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4. — Devlet Bakanı Cihat Bügehan'ın; Tabiî
Üye Haydar Tunçkanafın belgeleri
Hükümete
tevdi etmesine, Hükümet olarak konu üzerinde
ehemmiyetle durulacağına dair demeci.
BAŞKAN — Bir dakika efendim, buyurun
Sayın Bakan.
DEVLET BAKANI ClHAT
BlLGEIIAN
(Balıkesir Milletvekili) — Muhterem senatörler,
değerli Cumhuriyet Senatosu Talbiî Üyesi arka
daşımızın burada okuduğu bür raporu hep bir
likte dinledik. Hepimizin vatanseverlik duygula
rı ioinde Türk Devlet idaresine yabancı her han
gi bir müdahaleyi kabule imkân olmadığını bu
rada beyan etmek 'isterim. Yalnız değerli arka
daşımız burada bir raporun kime yazıldığından.
kimin tarafından yazıldığından, nasıl bir hâdise
nin vukubulduğundan bahsetmeksizin, sadece
mücerret birtakım ifadeleri okudular.
Biz Hükümet olarak değerli arkadaşımızın
elinde bulunan bu vesikaları derhal bize lûtfet
mesini rica edeceğiz ve <bu mektubun kimin tara
fından, ne zaman, niçin, hangi maksatlarla yakıl
mış olduğu hakkında bir açıklama yapılmadan
bu türlü bir beyanın zihinlerde istifhamlar ve
birtakım teşevvüşler yaratacağı hususunu bilhas
sa burada ifade etmek 'isterim. Değerli senatör
arkadaşımdan yine vatansever duygularından
ilham alarak bu aeıklamalaı'i yapmasını rica edi
yorum.
BAŞKAN •—• iki aktarma kanunu için oyla
ma bitmiştir. Gündeme geçiyoruz.
5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Fah
ri Özdilek ve 5 arkadaşının Türkiye'de, din yo
luyla girişilen bölücülüğün ve yıkıcılığın
ince
lenmesi ve bu konuda etkili olacak bir politika
nın tesbitine yardımcı olunması amaciyle bir ge
nel görüşme açılmasına dair önergesinin gündem
den çıkarılmasına dair Başkanlık Divanı kararı.
NÜVlT YETKİN (Malatya) — Gündemle
ilgili bir mâruzâtım var efendim.
BAŞKAN — Sayın Yetkin anlıyamadım.
NÜVlT YETKİN (Malatya) — Gündemle
ilgili olarak usul hakkında söz istiyorum.
BAŞKAN — Gündemle ilgili, buyurunuz
efendim.
NÜVlT YETKİN (Malatya) — Muhterem
Başkan, değerli arkadaşlarım, bundan evvelki
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oturumumuzun gündeminde «Başkanlık Diva
nının Genel Kurala sunuşları» meyanında Cum
huriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sayın Fahri Özdilek ve beş arkadaşının, Türkiye'de din yönün
den girişilen bölücülüğün ve yıkıcılığın incelen
mesi ve bu konuda etkili olacak bir politikayı
tesbite yardımcı olunması amaciyle bir genel gö
rüşme konusu gündemimizde mevcut bulunu
yordu.
BAŞKAN — Sayın Yetkin, bir dakikanızı
istirham edeyim. Gündemde yok, bu konu. Baş
kanlık Divanının bir kararı var, kararı henüz
okutmadım. Onun için maksadınız anlaşılmış
tır. Gündemde bu konu nerede diyorsunuz?
NÜVlT YETKİN (Devamla) — Gündeme
bu konunun konulmaması keyfiyetinin izah edil
mesi lâzım.
BAŞKAN — Konmamasının sebebi; bir kara
rımız vardır, onu okutmak lâzım.
NÜVlT YETKİN (Devamla) — Ama, söz
hakkını mahfuz kalmak şartiyle kararı okuttu
runuz. Karar hakkında belki konuşmak iste
rim.
BAŞKAN — O zaman usule uygun olarak
bir muamele cereyan eder. Hakkınızdır. Yalnız
buna işaret etmek suretiyle... Kararı okuttuk
tan sonra cereyan edecek usul içer/isinde söz
hakkınız gayet tabiî mahfuzdur. Cereyan ede
cek usul içerisinde müracaat edersiniz.
33 sayılı Başkanlık Divanı Kararının konu
muzla ilgili bulunan iki maddesini okutuyorum.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı Kararı
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1. Millî Birlik Grupu Üyesi Sayın Fahri
Özdilek ve altı arkadaşının, genel görüşme açıl
masına dair önergelerinin, Genel Kurul günde
minin sunuşlar kısmının 3 ncü maddesinden alı
narak 1 nci maddesine geçirilmesine dair Başkanvekili Sayın Kadri Kaplan tarafından gün
dem dışı yapılan teklif uygun bulunmıyarak
gündemin sunuşlar kısmında bir değişiklik ya
pılmaması,
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