir miyim, Sayın Başkan? 

I i AŞK AN —- Hay hay, buyurunuz efendim. 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Devamla) - -
Teşekkür ederim. Şimdi verilen önergeler bun
ların her ne kadar gizli celsede gizlilik karar ı 
ile birlikte ve müzakerelerle beraber zabıtlara 
intikal ettiği ve binaenaleyh mektuplar ın bu se
beple meclislerin gizli eelselerinin malı haline 
geldiği cihetle müstakillen Hükümet in açıklı-
lıyamıyacağı veya önergelerde ifade edildiği 
veçhile açıklanacağı hususu. Aeıklıyabilir mi 
Hükümet veya bunun hakkında Cumhuriyet Se-
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ELtosu bir karar verebilir mi? Cumhuriyet Se
natosu zannedersem bir karara varabilir. Fakat 
bu varacağı karar mektupların açıklanması ma
hiyetinde olamaz. Burada varacağımız netice 
şudur : Hükümet Anayasanın tâyin ettiği tefri
ki kuvva esasına göre, kendi mesuliyet hudut
ları içinde harekette serbesttir. Binaenaleyh 
Cumhuriyet Senatosu Hükümet tarafından gel
miş olan teklifi müzakere edip karara bağlıya-
maz şeklinde olması iktiza eder. Eğer, bu mek
tupları biz, efendim bunları Hükümet açıklıya-
bilir dediğimiz anda gerek Anayasanın 88 nci 
maddesi ve onu bağlıyan 68 nci maddesi dışına 
çıkmış ölürüz. Hükümet bu durum karşısında 
hakikaten müşkül bir duruma düşmüştür. 
Bu mektupları şöyle seneyi bulan bir ta
rihten beri gelmiş gerek zabıtlara geçmiş ve ge
rekse Hükümetin malı olmuştur. Bunun ne za
man gazeteye intikal ettiğinin tesbiti bizi hiçbir 
surette ilgilendirmez, bu tamamen adlî kazanın 
yetkisi çerçevesindedir. Yok eğer Meclisten dı
şarıya sızdığı mevzuubahis ise, o zaman adlî 
kazanın dışında kalan dokunulmazlığı olan ki
şilerle alâkası var mı yok mu bu da ayrı bir şey. 
Fakat biz bu hususta Anayasanın tâyin ettiği 
prensipler ve kuvvetler ayrılığı prensibine e bu 
önergeleri oyladığımız takdirde hataya düşeriz. 
Verilecek karar şudur, nâçiz kanaatime göre : 
Hükümet serbestir, dilerse açıklıyabilir. Benim 
mâruzâtım, bu sebeple bu önergelerin onaylan
maması veya bu tadil şekliyle ancak oylanabile
ceğim arzdan ibarettir. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Bu usul hakkında bir önerge 
vardır, efendim, onu okutuyorum. 

Sayın Bekata'nın bir önergesi de şimdi 
geldi, bunda usul altında esasa gerilmektedir. 
deniyor. Sayın Bekata dikkatle izliyorlar ki; 
Başkanlık usulü aynen takibediyor. 

önergenizin tatbikatı zaten yapılıyor değil 
mi Başkanlıkça? 

H I F Z I OĞUZ BEKAHA (Ankara) — Evet. 
BAŞKAN — Mesele yok. Okuyun efendim 

lütfen. 
Senato Başkanlığına 

Şifahen arz ettiğim sebeplerle gizli zabıtla
rın mektuplarla ilgili kısmmm açıklanmasına 

karar verilmeden önce neşrine imkân yoktur. 
Verilen önergelerin oya konmamasını arz 

ve rica ederim. 
Konya 

Muhittin Kılıç 
BAŞKAN — Takriri dinlediniz aleyhinde... 
İBRAHİM SAFFET OMAY (Ankara) — 

Bendeniz daha evvel söz istedim efendim. 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Omay, takri

rin aleyhinde mi söz istediniz? 
İBRAHİM SAFFET OMAY (Ankara) — 

Evet. 
BAŞKAN — Tamam, evvelâ siz istediniz 

buyurun. 
Aleyhinde iki kişiden birisine söz veriyo

rum. 
MEHMET HAZER (Kars) — Daha evvel 

ben söz istemiştim. 
BAŞKAN — Yine sizden evvel söz istedi. 

Savın Hazer. Sayın Omay sizden evvel kaldırdı 
elini. 

Buvurun efendim. 
İBRAHİM SAFFET OMAY rAnVa™> — 

Muhterem arkadaşlarım, ortava döndü dolaştı, 
Tüzükle Anavasa çelişme halindedir dendi. 
Bunun bir defa aydınlanması bakımından ev
velâ alevhinde olacakım. Anavasa, m^l'unu ih-
r.mni'!, gizlilip-in ilgili Meel\s t,o™fmdpTi ayık
lanabileceği şeklinde âmir, müstakil bir hü
küm taşır. Tüzük de bir usul hükmü getiri-
vor. Nihai bir müddet koyuvor ve onu di vine 
Senatonun, ilgili Meclisin kararına ba^lıvor. 
Simdi Metise mal edilir» od^m^m^i m ^ p ' i . 
Devlet havatmda muhterem arkadaşlarım, övle 
hâdiseler olur ki. günle demi saatle ilgilidir, 
saatle. Bir cins hâdise olur ki, geeevansı Hü
kümetin bir isi vaum^sı lâ-'un^elir. (îMilik 
içinde bulunan bir isi. Bir hâdise olur ki. Mec
lisler tatildedir ve Devlet hayativeti bakımın
dan, birtakım işler'n görülmesi bacımından, 
efkârı umumiveye, biran evvel verilmesi bakı-
muıdan birtakım tasarruflarda bulunmak îca-
beder. Bu takdirde Anayasa hükmü sarihtir. 
Zaten bu müstakil hüküm icabında organların 
re'sen salâh ivetl erini rahatlıkla kullanmaları 
için konulmuştur, icra ve bizim sistemimize 
m-ör? tefr'ki kuva sistemi - içinde bulunan icra 
bövle bir hâdise karşısında. Meclisin karar ver
m e n i beklivecek ve saire, eli kolu bağlı duracak. 
Olmaz bu arkadaşlar. Bunu misal olarak söylü-
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yorum. Hükümet bugün geliyor diyor ki, ben 
bû hâdiseyi açıklamak zorundayım; karar ver
dim, fakat, tereddütteyim. 

Arkadaşlar sistem sarih, böyle olunca Hü
kümet tasarrufunda serbesttir, rahatlıkla 
açıklıyabilir. Kendisinin elini kolunu bağlı 
halde tutamayız, önergelerin oylanması zaru
ridir. Çünkü; Hükümet tefriki kuva prensibi 
içinde bu yetkiyi haizdir. 

Hürmetlerimle. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Bir sual 

sorabilir miyim ? 
BAŞKAN — Kimden? 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Başkan

lıktan. 
BAŞKAN — Sayın Hazer konuşmak istiyor 

musunuz vine? 
MEHMET HAZER (Kars) — Hayır. 
BAŞKAN — Sayın özden siz takririn le

hinde konuşuyorsunuz, Muhittin Kılıç Beyin 
takribinin lehinde. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Evet. 
MEHMET ÜNALDI (Adana1» — Başka

nım, ben'm soruma cevap verilmedi. 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Muhterem 

arkadaşının... 
BAŞKAN — Bir dakika Savın özden, ar

kadaşlar, demin konuşan arkadaşlarımız tak
ririn alevhinde konuştular. Savın Ekrem öz
den arkadaşımız lehinde konuşuyor. Usul için 
verilen tekliflerin bir aleyhinde bir lehinde 
konuşulur. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Savın 
Basknnun. takririn aleyhinde ilk sözü istiyen 
bendenizim. 

BAŞKAN — Yeterlik alevhinde istendi. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Havır tak

ririn aleyhinde ilk sözü istedim. O takrir bu 
takririn tamamen zıddı oluyor. Benim o tak
ririn aleyhinde istediğim söz bu takririn lehinde 
olmuş oluyor. Bu takrir oylanırsa benim söz 
halikım ortadan kalkmış oluyor. Bunu nasıl 
izah edersiniz Sayn Başkan? 

BAŞKAN — izahı basittir. Sayın Kılıç usul 
hakkında bir teklif yapmıştır. Diyor ki; bu öner
geler reye konamaz. Böyle bir teklif vâki 
olduğu vakit Başkanlık İçtüzüğümüzün 58 nei 
maddesini tatbik etmekle mükelleftir. 58 nci 
maddenin ikinci fıkrasında bu türlü usul hak
kındaki tekliflerin lehinde, aleyhinde onar da

kikayı geçmemek üzere birer üyeye söz veri
lir. Çözümü işari oyla yapılır diyor. Gayet sa
rih. Usul hakkında bir teklif gelmiştir, aley
hinde konuşulmuştur, lehinde konuşulacaktır. 
Ondan sonra işari oyunuza müracaat edeceğim. 
îşari oyunuz şayet önergeler konuşulamaz, der
se mesele yoktur. Usulümüz tesbit edilir. 
Aleyhte cereyan ederse önergelere devam edi
lir. O zaman zatiâlinizin sözü de baki kala
caktır, gayet tabiî. Buyurun Saym Özden. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Saym Baş
kan, muhterem arkadaşlar; şimdi mesele bir 
tefriki kuvva, kuvvetlerin ayrılığı meselesi de
ğildir. Bu meseleyi birbirinden tefrik edelim. 
Burada gizli oturumda okunmuş mektuplar 
var, gizli oturum zaptı var. Muhittin Kılıç ar
kadaşımız gayet esaslı olarak izah ettiler. Ba
bından sonuna kadar bu gizli zabıt mah'vetin-
dedir. Bu gizli zaptm içerisinde mektuplar da 
mevcuttur. Artık Parlâmentoda. Millet Mecli
sinde, Senatoda gelip bu icra mektuplarım 
okur, bunlar gizlidir, size tevdi ediyorum, ben 
frizlı oturum istiyorum derse ve onlar da o giz
li oturumun zaptma geçerse mektuplarla bir
likte zabıt kül halinde mütalâa edilir. Zabıt
lar tecezzi kabul etmez. Zantm bir bsmmı oku
yacağım, bir kısmını muhafaza edeceğim, bir 
kısmı idarecilere aittir, bir kısmı Parlâmentoya 
aittir diye bir fetvava cevaz yoktur, imkân 
yoktur. Bu itibarla bizim yanacağımız iş me'k-
tıvpları Hükümet isterse açıklıyabilir, demek 
değildir. Bizim yanacağımız is. Anayasa hük
münü verine getirmektir. Nedir Anavasa hük
mü? Gizli oturumlar zabıtlarının yine gizli otu
rumlarda açıklanmasına karar verildikten son
ra bunların açıklanmasıdır. Bu itibarla biz giz
li oturumda yaptığımız tutanakları yine gizli 
oturum yaparak bunların açıklamasına karar 
vermek mevkiindeyiz ve böyle olmasunn icabet-
tiğini de Anayasa sarih olarak belirtmektedir. 
Bunun üstüne çıkmamız mümkün değildir. 
Mektupları ne yapacaksınız? Simdi bu takrir
ler oylanacak, rey verilecek mektupları istersen 
açıklayabilirsin divleğiz. İdamvî kavı t altı
na alacak mı; Hükümet tereddütten kurtula
cak mı? Ceza Kanununun üc seneden baslıyan 
ve idama kadar giden hükümlerini ortadan kal
dırabilecek misiniz? Kaldırmak i™1'*-n-< v ^ t n r . 
Yapacağımız iş, eğer bir iş yapmak istiyorsak, 
eğer efkârı umumiyeyi tatmin etmek istiyorsak, 
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dan sonra sizinkini koyacağım. Sayın Sarıgöl-
lü'nün önergesi de okunsun, birleştireceğim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Şifahen arz ettiğim sebeplere binaen : 
1. Verilmiş önergelerin oylamaya arz edil

memesini, 
2. Kuvvetler ayrılığı prensibine binaen ve 

Anayasa ve İçtüzük hükümlerine göre usulüne 
göre gizli celsede karar alınmadıkça mektupla
rın neşri hakkında tavsiye de olsa karar ala
maz. Bu sebeple Hükümet tasarrufuna dair bir 
karar vcrilemiyeceği hususunun Umumi Heyete 
arzını arz ve talebederim. 

Aydın 
O. Saim Sarıgöllü 

Adalet Partisi de tutanakların neşrini kabul 
ediyoruz diye bu kürsüden söylemiş olduğuna 
göre, mektuplar da dâhil, Tevetoğlu zanneder
sem öyle söylediniz ? 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Yalnız 
mektuplar dedim. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Peki yan
lış söyledim. Mektupların açıklanmasını söy
lemiş. Ama burada ben fikrini kabul edemiye-
ceğim. Esbabı mucibesini arz ettim. Tutanak
larla beraber Hükümetin Ceza Kanununun 
âmir hükümleri, şiddetli hükümleri muvacehe
sinde vereceğiniz karar Hükümeti mesuliyetten 
kurtarmaz, arkadaşlar. Ben Hükümet olsam 
vereceğiniz kararı icra etmem Mesuliyet bana 
aittir çünkü. Ama, siz Hükümeti bir tarafa 
koyarak kendi tutanaklarınızın neşrine karar 
verebilirsiniz. Bu yetki size aittir. Bu yetkiye 
göre hareket edebilirsiniz, bir ön^r^e verirsi
niz. Ben önergemi veriyorum. Zabıtların ve 
tutanakların tamamen neşri hakkında karar ve
rirsiniz, mesele kalmaz arkadaşlarım. Hukukî 
durum budur, bundan başka hukukî durum yok
tur. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Önergenin lehinde ve aleyhin
de konusuhlu. Yabvz son aleyhinde konudan 
hatibin Başkanlığa ondrekt o^rak taallûk eden 
bir kısmı vardır. Önerire1 erin zabıtlarda birlik
te açıklanması meselesini B a s l m ^ k kabul et
memektedir, alâkası yoktur. Hükümet kanun
larla bağlıdır. Senatonun temavülünc ve em
rine itaat etmek mecburiyetinde de değildir. 
Senato bu kararla da emir verecek delildir, ka
rar alacak değildir, temayülünü bildirecektir. 
Zabıtlarla hiçbir alâkası yoktur. Bunu bilhas
sa belirtmek isterim; çok mühim bir noktvbr. 

Bu arada bir takrir geldi, bir kere göz at
mama müsaade buyurunuz. 

Efendim, önergenin leh ve aleyhinde konu
şuldu, dinlediniz. Aradan bir hayli zaman geç
tiği için takrirleri tekrar okutacağım ve oy
larınıza sunacağım. Lütfen ilk Önergeyi oku
yun. 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — Be
nim de bir önergem var. 

BAŞKAN — Sizinki de aynı mahiyette, lüt
fen birleştirmeme müsaade buyurun, aynı ma
hiyette değilse bum; muameleye koyacağım. On-

BAŞKAN — Sayın Osman Saim Sarıgöllü 
tarafından verilmiş olan bu önerge Saym Kı
lıç'm önergesi ile mahiyeti itibariyle aynıdır, 
pek ufak bir farkla. Bu önergede Hükümete 
aidolan icrai tasarruf hakkında Senatoca karar 
alınıp kendisine tevdi edilmemesi mahiyetin
dedir. Binaenaleyh, kendileri de iştirak et
mektedirler, aynı şeye. İki önergede birleş
miştir. Zaten usul öteki için açıldı, lütfen bir 
daha Sayın Kılıç'm önergesini okuyun. 

(Muhittin Kılıç'm önergesi tekrar okundu). 
BA.ŞKAN — Önergeyi dinlediniz, leyh ve 

aleyhindeki konuşmaları dinlediniz, önergeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Lüt
fen tesbit edin, önergeyi red edenler (A. P. sı
ralarından gürültüler Sarıgöllü iltihak etmi
yor sesleri). 

Efendim anlaşılmadığını mı ifade etmek is
tiyorsunuz? O zaman beş kişi ayağa kalkar bu 
işte açık oy ister, siz tüzüğü daha iyi bilirsi
niz Başkanlık tamamen saydığına kaanidir. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — İki öner
ge de aynı mahiyettedir. Aynı mahiyette olup 
olmadığı hususunda tereddüt hâsıl oldu. 

BAŞKAN — Olmadı Sayın Sarıgöllü işti
rak etti efendim. (Sağdan etmedi sesleri.) 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Tereddüt 
hâsîl oldu efendim. 

BAŞKAN — Sayın Sarıgöllü; iki önergeyi 
aynı mahiyette kabul etmediniz mi? 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Son fıkrasında fark var efendim. 

BAŞKAN — Son fıkrasında fark var di
yor, iştirak etmediğini söylüyor, Sayın 

— 713 — 
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Kılıç'm önergesinin neticesini söylüyorum. Ka
bul edenler 24-27; kabul etmiyenler 34-36 
sayılmıştır. Şüpheye mahal olmıyacak şekil
de önerge rededilmiştir. 

Sayın Sarıgöllü'nün önergesini okutuyo
rum. 

(Osman Saim Sarıgöllü'nün önergesi tek
rar okundu). 

BAŞKAN — Umumi Heyete izah ettik Sa
rıgöllü. Usul hakkında bir teklifiniz var mı 
ayr ıca ! 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Efendim önergem, sarahaten karar almamıya-
cağınm Umumi Heyete bildirilmesi mahiye
tindedir. 

BAŞKAN — Efendim önergelerin oya kon
maması maksadını güdüyor. Sayın Kılıç'm 
önergesi ile aynı, bir fark yok. Efendim. Sayın 
Sarıgöllü'nün önergesi için konuşmak istiyen 
Sayın üye var mı? Yok... O halde oyluyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Önergeyi kabul 
edenler 22-23, sayılmış, kabul etmiyenler 36-41 
sayılmıştır. Şüpheye mahal kalmıyaeak şekil
de büyük bir farkla kabul edilmemiştir. 

Şimdi usul meselesi halledilmiştir. Yani 
bundan evvel verilen önergelerden birisi Sa
yın Âmil Artus'a aittir, birisi Adil Ünlü ile bir 
arkadaşa aittir. 2 Önergenin oya konulamıya-
eağı hakkında verilen usul önergeleri müzake
re edilmiş ve reddedilmiştir. O halde oya ko
nulabilecektir. Şimdi okutacağım. İlk defa 
bağladığımız önergeyi okutacağım. 2 önerge 
de aynı mahiyettedir, birleştirdik. 

(Âmil Artus'un önergesi tekrar okundu). 
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BAŞKAN — Önergeyi dinlediniz efendim, 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Büyük bir çoğunlukla kabul edil
miştir. Kararınız bir temayül halinde belir
miş, Hükümet bu temayüle karşı davranışını 
kendisini bağlıyan kanunlarla ayarlar. Sa
yın Senatörler; konu bitti diye gitmeyin; lüt
fen dinleyin. Cumartesi günü yine otomatik 
kanunlaşacak bir kanunumuz vardır. Keza Pa
zartesi günü kanunlaşacak bir kanunumuz 
var. Başkanlık size bildirmeye mecburdur, 
bunları. Sizin iradeniz mühim. Ya teklif 
edin; bugün devam edelim, yahut Cuma günü 
toplanmak üzere yazılı teklif vardır, dağılma
dan oyunuza sunayım. Bu akşam devam için 
teklif yoktur. 

Yarın toplanmak için verilen teklifleri oku
tuyorum efendim. 

Başkanlığa 
744 sayılı Kanunun Senatomuzda görüşme 

süresi 17 . 1 . 1966 Pazartesi günü bitmek
tedir. Bugün görüşmesi bitmiyeceğine göre, 
görüşme günü olarak yarın Cuma gününün ka
rar altına alınmasını arz ve teklif ederim. 

Tabiî Üye 
Kâmil Karavelioğlu 

BAŞKAN — Yarın toplanılması teklif edi
liyor. Kabul edenler... (Saat 15 de sesleri).. 
Yarın normal olarak 15 de devam ediyoruz. 
Bir teklif yoktur. Yarın toplanılmasını kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Ya
rın saat 15 de toplanmak üzere oturumu ka
patıyorum. 

Kapanma saat : 19,00 

•—>- < 8 > » < ....... 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

32 NCÎ BİRLEŞİM 

13 . 1 . 1903 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 

Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz'in dönüşüne 
kadar kendisine, Devlet Bakanı Cihat Bilge-
han'm, vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkan
lığı'tezkeresi (3/469) 

2. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Sabit 
Kocabeyoğlu ve Sakıp Ünal'a izin verilmesi 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi. (3/470) 

3. — Denizcilik Bankası Deniz. Nakliyat 
Türk Anonim Şirketinde mevcudiyeti iddia 
edilen yolsuzluklar hakkında Cumhuriyet Se
natosu Araştırma Komisyonu raporu (10/3, 
lû/5) 

4. — Devlet Demiryolları Genel Müdürlü
ğünde yapılan yolsuzluklar hakkında Cumhu
riyet Senatosu Araştırma Komisyonu raporu 
(10/6) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 
I I 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
I I I 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

X I . — Gelir Vergisi Kanununun değişik 
5 ve 6 ncı maddeleri hükümlerinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu.Ma
lî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyon
ları raporları (Millet Meclisi 1/73; Cumhuriyet 
Senatosu 1/618) (S. Sayısı : 744) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 1 . 1966] [Bitiş tarihi : 17 . 1 . 1966] 

2. — 440 sayılı Kanuna tabi kuruluşlardan 
sağlık teşkilâtı olanlarda çalışan tabip, diş tabi
bi ve eczacıların 224 ve 472 sayılı kanunlardan 
istifade ettirilmesine dair kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar ve 

İskân ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları: 
(Millet Meclisi 2/866; Cumhuriyet Senatosu 
2/182) (S. Sayısı : 713 e ek) [Dağıtma tarihi : 
4 . 1 . 1 9 6 6 ] [Bitiş tarihi : 15 .1 .1966] 

3. — İmar ve İskân Bakanlığı Kuruluş ve 
Vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesine dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu, İçişleri, Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar 
ve İskân ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 1/375; Cumhuriyet Senatosu 
1/556) (S. Sayısı : 739) [Dağıtma tarihi : 
4 . 1 . 1966] (Bitiş tarihi : 1 . 2 . 1966) 

4. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Savunma ve İçişleri ko
misyonları raporları (Millet Meclisi 1/517; Cum
huriyet Senatosu 1/590) (S. Sayısı : 736) [Da
ğıtma tarihi : 27 .12 .1965] 

5. — Nöbetçi memurluğu kurulması ve ola
ğanüstü hal tatbikatlarında mesainin 24 saat 
devamını sağlıyan kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu İçişleri Konvsyonu raporları. (Millet 
Meclisi 1/648; Cumhuriyet Senatosu 1/592) (S. 
Sayısı : 677 ye ek) [Dağıtma tarihi : 27 . 12 . 1965 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nm, Cumhuriyet Senatosu 
İçtüzüğünün 43 ncü maddesinin değiştirilmesi
ne dair İçtüzük teklifi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporları (2/148) (S. Sayısı : 250 ye 
2 nei ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1965] 

(Devamı arkada) 



V 
ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

A - ÎKÎNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK ÎŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
1. — Hendek kazası Kemaliye mahallesi 

nüfusunda kayıtlı Mustafaoğlu, 1329 doğumlu 
Faik özer'in, bakiye cezasının affı hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edi
len metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporları (Millet Meclisi 

1/82İ; Cumhuriyet Senatosu 1/595) (S. Sa
yısı i 714 e ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1965] 

2. — Rize ilinin Çamlıhemşin kazası Mu
rat köyünden Ahmedoğlu Hatice'den doğma 
1932 doğumlu Mustafa Demirci'nin bakiye ce
zasının affı hakkındaki İramın tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu. (Millet Meclisi 1/790; Cumhuriyet Se
natosu 1/606) (S. Sayısı : 738) [Dağıtma ta
rihi : 31 . 12 . 1965] 

3. — Münevver'den doğma 1340 doğumlu 
Mehmodoğlu Ahmet Ulak'ın, hapse tahvil edil
miş olan bakiye cezasının affı hakkındaki ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul edilen 

metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
1/819; Cumhuriyet Senatosu 1/596) (S. Sayı
sı : 737) [Dağıtma tarihi : 31 . 12 . 1965] 

4. — Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçesinin 
Sakarya iline bağlanması hakkındaki kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul edilen metni ve 
Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/457; Cumhuriyet Senatosu 1/599) (S. Sa
yısı : 741) [Dağıtma tarihi : 6 . 1 . 1966] 

5. — Sarıyer ilçesi Yeniköy bucağından Ali-
oğlu Saniye'den doğma 1341 doğumlu Ali Kur-
na'nın bakiye cezasının affı hakkındaki kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul edilen metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 2/782; Cumhu
riyet Senatosu 2/180) (S. Sayısı : 742) [Dağıt
ma tarihi : 6 . 1 . 1966] 

6. — Senirkent kazasının Yassıviran köyü 
halkından Mehmodoğlu Emine'den doğma 1322 
doğumlu Ahmet Ateş'in cezasının affı hakkın
daki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu 1/607) (S. Sa
yısı : 743) [Dağıtma tarihi : 6 . 1 . 1966] 


