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İçindekiler 

İ. — Geçen, tutanak özeti 

2. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 

Sayfa 
22:23 
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1. — Polonya Halk Cumhuriyeti Millet 
Meclisi Başkanının; Türkiye Cumhuriyeti 
Parlâmentosunu temsil edecek bir heyetin 
Polonya'yı ziyarete daveti hakkındaki ya
zısı 23:24 

2. — Başkanlık Divanında açık bulunan 
iki kâtip üyeliğe secim. 24 

3. — Anayasa Mahkemesine asil üye se
çimi. 24 

4. — Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri 
seçimi. 24:25 

5. — Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi 
Ferid Melen ve 8 arkadaşının, T. B. M. M. 
binasında yapılan aramadan dolayı İçişleri 
Bakanı hakkında bir genel görüşme açıl
ması hususunda önergesi. (8/12) 25:34 

3. — Görüşülen işler 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üye
si Sezai O'Kan'm, İçtüzüğün 17 nci madde
sinin «A» bendinin IH ncii fıkrasında deği-

34 

Sayfa 
siklik yapılmasına dair İçtüzük teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/190) (S. Sayısı : 753) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üye
si Cenap Aksu ve 5 arkaşadmın, İçtüzü
ğün 114 ncü maddesi sonuna iki yeni fıkra 
eklenmesine dair İçtüzük teklifi ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporu (2/135) (S. Sayısı : 559 a ek) 

3. — Maliye Bakanı İhsan Gürsan'm 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cet
velindeki 3656 sayılı Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek
çe Karma Komisyonu raporu (Cumhuri
yet Senatosu 4/71) (S. Sayısı : 771) (Ulaş
tırma Bakanlığı ile ilgili) 

4. — Maliye Bakanı İhsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cet
velindeki 3657 sayılı Kararın Genel Kurul
da görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonu raporu (Cumhuriyet 
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Sayfa 
Senatosu 4/72) (S. Sayısı : 773) (Maliye 
Bakanlığı ile ilgili) 

Maliye Bakanı İhsan Gürsan'm, o. 

35 

Dilekle Karma Komisyonu Kenel Kurulu
nun 9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cet
velindeki 3658 sayılı Kararın Genel Kurul
da görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonu raporu (4/73) (S. Sa
yısı : 772) (Maliye Bakanlığı ile ilgili) 35 

Sayfa 
6. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 

Vehbi Ersü ve 3 arkadaşının Dilekçe Kar
ma Komisyonu Cenel Kurulunun 22.5.1965 
tarihli Haftalık Karar Cetvellerindeki 
2538 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Cumhuriyet Senatosu 
4/74) (S. Sayısı : 784) (Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili) 35:36 

1. — GECEN TUTANAK ÖZETİ 

77 nci Birlerimde hazır bulunmıyan Turhan 
Kapanlı (Ankara), İhsan Sabri ÇağLoyangil 
(Burca), Celâl Ertuğ (Elâzığ), Hüsnü Dikeçli-
gil (Kayseri) ve Fatma Hikmet İsmen (Koca
eli) andiçtiler. 

Kars Üyesi Sırrı Atalay; Millet Meclisinden 
intikal eden kanun toklif ve tasarılarının Cum
huriyet Senatosunda görüşülme süresi hakkın
da Millet Meclisince alman karara ve bu mü
nasebetle vâki görüşmelerde yapılan haksız it
hamlara dair bir konuşma yaptı. 

Kocaeli Üyesi Fatma Hikmet İsmen'in par
tilerine katıldığına dair Türkiye İşçi Partisi 
Millet Meclisi Grupu Başkanlığı yazısı okun
du bilgi edinildi. 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Baka
nı İhsan Sabri Çağlayangil'e, dönüşüne kadar, 
İçişleri Bakanı Faruk Sükan'm; 

Vazife ile yurt dışına giden Ticaret Bakanı 
Macit Zeren'e, dönüşüne kadar, Çalışma Baka
nı Ali Naili Erdem'in; 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Adalet 
Bakanı Hasan Dinçer'e, dönüşüne kadar, Ulaş
tırma Bakanı Seyfi Öztürk'ün; 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e dönüşüne 
kadar, İçişleri Bakanı Faruk Sükan'm ve, 

Vamfe ile yurt dışına gidecek olan Millî 

Eğitim Bakanı Orhan Dengiz'e, dönüşüne ka
dar, Devlet Bakam Cihat Bilgehan'm vekillik 
edeceklerine dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 
okundu, bilgi edinildi. 

Yüksek Hâkimler Kurulunda ve Anayasa 
Mahkemesinde açık bulunan üyeliklere yapıla
cak seçimin 16 . 6 . 1966 gündemine alınma
sına; 

Seçimler dolayısiyle komisyonlarda husule 
gelen açık üyeliklere aday gösterilmesine ve 

Cumhuriyet Senatosu üçte bir seçimlerine 
katılıp tekrar seçilen üyelerin soru önergele
rinin gündemden çıkarılmasına dair Danışma 
Kurulu kararı okundu, kabul edildi ve komis
yonlarda açılan üyeliklere ait liste okundu. 

Cumhuriyet Senatosu üçte bir seçimleri se-
bebijde inhilâl eden Başkanlık Divanı üyelikleri 
için seçim yapılması ve bu seçimde eski oran
ların muhafaza edilmesi hakkındaki Danışma 
Kuru kararı okundu kabul edildi. 

Cumhuriyet Senatosu üyeleri Ali Altuntaş 
ve Mucip Ataklı'ya izin verilmesi hakkındaki 
Başkanlık tezkeresi okundu ve izinler kabul 
olundu. 

Hastalıkları dolayısiyle iki aydan fazla 
izin alan Cumhuriyet Senatosu üyeleri Ali Al
tuntaş ve Mucip Ataklı'nm tahsisatlarının ve-
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rilebilmesi hakkındaki Başkanlık tezkeresi 
okundu ve kabul edildi. 

Başkanlık Divanında açık bulunan iki kâ
tip üyeliğe saçim yapılarak oylar toplandı. 

Yapılan yoklama sonucunda yetersayı bu
lunmadığı anlaşıldığından 16 Haziran 1968 Per
şembe günü saat 15 te toplanılmak üzere bir

leşime saat 16,25 te, son verildi. 
Başkan Kâtip 

Bagkan vekili Gaziantep 
Kadri Kaplan Nizamettin özgül 

Kâtip 
Çanakkale 

Nahit Altan 

SORULAR 

Sözlü soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 

Ömer Ucuzal'm, 29 Mayıs 1966 Pazar günü Es
kişehir'de oynanan Eskişehir - Bursaspor fut
bol maçına dair, sözlü soru önergesi Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığına gönderilmiştir. (6/380) 

Yazılı soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 

M. Zeki Tulunay'm, son günlerde Alevî - Sünni 
kavgası diye basını işgal eden hâdiselerin aslı
nın ne olduğuna dair yazılı soru önergesi Baş
bakanlığa gönderilmiştir. (7/269) 

-<*»• 

BİRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvelrili Kadri Kaplan 

KÂTİPLER : Nahit Altan (Çanakkale), Nizamettin özgül (Çanakkale) 

BAŞKAN — 78 nci Birleşimi açıyorum. 

2. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Görüşmelere başlıyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Teknikerlerin brykotu ile ilgili gündem dışı 

konuşmama müsaade edilmesini saygılarımla ri
ca ederim. 

Denizli 
Hüseyin Atmaca 

BAŞKAN — Sayın senatörler, geçen gün söy
lemiş olduğum prenolp içerisinde görmediğim 
için ben şahsan SÖ;Î veremiyeceğim. 

Sayın Atmaca, ısrar ediyor musunuz? 
HfİŞEYİN ATMACA (Denizli) — Direniyo

rum. 
BAŞKAN — Sayın Atmaca direniyorlar, oy

larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul olunmamıştır. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Tekrar 
sayılmasını istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca, kâfi derecede 
saydık, çok acık olarak görülüyor, 

1. — Polonya Halk Cumhuriyeti Millet Mec
lisi Başkanının; Türkiye Cumhuriyeti Parlâmen
tosunu temsil edecek bir heyetin Polonya'yı ziya
rete daveti hakkındaki yazısı. 

BAŞKAN — Sayın senatörler, bir davet 
mektubu vardı, Genel Kurula bilgi olarak arz 
edilmesi lâzım. 
Polonya Halk Cumhuriyeti 
Millet Meclisi Başkanı Varşova, 30.5.1966 

Pek Muhterem Bay Balkan, 
Polonya Halk Cumhuriyeti Meclis Divanı adı

na Türkiye Cumhuriyeti Parlâmentosunu temsil 
edecek olan bir heyeti bu sene Ekim ayı zarfın
da Polonya'yı ziyarete davet etmekten şeref du
yarım. Heyetin Başkanı eşi ile beraber gelirse bü
yük memnunluk duyacağız. 

Türkiye Senato ve Büyük Millet Meclisi He-
yetin'n ziyareti Parlâmentolarımızın karşılıklı 
tanınmasına ve memleketlerimiz arasında dostluk 
münasebetlerinin derinleşmesine yardımcı olaca
ğından samimî olarak eminim, 
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Ziyaretin tarihi, heyetin şekli ve ziyarete ait 
bütün teferruatın diplomatik kanalla halledilme
sini teklif ederim. 

Derin saygılarımın kabulünü rica ederim Sa
yın Başkan. 

Czeslavv Wycech 
İmza 

Sayın İbrahim Şevki Atasağun 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Senato Başkanı 

Ankara. 

2. —- Başkanlık Divanında açık bulunan iki kâ
tip üyeliğe seçim. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. Geçen Bir
leşimde Başkanlık Divanına kâtip üyelerinin ya
pılan seçim sonucunu açıklıyorum. Oylamaya 105 
sayın üye iştirak etmiş, Sayın Ömer Ucuzal 105, 
Savın Kudret Bay han 49, Sayın Azmi Erdoğan 
56 oy almışlardır. Bu duruma göre Sayın Ömer 
Ucuzal ve Sayın Azmi Erdoğan Divan Kâtiplik
lerine seçilmişlerdir. Tebrik eder başarılar di
lerim.. (Alkışlar) 

3. —- Anayasa Mahkemesine asıl üye seçimi. 

4. — Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri seçimi 

BAŞKAN — Yüksek Hâkimler Kurulu ile 
Anayasa Mahkemesine üye seçimine geçiyoruz. 
Aday listeleri hatırlanması için tekrar dağıtıl
mıştır. Bu seçimler hakkında bir usul teklifi 
vavâ} r, ouktuyorum. 

Senato Başkanlığına 
Bugün gündemde bulunan seçimlerin ayrı ay

rı günlere alınmasını arz ve teklif ederim. 
Bolu 

Sırrı Uzunbasanoğlu 
BAŞKAN — Sayın Uzunbasanoğlu, bu se

çimler, Yüksek Mahkeme için yapılacak seçimler 
•mi? Pek vazıh değil, buyurun önergenizi izah 
ediniz. 

SIRRI UZUNHASANOflEU (Bolu) — Muh
terem arkadaşlar, 45 sayılı Yüksek Hâkimler Ku
rulu Kanununun muvakkat ikinci maddesinin KÜ:I 
fıkrasında aynen; «Yüksek Hâkimler Kurulunun 
ilk toplantısından itibaren iki yılın bittiği tarih
te adları çekilenlerin görev süreleri sone erer.» 
denilmektedir. Buna göre, 18 kişilik Kurulun 11 
üyesi kur'a çökmek suretiyle kaybedip Kurul dışı 

kaldıkları Temyiz Mahkemesinin 4, birinci sınıl' 
hâkimlerin 4, Millet Meclisinin 1 ki, cem'an 9 
üye seçilmiş olduğu halde, sırf Senatonun 2 kişi
yi seçememiş olması yüzünden bu seçilen 9 kişi 
iki seneden beri vazifeye başlıyamamış, bizim se
çeceğimiz 2 kişinin kendilerine iltihakını bekle
mek zaruretiyle karşı karşıya kalmışlardır. Bu 
durumda olan üyelerden biri Yüksek Hâkimler 
Seçim Kurulu aleyhine Devlet Şûrasına dâva aç
mak mecburiyetini duymuştur. Halbuki, geçe
memek suretiyle buna sebebiyet veren Sen a t omuz
dur. Bu dâva, öğrendiğimize göre, dört aydan be
ri tetkik sırasını beklemektedir. Devlet Şurasın
da işlerin çokluğu sebebiyle ancak birkaç senede 
sıra gelebileceği göz önüne alınırsa, bu seçeceği
miz iki kişinin ne büyük ihtilâfları ortadan kal
dıracağı ve teşkilâttaki ne gibi haksızlık ve .huzur
suzlukları öuliycceği hususunu takdirlerinize bı
rakıyorum. 

İnhiiâli vukuunda üye seçimi yapılan ve seçi
mi muayyen devrelerle mukayyet ve bu derece 
müstacel olmıyan Anayasa Mahkemesinin mün
hal tek azasına gelince; buna mukabil 9 yedek aza
nın her an o bir kişinin yerini doldurması ka
nunen mümkündür. Bu da o şekilde tatbik edi-
lcgelmektedir, Hukukî mahiyet ve fonksiyon iti
bariyle yek diğerinden ayrı olan bu yüksek" iki. 
meüssesenin seçimlerini ayrı ayrı zamanda yap
mak, evvelâ müstacel olan Yüksek Hâkimler Ku
rulu üyelerinin seçimini ve bilâhara münhal Ana
yasa Mahkemesi üyeliği seçin;ini sağlamak, hem 
muhtemel bâzı his ve tesirlerden uzak kalınması, 
hem daha kolay ve biran evvel intacı bakımından 
yerinde olur kanaatindeyim. 

Bu sene Yüksek Hâkimler Kurulundaki di
ğer yarılarının da müddeti biteceğine ve halen 
bu seçim de bitmediğine göre, hâsıl olacak ve ar
tacak ihtilâf ve hukukî müşkülâtı düşünürsek, bu 
seçimde ne kadar geciktiğimizi ve artık işin daha 
fazla gecikmeline tahammülü olmadığını söyle
mekten mevcut bedahet karşısında kendimi va
reste addederim. 

Partili partisiz bütün senatörlerin bir daha 
nazarı dikkatlerini cclbeder, partiler arasımla an
laşma yoluna tevessül için Başkanlık Divanının 
derhal teşebbüse geçmesini, bu bapta evvelce ko
nuşmuş bulunan arkadaşlarımızın da fik"^o' fe~ 
yiden tekrar arz ederim, hürmetlerimle 
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BAŞKAN — Sayın Uaunhaasnoğlu, teklifi
niz gündem gereğince Yüksek Hâkimler Ku
ruluna üye seçimiıne devam edilmesi, Anaya
sa Mahkemesi asıl üye seçimine bilâhara de
vanı edilmesi seklinde ani"? 

SIRRI UZUNHAiSANOĞLU (Devamla) — 
Evet, Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçimi
ne devam edilmesi, hilâhara Anayasa Mahke
mesine üye seçimine 'başka bir birleşimde de
vam 'edilmesini taklit ediyorum. 

BAŞKAN — Bu hususta lehte ve aleyhte 
söz istiyen sayın üye?.. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Bir teklif daha var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir önerge daha var. Genel 
Kurulun oylariyle almıştık bir evvelki birleşim
de, gayet tabiî yine Genel Kurula aittir de
ğiştirerek okutuyorum : 

Yüksek B aşk anlığa 
Partiler ve gruplar arasında anlaşma yapıl

masını teminen seçimlerin gelecek hafta Per
şembe gününe bırakılmasını arz ve teklif ede
riz. 

A.P. Grupu Baş/kanı C H P . Başkanveıkili 
'Samsun Van 

Fethi Tevetoğlu Ferit Melen 
BAŞKAN — Bugünkü gündemde bulunan 

seçimlerin başka bir ıgüne tehirini istiyen öner-
ıge ile haftaya Perşembe gününe tehirini istiyen 
önergeyi dinlediniz. Leh ve aleyhinde söz is
tiyen 1 Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kalbul 
•ödemler... Etmiyeınler... Kalbul edilmiştir. Haf
taya Perşembe günü konuşulacaktır. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi Fe-
rid Melen ve 8 arkadaşının, T. B. M. M. bina
sında yapılan aramadan dolayı İçişleri Bahanı 
hakkında bir genel görüşme açılması hususun
da önergesi. (S/12) 

BAŞKAN — Genel görüşme açılması için 
verilen önerge hakkında görüşmeye bağlıyaca
ğız. önergeyi bir defa okutacağım. Önerge sa
hiplerinden hangi sayın üye izah edecekler1? 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Ben izah 
edece ğim efendi m. 

BAŞKAN — Sayın Nüvit Yetkin. Lehte ko
nuşacak sayın üye olarak yalnız Sayın Koçaş'-
ın adı var burada. Aleyhte konuşacak sayın 
üye? Yok. 

Sayın Yetkin, önergeyi okutturacaktım, 
ama, zaten önergeyi evvelce okutmuştum. İs
terseniz okutmıyaymı. (A. P. sıralarından, bir 
defa daha okunsun, sesleri). 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İçişleri Bakanı Dr. Faruk, Sükam, Cumhu

riyet Senatosu İdare Âaniri Hilmi Onat ve Mil
let Meclisi İdare Âmiri Zühtü Pehlivanlı ara
cılığı ile giriştiği bir tertip ile T. 13. M. M. bi
nasında bâzı igruplara ve yasama meclislerinin 
ibâzı başkanvekili erine ayrılmış odalarda, 
Anayasanın 85 nci maddesi, kanun ve içtüzük-, 
ler hükümlerine tamamiyle aykırı bir arama 
yaptırmıştır. 

İçişleri Bakanının bu davranışı ile, T. B. 
M. M. nin emniyet ve teminat içinde çalışması 
amacı ile konulmuş Anayasa kurallarını ihlâl 
etmiş olduğu meydandadır. İçişleri Bakanının 
bu Anayasa dışı tecavüzünün kendisinin siyasi 
sorumluluğmı gerektireceği şüphesizdir. 

Bu itibarla, İçişleri Bakanının bu tertip ve 
tecavüzü konusunda Anayasanın 88 nci mad
desi ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 127 
ve 128 nci maddeleri .uyarınca bir genel görüş
me açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Van Ankara 
Ferit Melen Hıfzı Oğuz Bekata 

Malatya Erzincan 
Nüvit Yetkin Fehmi Baysoy 

Denizli Zonguldak 
Cahit Akyar Akif Eyidoğan 

Artvin Samsun 
Fehmi Alpaslan R^za Isıtan 

Gaziantep 
Zeki İslâm 

Buyurun Sayın Yetkin. -
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Muhterem 

Başkan, değerli arkadaşları.m, T. B. M. M. nin 
yetkisiz şahıslar tarafından masuniyetine ve 
haysiyetine ağır bir darbe teşkil eden gecıe ya
rısı aranması hususunu, Meclisin ve Yüce Se
natonun seçimler için tatil kararı vcrımesinden 
evvel gündem dışı burada dile getirmiştik. 
Aradan geçen bir aya rağmen, Senato ve T. B. 
M. M. nin müşterek Başkanlık Divanlarımea 
seçilmiş bulunan 'bir komisyon tarafından tali-
ıkikat yapılmış ve hu tahkikat neticelenip ra
pora da 'bağlandığı halde sorumlular hakkında 
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bir işlem yapılmamış olması, bu ağır tecavüzün, 
bu ağır emniyet ihlâlinin izalesi için, ielâfisi 
için bir tedbir ittihaz edilmemiş olması sebe
biyledir ki, tekrar konuyu genci görüşme 
vesilesiyle huzurunuza get/hanenin lüzumunu 
hissetmiş bulunuyoruz. 

Muhterem 'arkadaşlarım, ayrıca bu gonel gö
rüşme talebinizin bir sebebi daha vardır. Bu 
soruyu vermiş olanlar, Türkiye Büyük M:: İle t 
Meclisinin oııiıniyet içinde, huzur .içinde ve kut
sal bir masuniyete sabibolara'k vazife ifa et
mesinin ö:nemme kaaniidirler. Bu hâdisccı>in, bu 
vahim tecavüz hâdisesinin öneminden hiçbir 
şey kaybedilmediği halde, bu 'konurla bâzı ga
zetelerde ve bâzı çevrelerde genel görüşme is
teğinin geri alındığı, çünkü aslında da zaten 
haklı bulunmadığı yolunda birtakım beyan
ların yersiz olduğu şimdi sabit olacaktır. Aynı 
suretle de, gündem dışı konuşmalar sırasında 
Sayın Bakanın gündeım dışı yapılan görüşme
lere ve ithamlara cevap verirken, secim arife
sinde seçiım için bir hava yapmak arzusuyle 
ortaya getirilmiş, bir bardak suda fırtına ya
ratılmış gibi ithamların, iddiaların da yersiz 
olduğu, .aradan seçim geçmiş olmasına rağmen, 
bugün ıaynı konu üzerinde genel görüşme tale
binde bulunanların ısrariyle bîr sefer daha 
meydana çıkmış olacaktır ve bu ithamı yapmış 
olanlar, her halde yersiz ve haksız bir itham 
yapmış olduklarını anlamış olacaklardır. 

Sayın arkadaşlarım, takdir buyuracağınız 
gibi, müşterek .riyaset divanını Senato ve Mil
let Meclisi Ii.iy.asot Divanların dan .mütejekkil 
Karma Riyaset Divanının seçmiş olduğu Komis
yon, bu konuda sadece idareci üyelerin işlem 
ve eylemlerini incelemekle görevlendirilmiştir. 
Ve zaten ancak buna görevlendirilmiş olabilirdi. 
Çünkü bakanların siyasi sorumlulukları hak
kında müşterek riyaset divanlarının re'sen Mec
lislerden yetki almadıkça bir tahkikat yapma
sına elbetteki yetkileri yoktur. Böyle bir sa
dece idareci üyelerin Meclis adma hareket et
mekte olan sorumluların fiillerini ve yapılan 
işlemin vüsatini tahkikle görevli olan Komis
yonun dahi yaptığı araştırmasında, hâdisede 
siyasi sorumlu olan içişleri Bakanının hatalı 
davranışının, hatasının, kusurunun bulunduğu
nu dahi belirtmekten kendini alamamıştır. 
Çünkü yapılan tahkikat bu neticeyi açık ola
rak ortaya koymuştur. Bu suretle meselenin 
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iki cephesi vardır. Bir genel görüşme açılma
sını Yüce Senatoda bu konu üzerinde bilgi 
sahibi olan bütün arkadaşların görüşlerini or
taya dökmelerine imkân verecek bir genel gö
rülme açılmasına bizi götüren sebep de hâdise
nin iki ayrı cephesi, iki ayrı yönü bulunmasıdır. 
Bunlardan bir tanesiı doğrudan doğruya hâdi
sede icranın, teşriî organ üzerinde, Parlâmento 
üzerinde bunun masuniyetine, emniyetle çalış
masına, hattâ haysiyetine bir tecavüzü tertibede-
bilmcsi yolunda bir vaka meydana çıktığı tak
dirde bunun siyasi sorumluluğu şüphesiz Yüce 
Senatonun, Millet Meclisinin ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin murakabe haklarını işletme
sine yol açacağı için ve bu ancak bir Kiyaset 
Divanının intihabedeceği dar bir Su Komisyo
nunda yapılan bu arama ile meydana çıkanıı-
cağı için, bu konuda bütün bilgi sahibi arka
daşların görüş ve noktai nazarlarını ortaya 
dökmekte fayda gördüğümüz ve bunlara imkân 
hazırlamak isteğinde olduğumuz için bu genel 
görüşme önergesini vermiş bulunuyoruz. 

İkincisi, Meclisin görevli kıldığı idareci üye
ler, bizim namımıza hareket etmekte olan mura
kabe sorumluların davranışlarmdaki açık ka
nunsuzluk, haksızlık, keyfilik ve görev aşması 
kurulmuş bulunan Su Komisyonu tarafından 
dahi açık seçik ortaya konulmuş olduğu cihet
le, onlar hakkında da bir r /em tâyini, hattâ 
onların kendi suçlarına teşvik ettikleri başka 
Meclis personeli varsa, onlar hakkındaki işlemin 
tâyini suretiyle bu vahim hâdisenin tekerrü
rünü önliyecek ve Meclisin tekrar masuniyet 
ve emniyet içinde ve huzur içinde çalışması im
kânlarını ve tedbirlerini sağlıyacak kararlar 
ittihazına imkân verilmesini arzu ettik. 

Ayrıca, muhterem üye arkadaşlarımıza dağı
tılmış bulunan bu Su Komisyon raporunda 
birtakım çelişmeler ortaya çıkmış bulunmakta
dır. Hâdisenin başından sonuna kadar tarzı ce
reyanı maatteessüf asıl sorumluların âdeta ken
di sorumluluklarını başkalarına yüklemek ister 
gibi, âdeta bir suçtan kurtulma gayreti içinde 
hâdiseleri tahrif ederek, beyanları tahrif ede
rek çelişme haline düşmüş olmaları meydana 
çıkarmaktadır. Bu çelişmelerin izalesi de ancak 
kanaatimizce böyle bir genel görüşme yoluyla 
mümkün olabilecektir. Birkaç misal arz etmek 
istiyorum. Muhterem arkadaşlarım, bu hâdise
nin daha başlangıcından itibaren sorumlu İçiş-
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leri Bakanı bir ihbardan bahsetmiştir. Ken
dilerine bir ihbar yapıldığı, kendisinin sadece 
bütün yaptığı işlemin, yaptığı muamelenin bu 
ihbar masumane bir tarzda Meclisin sorumlu bu
lunan idareci üyelerine intikal ettirmekten iba
ret bulunduğu, bütün müdafaası bu noktaya te
merküz etmiş bulunmaktadır. Evvelâ şimdiye 
kadar maatteessüf hâlâ muhbirin kim olduğu or
taya konulmuş değildir. Bu muhbir kimdir? 
Bugün dahi bilmiyoruz. Matbuatın bu kadar 
ağır suçlamasına, Millet Meclisinde ve Cum
huriyet Senatosunda bu konuda konuşan grup 
sözcülerinin hâdiseyi gayet vahim bir surette 
nitelendirmiş olmalarına rağmen, bu muhbirin 
kim olduğunu, hattâ ihbarının mahiyetinin dahi 
ne olduğunu bilmiyoruz. Bu ihbarın mahiyetini 
öğrenmek her halde Senatonun sarih hakkıdır. 
Çünkü, ihbar acaba sadece birkaç daktilo maki-
nası veya teksir makinasının Meclis dışına çıka
rıldığı veya zıyaa uğratıldığı yolunda bir en
vanter sayılmasını gerektirecek nitelikte mi
dir, yoksa baştan ifade edildiği gibi, bu makina-
larla birtakım beyannameler ve her halde 
tabı yani şey, zararlı suç mahiyeti taşıyacak bir
takım beyannameler basılmakta olduğu yolun-
lunda bir ihbar mıdır? Bu dahi bu güne kadar 
ortaya çıkmış değildir. 

Sonra, sorumlu olarak gerek Müşterek Riya
set Divanında ve gerekse Müşterek Riyaset Di
vanının seçmiş bulunduğu Komisyonda ifade 
vermiş bulunan idareci üye Zühtü Pehlivanlı nm 
ifadeleri de çelişik bir mahiyet arz etmektedir. 
Bakınız nasıl muhterem arkadaşlarım : Bir 
defa Müşterek Riyaset Divanının yaptığı müza
kereler sonunda, iki başkanın imzasiyle yayın
lanmış olan tebliğde, yazılı olan bir ifadesi var, 
Zühtü Pehlivanlı'nm. Halbuki bu ifade, müş
terek tebliğde böyle geçtiği halde, o toplantı
da bulunmuş olan arkadaşlardan dinlediğimiz 
bu zapta geçmiş olan tarzda değildir. 

Meselâ bendeniz müşterek Riyaset Divanın
da bulunmuş, Riyaset Divanı üyelerinden aldı
ğım bilgiye göre Zühtü Pehlivanlı Müşterek Ri
yaset Divanında hâdiseyi şöyle izah etmiştir. 
«Beni evde yataktan telefonla kaldırarak maka
mından İçişleri Bakanı benimle konuştu ve ken
disi beni kendi makamına çağırdı. Ben de 
kalktım kendi makamına gittim, orada bana. 
Meclisten bâzı daktiloların çıkarıldığını bun
larla birtakım Meclisin içinde ve Meclisin dışın

da bu makinalarla, teksir ve daktilo makinala-s 
riyle bâzı beyannamelerin yazıldığ.nı istihbar 
ettiğini, bunun için tedbir alınması istediğini 
söyledi. Ben bunun üzerine Bakanın yanında 
diğer idareci üye Hilmi Onat'a telefon ettim 
oraya çağırdım. İçişleri Bakanının yanma ça--
ğırdım. Sayın Hilmi Onat ben şimdi hazırlanan 
mam daha henüz yatak halindeyim, dedi. Ve 
bunun üzerine, peki, ben Meclise gidiyorum 
oraya gel dedim. Sonra da Meclise geldim.» 
Baştan verilen ifade bu yoldadır. Halbuki son
radan matbuata Sayın Pehlivanlı başka bir ifaT 

de vermiştir. «Ben Dahiliye Vekilinden bu ihr 
barı alır almaz doğru Meclise geldim ve ilgili 
olan sorumluları çağırarak gerekli araşt-rmaları 
yaptım» diyor. Birbirinden çok farklı şeyler. 
Ayrıca dahası da var. O zaman bu ifadelerin
de hiç zikredilmediği, hiç geçmediği halde bu
gün bir cihet daha meydana çıkmıştır. O da 
makamına gidip odasında görüştükten sonra ve 
ondan sonra aldığı talimatla neleri aramak için 
ise Meclise geldikten sonra tekrar İçişleri Ba
kanı tarafından arandığı, tekrar İçişleri Ba
kanı ile temas iein yeniden Mecliste bu görevi
ni terk edip İçişleri Bakanlığına gittiği, orada 
yeniden İçişleri Bakanı ile bir temas sağladığı 
ve ondan sonra tekrar gece yarısından sonra 
saat ikiyi geçerek tekrar gelmiş olduğu vakitte 
Sayın Hilmi Onat'm gelmiş bulunduğunu ve 
böylece birlikte bu aramayı yapmış oldukları 
hususu.»' Demek ki, gazetelere verilen beyanat 
ve Müşterek Başkanlık Divanında verilen beya
nat ve sonra da Su Komisyonunda yapılan tah
kikatta meydana çıkmış olan gerçek ile bu be
yanlar birbirinden tamamen ayr dır. Bu çeliş
meler nasıl izale edilir1? Hâdise bu kadar önem
li olunca bu çelişmelerin izalesi için hâdiseye 
Yüce Senatonun el koyması lâzımgeldiği inan
cındayız arkadaşlarım. Bu suretle İçişleri Ba
kanının sadece bir ihbarı, sadece Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin Millet Meclisi Reisi var
ken, Senato Reisi varken ve her ikisinin üçejr 
tane de Reisvokilleri varken, bunların hiçbirine 
haber vermeye lüzum görmeksizin, bunlara ih
barı yazı ile bildirmesi kabilken, böyle bir ya
zıyı yazmayı da ihmal ederek, gece yarısından 
SDnra idareci üyelerden seçe seç e kendisinin 
mensubolduğu siyasi partiye mensup bir idareci 
üyeye haber vermesi keyfiyetinden de ibaret 
olmadığı sorumluluğu ve suçu daha da ağırla-
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şıyor ki, tekrardan aynı şahsı Mecliste mesaisi I 
esnasında takibettiği telefonla aradığı, 'bilgi al
mak veya yeni talimat vermek için tekrar ma- I 
kamına çağırdığı, makamından tekrar idareci 
üyenin İçişleri Bakanlığına gidip gerekli görüş
meleri yaptıktan sonra geri döndüğü meydana 
çıkmış bulunmaktadır. Bu suretle arkadaşla- I 
rım, hâdise sadece basit bir ihbarın, sadece 
Meclisin bir idareci üyesine intikalinden ibaret I 
olmadığı meydandadır. Zaten normal olarak I 
vazifelerini müdrik insanlar kendilerini böyle I 
bir ihbar yapıldığı zaman, muhbir dâhil, ihba- I 
rın hudut, şümulü dâhil yazacakları bir yazı I 
ile Türkiye Büyük Millet Meclisini resmen ha- I 
berdar etmek mecburiyetindedirler. Resmen 
haberdar etmeye mecburdurlar... Bu resmî ha-
'ber makamına çağırıp makamında talimat ver- I 
memek olması lâzımgelirdi. I 

Şimdi, gündem dışı bu konuyu dile getirdi
ğimiz zaman Senatonun tatile girmesinden ev
vel dile getirdiğimiz zaman, Sayın İçişleri Ba
kanı yine gündem dışı yaptığı bir konuşma ile 
bunlara cevap verdiler. Bu cevaplarında, muh
terem senatör arkadaşlarım dinlemişlerdir. Bu I 
konuşmalarında sadece, kendilerinin masum ol- I 
dıığunu ve bir ihbarı intikal ettirmekten gayri 
bir fiilin bulunmadığını ifade ettiler, üstelik 
bizim için birtakım ithamlarda 'bulunmaktan da I 
geri kalmadılar. Birtakım tertiplerden, oyun
lardan, yersiz iftiralardan 'bahsettiler. Ve bir I 
seçim arifesinde 'böyle birtakım oyunlar ve ter- I 
tiplerle ve iftiralarla suçlu olmıyan insanları 
suçlamaktadırlar, dediler. Şimdi her halele, 
idareci üye Sayın Pehlivanlı veya Sayın Onat'ı 
telefonla gece yarısından sonra biz çağırmadı
ğımıza göre, Mecliste polisi dâhil, Levazım Mü- I 
dürü, Ayniyat Muhasibi, Elektrikçi ve saire 
gibi şahıslarla teker teker odaları açıp bâzı ev
raka dahi el koyan biz olmadığımıza göre ve 
hele siyasi partilerin Meclisin şahsiyeti mânevi-
yesine emanet edilmiş bulunan Meclisin mahfu- I 
ziyeti ve masuniyeti şahsiyeti mâneviyesinde I 
mündemiç olan siyasi partilerin odalarına biz 
girmediğimize göre, bunun tertibinin, bu ifti
ranın kime aidolmak lâzımgeldiği ve kimin oyun 
oynadığı hususunun takdirini Yüce Senatoya I 
terk ederim. Sadece benim ismimden de bahse- I 
derek Sayın Bakan, çok istiyordum geçen cel- I 
se bu mevzu görüşülsün, çünkü geçen celse I 
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kendileri burada bulunuyorlardı, ama muhte
rem diğer Bakan arkadaşım bunu kendilerine 
intikal ettireceklerdir. Benim ismimden de 
bahsederek bâzı iddialar serd ettiler. Şimdi 
bu genel görüşme vesilesi ile bu iddiaları da 
cevaplandırmaya çalışacağım. Benim için dedi
ler ki, «Nüvit Yetkin Beyefendi, avukat Nü-
vit Yetkin Beyefendi, - burada kendilerini zor
ladılar - konuşurken (Bu görüşmenin açılması
nın sebepleri hakkında konuş sesleri) açılması
nın lüzumunu anlatıyorum beyefendi affedersi
niz. «Nüvit Yetkin Beyefendi, Avukat Nüvit 
Yetkin Beyefendi kendilerini zorladılar konu
şurken bir hukukçu olarak delil göstersinler, 
vesika göstersinler. Lütfen komisyondaki şa
hit ifadelerini ortaya koysunlar» dediler. Şim
di 'bir defa ben -avukat sıfatımla, değil, Millet 
mümessili sıfatımla, Senatör sıfatımla ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin hukukunu siyanc-
ti, Millet hukukunu siyaneti kendisine yemin
le 'bir borç olarak yüklenmiş bir insan sıfatiyle 
konuşuyorum. Fakat kendimi zorlamadım, ge
çen seferki konuşmamı da muhterem arkadaş
larım dinlediler, Beni bu kürsüye kimse zorla 
çıkarmamıştır, hiçbir zaman da çıkaramaz. 
Ben kendi rızamla, kendi arzumla ve bir dâva
yı savunmak için geldim. Ama, kendilerinin 
asıl konuşmasının nasıl hir zorlama olduğu hu
susu, gerek Millet Meclisinde ve gerekse bu
rada meydanda idi. Asıl zorlama, benim kanaa-
ticme zorlama, başka bir sebep bulamayınca, 
'başka bir sığınacak yer bulamayınca Mahke
me-i Kübraya sığınmak gibi zayıf ifadelerle 
meydana çıkar. Mahkeme-i Kübra hepimizin 
Allah kulu olarak gideceğimiz ve hesap verece
ğimiz son mercidir. Ama, Mahkemc-i Kübra or
tada vardır, diye İçişleri Bakanı nasıl Koçero'-
ları, eşkiyaları, firarileri takipten vazgeçmi
yorsa; jandarmaları, müfrezeleri, polisleriyle 
batakhaneleri, randevu evlerini, hırsız yatakla
rını kolluyor, onların da hepsi Müslüman, onla
rın da hepsi Allahın kulu olarak - Müslüman 
•olsun veya olmasın - Mahkeme-i Kübra da hesap 
verecek insanlardır. Demek ki, bu dünyada 

asıl hesap verilecek bir sistem mcvcudolmadık-
ça memlekette nizamdan bahsetmeye imkân kal
maz. Binaenaleyh, Mahkeme-i Kübradan bah
sedenler, asıl kendilerini zorlamaktadırlar ora
ya sığınmaktan başka çare bulamadıkları için. 
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Şimdi bendenize delil göstersin diyorlar. Muh
terem arkadaşlarım bendeniz şimdi size bir şey 
okuyacağım. «Münhasıran Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin mesul organlarının salâhiyetine 
mevdu bir işte, Devletimizin genel güvenliği 
ile ilgili bir hussu olsa dahi, meseleyi Meclis
ler Başkanlıklarına intikal ettirmesi gerekir
ken İdare Âmirini davet ederek ihbarda bulun
masının usulsüz ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi çalışmalarının masuniyetini rencide edici bir 
hareketin tahaddüsüne âmil olduğu cihetle Sa
yın İçişleri Bakanının bu davranışından dola
yı kınandığı...» Bu terim, bu tabir, bu cümle al
tında Sayın Ferruh Bozbeyli'nin imzasının al
tında, Sayın Atasağun'un imzasını taşıyan bir 
müşterek tebliğde İçişleri Bakanına atfedilen 
suçun tarifi ve tavsifidir. İşte bizim söylediği
miz 'bundan ibarettir, bizim söylediğimiz İçişle
ri Bakanının bizzat kendisinin gelip Mecliste 
bir arama yaptığı, bizzat kendisinin gelip grup 
odalarını veya Meclis odalarını kırdığı, açtığı 
yolunda bir iddia değildir. Filhakika bâzı mat
buatta, bâzı gazetelerde böyle iddialar da serd 
edildi. Derecci sıhhatini bilmedikçe bunu ile
ri sürmüş değiliz. Fakat... (Ne kırılmış sesleri) 

BAŞKAN -— Karşılıklı konuşma müessesesi 
yok. Lütfen Sayın Yetkin siz de cevap ver
meyin Başkanlık olarak gerekli ikazı yaparım, 
Umumi Heyete hitabedin. 

NÜVİT YETKİN (Devamla) — Kırılmamış 
olsun da. Şimdi arkadaşlarım binaenaleyh biz 
sadece Meclisin reisleri dururken, Reisvekille 
ri dururken, idareci üyeleri toplu bir halde so
rumluluk taşırken, bunlardan sadece bir tanesi
ni yetkisi olmadığı halde makamına çağırarak 
hem de dofaatle makamına çağırarak verdiği 
talimatla Meclisin masuniyet ve emniyetini ih
lâl edilmiş olmasından dolayı İçişleri Bakanını 
sorumlu tutmaktayız. Aynen Atasağun ve Boz-
beyli gibi. 

Şimdi, delil göstersinler, diyorlar. Bundan 
daha başka bir delile ihtiyaç var mı? Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin müşterek Başkanlık 
Divanlarının müştereken tahkik ettikleri bir 
hâdise sonunda verdikleri hükümdür, bu bir. 

İkincisi, aynı müşterek Riyaset Divanı bir 
Komisyon seçmiş. Bu komisyona verilen görev 
de belli. İdareci üyelerin sorumluluk dereceleri 
ve işin şümulü, vüsati. Bu komisyon, yaptığı 
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araştırmaların sonunda aynı kanıya varmış ve 
İçişleri Bakanının demin arz ettiğim davranış 
lan ile bu suçun yaratılmasına âmil olduğu hu
susunu tesbit etmiştir. 

Şimdi binaenaleyh arkadaşlarım, bu suretle 
hâdise yalnız İçişleri Bakanının siyasi sorum
luluğu yönünden değil, madem ki, her birimizin, 
hepimizin beraber korumaya meeıbur olduğumuz 
bu kutsal çatının emniyet ve maıhfuziyetidir, em • 
niyet ve masuniyetidir, onu halelden vikaye et
mek, onu tecavüzlerden, tasaddilerden vikaye 
etmek için hep beraber tedbirlerini düşünmek 
mecburiyetindeyiz. İşin bir de ikinci cephesi 
var, idareci üyeler sıfatları olmadığı ve görev 
lerini aşarak vahîm görev tecavüzleriyle birta
kım fiiller yapmış olduğu hususu yine sizin na 
mınıza hareket etmekte olan müşterek Riyaset 
Divanının Tahkikat Komisyonunda sübuta er
miş bulunmaktadır. Onlar hakkında yapılacak 
işlemin dahi tâyini yine elbette ki, Yüce Sena
to ve Millet Meclisine ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisine taallûk etmektedir. Muhterem ar
kadaşlarım, bütün bu işlemler o kanaatteyiz ki, 
bir genel görüşmenin açılmasına yeter. Zira, 
burada Riyaset Divanlarının müşterek toplan
tısında dinlenen ifadeleri ben bir arkadaşım
dan dinlemiş olarak huzurunuza getirdim. Asıl 
o toplantıda bulunmuş olan muhterem arka 
daşlarımız var. Cumhuriyet Senatosunun her 
kanadından, Riyaset Divanında arkadaşları
mız var. Onların bizzat verecekleri ifadeleri din
lememiz lâzımdır. Sayın Hilmi Onat'ı dinleme
miz lâzımdır. Gelecektir o da bildiklerini anla
tacaktır ve Senato bir vuzuha kavuşmuş olacak 
tır. Bu itibarla, mevzuun her cephesinin enin-.1 

boyuna tartışılmasını ve böylelikle Mecliste em
niyet ve huzur içinde çalışma imkânını selbeden 
tecavüzlerin önlenebilmesi için bu genel görüş
meye iltifat buyurmanızı istirham ederiz. Teşek 
kür ederim arkadaşlar. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Koçaş. (A. P. sıraların
dan, bir lehte bir aleyhte konuşulmaz mı Sayın 
Başkan, sesleri) Efendim, lehte Sayın Koçaş 
söz istedi. Aleyhte ise Sayın Tuna ve Sayın Kal-
paklıoğlu konuşacaklardır. Tabiî ikisine söz ve-
remiyeceğim. İlk sıradakine vereceğim. 

SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun S'" 

29 — 
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ym üyeleri; Cumhuriyet Senatosunun kısmî se
çimler için tatile gireceği gün, 'bu kürsüden 
Kontenjan Grupu adına yaptığımız konuşmada 
yetkisiz kişilerin emriyle, yetkisiz kişilerin Mec
lisin mânevi şahsiyetine tecavüzlerini kınamış
tık. öyle ümidediyorduk ki, o günkü gör'üşme-
lerdcn sonra Hükümet kendi üyelerinin yaptığ1 

'bu çok sakîm icraatın üzerinde duracak, teca
vüz hâd:s3sinin mahiyeti hakkında tatil si'ue 
since yapacağı incelemeyi meclisler acı1 ir akıl
maz Umumi Heyete arz edecek, bizler kadar 
umumi efkârı da aydınlatmak ve tatmin etmek 
yoluna gidecektir. 

Bu ümidimiz, normal bir Hükümetin normal 
ve tabiî bir icraatını yerine getireceğine olan 
inancımızla takviye ediliyordu. Saym İçişleri 
Bakanı Senatodaki görüşmelerden evvel, kona 
Millet Meclisinde görüşülürken sahamı müda 
faa için muhalefetten evvel söz almış, hâdiseleri 
tevil için ne söylemek lazımsa hepsini söyle
mişti. Ama kendilerinden sonra da muhalefet 
hatipleri söz almış ve o iddiaları tevil götürmi-
yecek bir şekilde çürütmüşlerdi. Ben, Saym 
İçişleri Bakanının o gün, muhalefetten evvel sÖ7 
almak suretiyle düştüğü bu duruma bir Parlâ
mento üyesi olarak hakikaten üzülmüştüm. An
cak, Senatoda durum böyle olmadı. Evvelâ mu
halefet konuşmuş, daha çok hâdisenin o güne 
kadar gelişen seyrine dayanarak İçişleri Baka
nının Meclisteki beyanlarına ve tevillerine ge
rekli cevaplar verilmiş, hâdise her yönüyle teş 
rlh edilmişti. Bu konuşmalardan sonra, Saym 
İçişleri Bakanının Meclisteki duruma düşmiye-
ee'^ini, daha açık daha tatminkâr ifadelerle ken
disini savunacağını, bizleri tatmin etmeye çalı
şacağını ve birçok memleketlerde, bazen bizde 
de, âdet olduğu üzere, tahkikatın selâmetle ce 
reyarma imkân vermek ve mensubolduğu Hü
kümetin müşkül durumda bırakılmamasını sak
lamak için istifa edeceğini ümit ve temenni edi 
yorduk. 

Hal böyle olmadı. Saym Bakan bu kürsüye 
çıktı ve Meclis konuşmasında en çok tenkid 
edilen, Meclisi aratmak suretiyle yaptıkları.ha
tayı dahi geride bırakan meşhur (Mahkemei 
Kübrada hesap verme) iddiası ile dini de, dini 
mizi de siyasi çıkarma alet etmek hatasını gö1 

gede bırakan bir eda ve iddia ile (Allah'ın hu 
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zurunda) gibi terimlerle ve sanki kendisindei: 
evvel hiçıbir şey söylenmemiş gibi, tıpkı Meclis
te yaptığı konuşmaya henzer bir konuşma yap
tı. İtiraf edeyim ki, 4 - 5 senelik Parlâmento 
hayatımızda böylesine bir tutumla karşılaşma
mış, hiçbir Hükümet, hiçbir Bakan, hattâ hiç
bir şahıs tarafından böylesine inkisarı hayale 
uğratılmamıştık. Hattâ, Saym Bakan Meclis 
araması hâdisesini şahsına karşı bir tertip ola
rak nitelemekten dahi geri kalmadılar. Halbu
ki Mecliste de belirttiği bu iddiasına bu kür
süden bütün muhalefet hatipleri cevap vermiş
tik. Ama her halde heyecanlarından konuşma
ları takibedememiş olacaklar ki, beş yaşındaki 
çocukları bile güldürecek bir eda ile, yine ter
tipten bahsettiler. Biz şimdi artık İçişleri Ba
kanını unuttuk. İçişleri Bakanı aleyhinde böyle 
s!ne âdi bir tertibe tenezzül ve tevessül eden 
suçluları merak etmeye başladık. 

O günkü görüşmelerden sonra ümidettik ki, 
Hükümet tatil süresi içinde bu işin üzerinde 
duracak ve başlangıçta da arz ettiğimiz gibi, daha 
Meclisler açılır açılmaz, bu sakîm hâdisenin ce
reyan şekli ve mahiyeti hakkında bizi tenvir 
edecektir. 

Meclisler açılalı bir hafta oldu. Ama görü
lüyor ki, Hükümette böyle bir niyet yoktur. O 
halde Meclis yüzüne sürülen lekeyi kendisi te
mizlemek durumundadır. Bu yüzden bir gene! 
görüşmenin açılmasında fayda mülâhaza ediyo
ruz. Böyle bir genel görüşmeye Hükümetin im
kân bırakmamış olmasını çok isterdik. 

Aynı gün görüşmeler sırasında bizim görüş
melerimiz ve grupumuzla ilgili bir hususa da 
temas edildi. Bu konuyu, görüşmeyi yapan Sa
ym Tuna arkadaşımıza hususi olarak izah et
tim. Birbirlerini iyi tanıyan insanların huzuru 
içinde tatmin olduklarını ümidediyorum. Aynı 
konuda sizleri de tatmin etmek için konuşma
mız lâzım. Bütün bu hallerin, bu iddiaların Yü
ce huzurunuzda bahis konusu edilmesini ve Hü
kümetin tatil süresince bile tahkikine lüzum 
görmediği hâdisenin mutlaka gün ışığına çıka
rılmasını ve bu suretle tekrar edeyim, Parlâ
mento tarihimize geçen bu sakîm hâdisenin, bu 
kara lekenin mutlaka silinmesini arzu ediyoruz. 
Bizim odalarımız arandığı için leke bize ait sa
nılmasın. Leke, aratan Hükümete ve bu parlâ
mentonun üyesi olarak hepimize sürülmüştür, 
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Elbirliği ile bu lekeyi temizliydim. 
Aksi halde üzerinden yıllar geçecek, aranan 

Parlâmentoda, aratan Bakan da, ariyan millet
vekili de tarihin ağır hükmünden kurtulanı ıya-
caktır. Bu hükmümüzü tarihî bir misalle belirt
mek istiyorum. Tarihimizde bir 31 Mart lekesi 
vardır. Üçbuçuk çapulcu bir mülteci takımının 
tahriklerine uyarak payitahtı birbirine katmış. 
Meclisi yakmış, Bakan ve milletvekilleri, su 
baylar öldürülmüş, Selanik'teki Üçüncü Ordu 
âsileri tenkil için harekete hazırlanmıştır. Bu 
arada Mahmut Şevket Paşa İstanbul'a çektiği 
bir telgrafla, «istanbul'da ölüm vakaları oldu 
ğu hakkında şayialar dolaşmaktadır. Burada 
ahali ve ordu fevkalâde heyecan içindedir. İs
tanbul üzerine yürümek üzere hazırlık başla 
mıştır. 

İstanbul ahvali sükûn bulmadıkça bu heyeca
nın yatıştırılması kabil değildir. Bilgi veriniz.»' 
demişti. Harbiye Nezaretinden aldığı cevap sa 
deleştirilmiş olarak aynen şöyledir: 

«İki telgrafınız da şimdi alındı. 3 ncü Ordu
dan gönderilen 2 nci ve 4 ncü Avcı taburları 
nın önayak olması ile başlıyan karışıklık kabi
nenin değiştirilmesiyle bastırılmış olup, Adliye 
Nâzın ile Lâzkiye Mebusunun yanlışlıkla öl
mesinden başka hâdise olmadığı, Anayasanın 
emniyette ve devamlı olduğunu arz eder, bun 
dan dolayı başka siyasi mahzurlara meydan 
verilmemesi için Istanbula hareket etmekte". 
sakınılması tavsiye olunur.» 

Fakat, daha mühimmi Kabine adına Dahili
ye Müsteşarı Âdil Boyin gerek 3 ncü Orduyu ve-
gerek umumi efkârı aldatmak için sarf ettiği 
gayretleri dikkatlerinize sunmak istiyorum. 
Daha sonra, Damat Ferit Kabinesinde Dahiliye 
Vekili olan, Kurtuluş Savaşını doğmadan öl
dürmeye çalışan, Sivas Kongresini dağıtmaL 
istiyen, Mustafa Kemal'i tevkif ettirmek için 
yapmadığı kalmıyan bu meşhur müsteşar tel
grafında diyordu ki, - sadeleştirilmiş olarak av/ 
ediyorum yine -

Meşrutiyet usullerine ve Mebusan Meclisine 
taarruz olunduğuna dair rivayetler katiyen ya
landır. Vekiller Heyeti ile Meclis Reisi Ahmet 
Rıza Bey (hamiyet saikasiyle) istifa etmişler
dir. Bunun aksine bütün söylenenler yanlıştır. 

Millî Meclisin yayınladığı beyanname ile de 
bu rivayetlerin asılsızlığı sabittir. 

— 31 
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Denildiği gibi Meşrutiyet usullerine aykırı 
harekete cesaret edilecek olsa, payitahtın bir. 
milyonu aşan nüfusu ve eski idarenin kötülük
lerinden uzun müddet zarar gören ahalisi ara
sında meşrutiyeti müdafaa için canını verecek 
pek çok vicdan sahibi bulunacağı aşikâr bir ha
kikattir. 

Telâş ve endişeye mahal yoktur. 
Fırsat beki iyen düşmanlarımızı sevindirecek 

hareketlere son veriniz.» 
Tabii Ordu, bu vatan, millet, hamiyet edebi

yatına inanmamış ve Mahmut Şevket Paşa: 
«Rumeli'nde heyecan o kadar büyüktür ki, 

telgrafınızla bunu yumuşatmak mümkün de
ğildir. İstanbul'da geçen hâdiseler umumiyeti*-: 
Meşrutiyete aykırıdır. Ahali yeni Hükümeti ta
nımamaktadır. Bunun mesuliyeti vakayı yapan
lara aittir.» cevabını vermiş ve Hareket Ordusu 
İstanbul'a yürümüştür. 

Hikâyeyi hepiniz en az benim kadar bilirsi
niz. Bu yüzden teferruatına girmiyeceğim. 

üzerinde durmak istediğim bir kötü benze
tişi arz ederek mâruzâtıma son vereceğim. De
rnek her devirde idare mekanizmasının siya*! 
ve hattâ idari başları bu derece gerçekleri tah
rif edebilen milleti kandıracaklarını sanan kişi
ler olabiliyor. 

Bir Dahiliye Müsteşarı kabine adına İstan
bul'da kan gövdeyi götürürken 31 Mart hâdise
sini bile inkâr edebiliyor. 

öldürülen nazır ve milletvekillerini kaza di
ye gösterebiliyor, Meclis Reisi ve kabinenin is» 
tifasmı bile (hamiyet saikasiyle) diye tevil edi 
leb i 15 yor. 

Öyle bir vakada, böylesine hâdiseleri tevil 
edebilen idarei maslahat zihniyeti elbette, bir 
gece yarısı Meclise yapılan istifalara ve çok şü
kür ölüme sebebiyet vermiyen bir tecavüzü hay-r 
di haydi tevil edebilir denilirse de biz bu fikir
de değiliz. 

1903 yılının Türkiye Cumhuriyetini Abdül 
hamit Türkiye'siyle, Damat Ferit'in vekili olan 
bir müsteşarı Cumhuriyet Bakaniyle biz asla 
mukayese etmek istemeyiz. 

Siz de böyle bir mukayeseye imkân bırak 
mayınız sayın arkadaşlarım. Biz isterdik ki;, 
Abdülhamit devrini kabinesinin ve Meclis Baş
kanının gösterdiği celâdeti, Cumhuriyet Hükü
meti, meclisleri ve hiç olmazsa bir tek Bakanı 
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gÖsterebilsin. Çekilsin, tahkikatın seyrine mü
essir olmasın. Ve eğer dediği gibi suçsuz ise, so
nunda bu kürsüden alnı ak olarak sizlerin hu
zurunuzda konuşsun... O zaman mahkeme! 
kûbraya, Allah'ın huzuruna daha huzuru kalp
le çıkabilirlerdi. Ama şimdi, bu şartlar altında, 
huzurunuzda bile hesap veremiyen bir Hüküme
tin, bir Bakanın mahkemei kûbrada ne hale ge
leceğini düşünmek bile istemiyorum. Evvelce 
fou kürsüden «yalana müstenit Devlet idaresi, 
yalana istinadeden Devlet adamı olamaz» de 
iniştim. 

Bu görüşümü tekrarlarken, 
Tarih bilmiyen, tarihten ders almıyan dev 

let adamının da olamıyacağmı hassaten belirt 
mek istiyorum. 

Aziz arkadaşlarım, Sayın içişleri Bakanı ve 
Hükümetimiz kendilerini tarih nazarında kur
taracak bir fırsatı kullanamadılar, kullanmak 
istemediler. Lütfedin, bu fırsatı biz onlara ve
relim. Bu genel görüşme yapılsın. Hattâ gere
kirse Senato araştırması da istensin. Araştırma 
sonunda, inşallah söylenildiği kadar suçlu gö
rülmezler ve tarihe 31 Mart vakasının kabines2 

ve Adil Beyin durumunda geçmezler. 
Hepinizi saygı ile selâmlarım. (Soldan al

kışlar) 
BAŞKAN — Sayın Tuna buyurun, Sayı n 

Kalpaklıoğlu, sırasını size verdiler. 
Bir dakika Sayın Tuna, bu görüşmelerde bi

liyorsunuz, grup adına diye bir mevzu yoktur. 
Bir kişi konuşacaktır. Çünkü 1965 yılının 23 
ncü Birleşiminde bu madde tatbikat da görmüş
tür. Bu yolda iki üyeye söz verilecektir, bir leh
te, bir aleyhte. Ben demin onun için söyledim 
sizlere. 

Buyurunuz efendim. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar; birbuçuk ay kadar evve, 
•cereyan etmiş olan, derinliğine ve genişliğine 
görüşülmüş olan şu mevzuda tekrar söz almaya 
mecbur kaldığımız için üzüntü duymakta oldu
ğumu peşinen ifade etmek isterim. Birbuçuk ay 
kadar evvel, seçimlere gitmeden, bir iddia ileri 
sürüldü. Dendi ki, «Hükümet tarafından Meclis 
gece yarısı siyasi polis tarafından arattırılmış-
tır.» 

Evet, bu haber ortaya çıktığı zaman hakika
ten şunu samimiyetle ifade ediyorum, her Par

lâmento üyesi kadar bizler de derin bir teessür 
duyduk. Acaba böyle bir yanlışlık oldu mu? 
Elbet bir isnatm yapılması mümkündür. İsnat 
lar karşısında yapılacak, gidilecek yolu da tü
züklerimiz ve nizamlarımız tesbit etmiştir. Ne 
deniyor? 

«Meclîs Hükümet tarafından siyasi polise 
arattırıldı.» Bu isnadın elbette ki, bir tahkiki 
lâzımdır. Ne yaptı Meclis? Her iki Meclisin, 
Millet Meclisi ve Senatonun müşterek divanları 
toplandı, bu hâdisenin varidolup olmadığının 
tesbiti için bir Tahkikat Komisyonu kurulması
na karar verdi. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bu Tahkikat 
Komisyonunun bünyesine de kısaca temas et
mek isterim. Beş kişilik bir heyetti. C. II. Par 
tili bir başkanvekili arkadaşımızın başkanlığı 
altında idi. iki tane muhalefete mensup üye 
vardı, iktidara mensup sadece iki üye. Yani ge
rek başkanlık bakımından, gerek üye adedi ba
kımından bu Tahkikat Komisyonunda muhale
fet, Anayasaum 85 nci maddesi hilâfına bir 
ağırlık teşkil ediyordu. Bu kabil isnatlar karşı
sında son sözün tahkikatın neticesi olması lâ-
zımgelir. Ben vaktiyle söyledim, mütemadiye!: 
aynı şeyi söyliyeceğim, sözümden vazgeçmiye-
ceğim. Medenî insanların takibedeceği yol bu 
değildir. Doğrudur. Meclis aranmıştır denil
mektedir. Bu alâkalı makamlarca bir Tahkikat, 
Komisyonu kurulmuştur. Ve Cumhuriyet Halk 
Partili bir başkanvekili arkadaşımızın başkan
lığında bu Tahkikat Komisyonu teşekkül etmiş 
tir. Bu Komisyonun teşekkül ettiği günlerde 
Millet Meclisi tatile girmiştir. Daha evvel müş
terek Başkanlık Divanları tatil kararı alınış
lardı. 

Muhterem arkadaşlarım, şunu hatırlatmak 
isterim, 10 Mayısta Millet Meclisi tatile girmiş 
olmasına rağmen, Cumhuriyet Senatosu Adalet 
Partisi Grupu tatile girmek kararını kabul et
medi. Bir hafta müddetle ayın 17 sine kadar su 
tahkikatın sonunu bekledik. Eğer bu tahkika
tın sonunda, Hükümet siyasi bir polisle Meclisi 
aratmış olduğu mevkiinde gösterilmiş olsa idi, 
hepinizden fazla gerekli hassasiyeti Adalet Par
tisi Senato Grupu gösterecek ve Hükümetin ya
kasına yapışacaktır. Tahkikat yapıldı. Halk 
Partisi Başkanvekili arkadaşımızın Başkanlı-

— 32 — 
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ğıııda yapılan tahkikat neticesini gösterir ra
por elimize geldi. Ne diyordu rapor? 

Diyordu ki, evet «böyle bir isnat karşısında. 
alâkalıların cümlesini dinledik. Dahiliye Vekili 
bir ihbar duyduğunu, bu ihbarı Meclisin ma
meleki ile ilgili olması bakımından onun muha
fızı mevkiinde olan Başkanlık Divanından ida
reci üyelere bildirdim ve ben vazifemi ifa et
tim. Arama hususunda her hangi bir telkinde 
bulunmadım, her hangi bir direktifim de yok
tur. Meclisten bâzı makina ve teksir aletlerinin 
çıktığını duydum. îdare âmirlerine keyfiyeti 
intikal ettirdim. Benim rolüm bitmiştir. Hükü
met Başkanı da aynı şeyi ifade ediyor. «Hükü 
metin katiyen arama hususunda bir emir ve di
rektifi yoktur. Başkanlık Divanından idareci 
üyelere keyfiyet haber verilmiştir.» 

Bu işle ilgili bütün şahitler dinlenmiştir. On 
kişiye yakın aramaya iştirak eden kimseler var 
dır. Bunların hepsi ittifakla «hariçten aramaya 
iştirak eden tek şahıs yoktur, hiçbir grupuu 
hiçbir odasında evrak, v. s. aranmış değildik 
Yalnız kapılar açılmış ve yazı ve teksir makina-
larına bakılmıştır. Bunun dışında hiçbir şahsın 
masası ve gruptaki masanın ve dolabın açılması 
mevzuubahis değildir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, işte hassasi
yet gösteren, işte bu mevzu üzerinde hassasi
yetle duran Adalet Partisi Grupu şu raporun 
neticesinden sonra tatile razı olmuştur, tatil ka
rarma iştirak etmiş ve bu kararın lehinde oy 
kullanmıştır. 

Şimdi bu mevzuun tatile girmeden evvel, 
gündem dışı konuşmalar şeklinde her parti gru
pu fikrini ariz ve amik dermeyan etti. Herkes söy-
liyebileceği şeyleri ve hattâ söylenmemesi lâzım-
gelen şeyleri de söyledi. Gruplar konuştu, Hükü
met konuştu, netice itibariyle bu tahkikat da du
rumu aydınlattı ve tatile girildi. Büyük bir se
çim geçirdik. Milletle yüz yüze geldiğimiz za
man muhakkak bütün arkadaşlarımız duymuş
tur. Arkadaşlar, millet huzur istiyor, millet ken
disine hizmet istiyor. Lüzumsuz isnatlarla, is
natları mütemadiyen tekrarlamak, hakikatin mey
dana çıkmış olmasına rağmen ona sırt çevirmek 
suretiyle tekrar ortaya atmak suretiyle zaman 
öldürülmesini istemiyor. Binaenaleyh, muhterem 
arkadaşlarımdan bir şey duydum, efendim, Mec
lis açılalı bir hafta oldu, Hükümet haber verme-

1 di. Ya cereyan eden muameleden haberimiz yok, 
yahut her ne pahasına olursa olsun Hükümeti 
töhmet altında bıraktırmak için söz söylemek ar-

I zusu vardır. 

Arkadaşlar, elimizdeki muamele bizim İçtü
züğümüzün 170 nci maddesine göre cereyan et
mektedir. Meclis içinde bir suç işlendiği iddia 
olunmaktadır. Hem Millet Meclisi kısmında, hem 
de Senato kısmında suç işlenmiştir, isnadı var
dır. Böyle bir isnat yapıldığı zaman, Meclislerin 
başkanları bir hazırlık tahkikatı yaptırır. Bu 
hazırlık tahkikatını bizim müşterek divanımız, 
müşterek hazırlık komisyonu şeklinde kurmuş. 
Bunlar tâli bir komisyon kurmuşlardır. Bu tâli 
komisyon evrakın tahkikatını bitirmiş ve hazır
ladığı raporu Başkanlık Divanına vermiştir. Her 
iki Başkanlık Divanının üyeleri toplanacaklar 
ve bu tâli komisyonun hazırladığı raporun üze
rinde bir karar vereceklerdir. Onların verdikleri 
karar Yüksek Huzurlarınıza gelecektir. Binaen
aleyh, Meclisin içinde işlendiği iddia olunan bir 
suçun Hükümet tarafından tahkik edilmesini is
tiyorlarsa eğer arkadaşlarımız büyük bir hata 
içindeler. Ve Meclisin masuniyetini, mânevi şah
siyetini koruma talebinin hilâfında burada tah
kikat istiyorlar demektir ki, büyük bir hata işli
yorlar. Meclis içindeki tahkikatı Meclislerin Baş
kanlık Divanları yapar. Meclislerin Başkanlık 
Divanları faaliyete geçmiştir. İlk tâli komisyon 
faaliyetini bitirmiş ve hazırladığı raporu Baş
kanlık Divanına sunmuştur. Biz bir malûmat 
bekliyorsak Başkanlarımızdan bekliyeceğiz. Bu 
tahkikatın nereye müncer olduğunu Başkanlar
dan istiyeceğiz. Yoksa, Meclisin içinde işlendiği 
iddia edilen bir suçun tahkikatını Hükümet yap
maz. Bu bakımdan bir arkadaşımızın, Hükümet
ten bekliyoruz, halen daha haber vermedi, şeklin- • 
deki görüşünü tashih etmesini rica edeceğim. 
Eğer bu görüşü Başkanlık Divanlarından halen 

I bir haber verilmedi şeklinde tashih ederlerse el
bette bir diyeceğimiz yok. Elbette biz de bu tâ-

I li komisyonun vermiş olduğu rapordan sonraki 
görüşmenin ikmalini ve Umumi Heyetlere gerek
li malûmatın verilmesini biz de istirham etmek
teyiz. 

I Şimdi muhterem arkadaşlarım, Halk Parti
sinden yedi, sekiz arkadaşımız genel görüşme 
açılmasını istiyen bir talepte bulundular. Biz şu 
ana kadar, seçimden sonraki atmosfer içerisinde 

I bu genel görüşme talebinin geri alındığını bili-
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yorduk. Ve mesul arkadaşlar da geri aldıklarını 
ifade etmişlerdir. Biz şu anda yani bu celseye 
başladığımız zaman geri alınma muamelesinin 
tekemmül edeceğini beklemekteyken, genel gö
rüşme açılması talebinin tekrarlandığını üzüntü 
ile müşahede ettik. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Tuna, gün
demi daha evvel almadınız mı efendim? Gündem 
neşredildi. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Gündem de var elbette gündemde, olacaktır. Tak
rir okunacak ve iade edilecektir, Sayın Başka
nım. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, netice itibariyle 
sözlerimi şu şekilde hülâsa ötmek isterim. Biz 
Adalet Partisi Grupu olarak, Hükümetin her 
türlü kötü hareketlerini örtmek için çaba sarf 
edecek insanlar değiliz. Ayın onundan, onyedisi-
ne kadar tatil izni vermiyen arkadaşlarınız bu 
haleti ruhiye ile hareket etmiştir. Tahkikat ne
ticesi belli olsun. Hakikaten bu hal var mıdır, 
yok mudur, tahakkuk etsin diye bir hafta tatile 
girme kararını almamışlardır. Tahkikat bitmiştir 
ve bu tahkikat eğer bizim ekseriyette olduğumuz 
bir komisyonun kararı olsa idi belki yine düşü
nebilirdik. Fakat, muhalefetten bir başkanveki-
linin başkanlığında, üç üyesinin muhalefetten, 
iki üyesinin iktidardan olan bir komisyon aşağı -

yukarı ittifakla, bu neticeye varmıştır. Binaen
aleyh, durum bu şekilde tavazzuh ettikten sonra, 
sırf lüzumsuz yere, bir fayda temin etmeyecek 
hususlar için, zaman kaybetmemek için biz bir 
genel görüşmenin açılmasına taraftar değiliz. Şu
nu tekrar ifade etmek istiyorum. Hiçbir zaman 
genel görüşmenin açılmasından çekindiğimiz için 
değil, elbet bunun cevabını Hükümette vermeye 
muktedirdir. Tahkikat evrakı elimizde olduğu
na göre bizler de sorulacak suallerin cevabını 
ferahlıkla vermeye muktediriz. Yalnız bir tahki
katı istemeyişimizin, bir genel görüşme isteme
yişimizin yegane sebebi, zamandan tasarruf edip 
şu fakir millete onun huzurunu temin yolunda 
biraz daha fazla hizmet etmeyi temindir. Cüm
lenizi hürmetle selâmlarım arkadaşlarım. (Al
kışlar) 

DEVLET BAKANI RAFET SEZGİN (Ça
nakkale Milletvekili) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Saym Bakan söz mü istediniz?.. 
Tüzüğümüze göre sÖ3 vermeye imkân yoktur 
bu safhada. Doğrudan doğruya oylamaya geçe
ceğim. Efendim, oylarınıza sunacağım, genel gö
rüşme isteğini kabul edenler... Kabul etmiyen-
lcr... Buyurun efendim. Kabul 55; 52 ortalaması 
54. Rot, 65: 61 ortalaması 64. 

Genel görüşme isteği kabul edilmemiştir. (Al
kışlar) 

3. — GÖRÜŞÜLEN İSLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Se
zai O'Kan'ın, İçtüzüğün 17 nci maddesinin (A) 
bendinin III nc'l fıkrasında dcğiıiklik yapılma
sına dair İçtüzük teklifi ve Cumhuriyet Senato
su Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/190) (S. Sayısı: 753) (1) 

BAŞKAN — İçtüzük değişikliği hakkındaki 
gündem konularına geçiyorum. 

Birinci içtüzük teklifi 753 sıra sayılı teklif 
idi. Bunun üzerinde şimdiye kadar bâzı görüşme
ler zaman zaman yapılmıştır. Ben kısaca hangi 
noktada bulunduğumuzu izah edeyim : 

Yeter sayıda üye konuşmuştur. Saym Öz-
türkeino'nin bir kifayet takriri vardır halen el
de. Bundan sonra da üç saym üyenin imzalı bir 

(1.) 753 S. Sayılı basmayazı 15 . 2 .1966 ta
rihli 47 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

tadil teklifi vardır. Bu arada iki önerge daha gel
di. Şimdi önergeleri okutuyorum: Buna göre iş
lem yapacağız efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 17 nci 
maddesinin tamamının değiştirilmesi hakkında, 
bizim fıkra teklifimizi de kapsıyan daha şümul
lü bir teklif hazırladığımızdan, gündemin IV nc"ı 
bölümünün (B/ l ) maddesinde yer alan teklifi
min geri verilmesini arz ve rica ederim. 

Tabiî Üye 
Sezai O'Kan 

BAŞKAN — Sayın O'Kan, bu geriverme tek
lifi umumiyetle tatbikat görmüş bir madde de
ğildir. Komisyona iade tarzında düzeltirseniz bu
nu oylamak mümkün olacak. Bunu öyle yapa
lım. Çünkü aynı neticeye varacak. 
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SEZAİ O'KAN (Tabiî Üye) — Evet, efen
dim, düzeltiyorum. 

BAŞKAN — Dinlenen önerge daha şümullü 
bir teklif hazırlandığı mahiyettedir. İlk teklifi 
yapan saym üye geri istemektedir. Bu geri iste
meyi Komisyona iade tarzında yapmak müm
kündür. Böyle tashihini kendisi de istemişlerdir. 
Bu tashih ile komisyona iadesi tarzını oylarını
za sunacağım. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Bu teklif de, yeni teklif de ko
misyona gidecektir. Yeni tarzı ile gelecektir. 

2. — Cumhuriyet Senatosu ilfamş Üyesi Ce
nap Aksu ve 5 arkadaşının, İçtüz'iğün 114 nci'ı 
maddesi sonuna iki yeni fıkra eklenmesine dair 
İçtüzük teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S. 
Sayısı: 559 a ek) (1) 

BAŞKAN — İkinci tüzük derişikliği teklifi: 
559 a (A) eki, bunun şimdiye kadar gördüğü 
muameleyi kısaca izah edejim. Yeter sayıda sa
ym üye konulmuştur. Yeterlik önergesi gediğin
de yollama isteğinde bulunulup gerekli sayı te
min edilemediği iğin bırakılmıştır. Son kaldığı 
nokta bu. 

Takibedecek Hükümetin ilgili üyesi veya Ba
kan var mı efendim. Bunun için. İlgili bakan 
veya yetki ile gelmiş o1 an ilgili kişi bulunmadığı 
için bunu görüşmeye imkân yoktur. Komisyon 
vardır, fakat ilgili Hükümet temsilcisi yoktur. 

3. — Maliye Bakanı İhsan Gilrsan'ın Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 3656 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Bilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Cumhuriyet Senatosu 4/71) 
(S. Sayısı: 771) 

4. — Maliye Bakanı İhsan Gilrsan'ın, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 3657 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Cumhuriyet Senatosu 4/72) 
(S. Saıjısı: 773) 

(1) 559 a ek S .Sayılı basmayazı 6 . / 1965 
tarihli 68 nci Birleşim tutanağının sonuna ekli
dir. 

5. — Maliye Bakanı İhsan Gürsan'm, Di-
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 3658 sayılı Kararın Genel Kurulda görü-
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (4/73) (S. Sayısı: 772) 

BAŞKAN — Şimdi sayın Maliye Bakanının 
Meclis üyesi sıfatı ile Dilekçe Karma Komisyo
nundan çıkmış olan iki karara karşı bir itirazı 
var. Saym Bakan burada yoklar. Kendilerinin 
itiraz sebeplerini açıklamaları icabeder. Onun 
için de görüşme mümkün olmaz. Geçende aynı 
madde bu tatbikatı görmüştür. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Veh
bi Ersü ve 3 arkadaşının Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun 22 . 5 . 1965 tarihli 
Haftalık Karar Cetveller indeki 2538 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (Cum
huriyet Senatosu 4/74) (S. Sayısı: 784) 

BAŞKAN — Son olarak Sayın Ersü ve iki 
arkadaşının aynı mealde Dilekçe Karma Komis
yonunun bir kararma itirazları var. Sayın Ersü 
ve kararda imzası olan saym üyeler yoklar Bu
nun da görüşülmesi mümkün olamıyacak efen
dim. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz bir hususu arz etmek is
tiyordum. İçtüzüğün 559 (A) diye demin tak
dim ettiğiniz ve Hükümetin olmaması sebebiyle 
görüşü1 emiyecektir dediğiniz mevzu İçtüzük ta
diline taallûk ediyor. İçtüzük tadillerinde Komis-
von burada buna göre Hükümetin bulunması 
lâzım değildir kanaatindeyim. 

BA^ KAN — Evet, Yüksek Hâkimler Kuru-
Uma üye seçimi hakkında, tüzük tadili. Anayasa 
Komisyonu burada, görüşülebilir, efendim. Hak
lısınız. Şimdi son sırası şöyle efendim. Yeterlik 
önergesi geliyor ve o noktada kalıyor. Konuşma
lar da bitmiştir. Önergeyi okutuyorum. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Kastamo
nu) — Şimdi biz, Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Bacjkan ve Sözcüsü buradayız. Yalnız, bu rapora 
muhalif idik. Bu raporun sözcülüğüne Zihni Betil 
.Arkadaşımızı seçmiştik. Kendileri burada yok. 
Zihni Betil olmadığı için görüşülmesi mümkün 
değildir. Biz ikimiz de muhalifiz. Komisyon Baş-

— 35 — 
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kanı da rapora muhalif. 

BAŞKAN — Tüzüğümüze göre Komisyonun 
diğer üyeleri bulunmazsa otomatik olarak sözcü 
bunu kabullenmiş olur. Fakat bu rapor için söz
cü seçilen sayın üye burada yok. Burada bulu
nan Başkan ve Sözcü muhaliftir, takdir buyu

rursunuz, hakikaten müdafaası güç bir durum
dur. Onun için görüşmiyelim. 

21 Haziran 1966 Salı günü saat 15,00 te top
lanmak üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati: 16,25 


