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1. — GEÇEN 1 FTANAK OZETI
Çarşı ve mahalle bekçileri hakkındaki ka
nun tasarısını görüşmek üzere, tasarılmn havale
edildiği komisyonlardan üçer üye alınmak su
retiyle bir Geçici Komisyon teşkiline dair Baş
kanlık tezkeresi okundu ve Komisyonun teşkili1
kabul olundu.
Cumhuriyet Senatosu üyeleri Sadi Koça.ş ve
Hasan Kangal'a izin verilmesi hakkında Cum
huriyet Senatosu Başanlığı tezkeresi okundu ve
izinleri kabul edildi.
Ankara Üniversitesi 1966 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması ve
1966 yılı Bütçe Kanuıruna bağlı ( A / l ) , (A/2),
(A/3) ve (R) işaretli cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun tasarılarının günde
me alınarak öncelikle ve diğer işlere takdimen
görüşülmesine dair Karma Bütçe Komisyonu
tezkeresi okundu ve kabul olundu.
Ankara Üniversitesi 1966 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması ve

1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) , (A/2),
(A/3) ve (11) işaretli cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarıları görüşüldü ve
tasarılar açık oya sunuldu.
Tabiî Üye Kâmil' Karavelioğlu'nun; geli el gö
rüşme isteğinin geri bırakılmasının içtüzüğün
128 nciı maddesine aykırı olduğundan genel gö
rüşmeye geçilmesine dair önergesi görüşüldü ve
önerge kabul edilmedi.
Anayasa Mahkemesinle bir asıl üye seçimi
için yapılan iki seçim turunda da adaylardan
hiçbirisi yeter oyu alamadıklanndaın, seçime
gelecek birleşimde devam olunacağı bildirildi.
Salt çoğunluk kalmadığından 7 Temmuz 1966
Perşembe günü saat 15 te toplanılmak üzere bir
leşime, saat 16,20 de, son verildi.
Başkan
Kâtip
Başkan vekili
Eskişehir
Kadri Kaplan
Ömer Ucuzal
Kati])
Gaziantep
Nizamettin Özgül
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2. — GELEN KÂĞITLAR
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve
Raporlar
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
1. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi İh
misyonu raporu (3/197) (S. Sayısı : 798)
san Sabri Çağlayang'il'in yasama dokunulmazlı
11. —• Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
ğının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke
Şevket Akyürek'in yasama dokunulmazlığının
resi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve
let Komisyonu raporu (3/12) (S. Sayısı : 788)
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
2. —• Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
misyonu raporu (3/200) (S. Sayısı : 799)
Şevket Akyürek'in yasama dokunulmazlığının
12. — Cumhuriyet Senatosu Bilecik Üyesi
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve
Talât Oran'm yasama dokunulmazlığımın kaldı
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
misyonu raporu (3/15) (S. Sayısı : 789)
huriyet
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu
3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi
raporu (3/228) (S. Sayısı : 800)
Mehmet Ünaldı'nm yasama dokunulmazlığının
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve
13. —• Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
Rifat Öztürkcine'nin yasama dokunulmazlığının
misyonu raporu (3/23) (S. Sayısı • 790)
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve
4. —• Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi İh
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
san Sa'bri Çağlayangil'in yasama dokunulmazlı
misyonu raporu (3/278) (S. Sayısı : 801)
ğının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke
14. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Rah
resi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
mi Arıkan'ın yasama dokunulmazlığının kaldı
let Komisyonu raporu (3/37) (S. Sayısı : 791)
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
5. —• Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi
huriyet
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu
Mehmet Ünaldı'nm yasama dokunulmazlığının
raporu (3/279) (S. Sayısı 802)
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve
15. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
Hüsnü Dikeeligil'in yasama dokunulmazlığının
misyonu raporu (3/54) (S. Sayısı : 792)
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve
6. —• Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi İh
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
san Sabri Çağlayangil'in yasama dokunulmazlı
misyonu raporu (3/290) (S. Sayısı 803)
ğının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
16. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi
let Komisyonu raporu (3/57) (S. Sayısı : 793)
Şeref Kayalar'ın yasama dokunulmazlığının kal
7. — Cumhuriyet Senatasu Giresun Üyesi
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve
Sabahattin Orhon'un yasama dokunulmazlığımın
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve
misyonu raporu (3/311) (S. Sayısı : 804)
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
17. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
yonu raporu (3/92) (S. Sayısı : 796)
Tekin Arı burun'un yasama dokunulmazlığının
8. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi İh
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve
san Sabri ÇağlayangiPin yasama dokunulmazlı
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Koğının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke
• misyonu raporu (3/326) (S. Sayısı : 805)
resi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu (3/112) (S. Sayısı : 794)
18. — Cumhuriyet Senatosu Çorum Üyesi
Safa Yalçuk'un yasama dokunulmazlığının kal
9. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi C. Ter
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve
fik Okyayuz'un yasama dokunulmazlığının kal
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve
misyonu raporu (3/332) (S. Sayısı : 806)
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/195) (S. Sayısı : 797)
19. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Rifat Öztürkcine'nin yasama dokunulmazlığının
10. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve
Orhan Süersan'm yasama dokunulmazlığının
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Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/358) (S. Sayısı : 807)
20. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi
M. Nuri Âdemoğlu'nun yasama dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve
Adalet Komisyonu raporu (3/371) (S. Sayısı :
808)
21. —• Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi İh
san Sabri Çağlayangil'in yasama dokkunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu (3/385) (S. Sayısı : 795)
22. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Osman Zeki Gümüşoğlu'nun yasama dokunul
mazlığının kaldırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anaya-
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sa ve Adalet Komisyonu raporu (3/403) (S. Sa
yısı : 809)
23. — Cumhuriyet Senatosu Bilecik Üyesi
Talât Oran'm yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu
raporu (3/429) (S. Sayısı : 810)
24. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Şevket Akyürek'in yasama dokunulmazlığının
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/436) (S. Sayısı : 811)
25. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Orhan Akça'nm yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/441) (S. Sayısı : 812)

BİRİNCİ OTURUM
Açılma saati : 15,00
BAŞKAN — Başkanvekili Kadri Kaplan
KÂTİPLER: Nizanıettin Özgül (Gaziantep), Ömer Ucuzal (Eskişehir)

BAŞKAN — 85 nci Birleşimi açıyorum.
3. — YOKLAMA
BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır.
(Yoklama yapıldı)

BAŞKAN •— Yeter çoğunluk vardır, görüş
melere başlıyoruz.

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1. •— 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı
(A/l),
(A/2), (A/3) ve (R) işaretli cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi
1/199, 2/297, 2/327, 2/330, 2/334;
Cumhuriyet
Senatosu 1/ 656) (S. Sayısı : 786) (1)

2. — Ankara Üniversitesi 1966 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu
raporu (Millet Meclisi 1/196; Cumhuriyet Sena
tosu 1/655) (S. Sayısı : 787) (2)

(2) 787 S. Sayılı basmayazı 5.7.1966 tarih(1) 786 S. Sayılı basmayazı 5.7.1966 tarih- I
li 84 ncü Birleşim Tutanak Dergisine bağlıdır, ii li 84 ncü Birleşim Tutanak Dergisine bağlıdır.
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BAŞKAN — Geçen birleşimde oylama neti
cesi almamıyan iki aktarma kanunu vardı. Onun
için oy kullanmıyan sayın üye var mı?.. («Var,
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var» sesleri.)
Oylama işlemi bitmemişti, onun için kutuları
dolaştıracaklar.

5. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER
'Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Yarınki 7 Temmuz 1966 Oturumunda dört
dakikayı geçmiyecek şekilde Irak dostluğunu
övme ve başarı dileği yolunda gündem dışı söz
dileğinde bulunduğumu arz ederim.
Tabiî üye
iSıtkı Ulay

• daha derin, köklü bir dostluk ve iyi münase
betler kurma yolundaki teşebbüs ve beyanları
nı ve bugünkü bildiride de Hükümetimizin, bil
hassa Filistin konusundaki anlayışını ve Sayın
Iraklıların da buna mukabil Kıbrıs konusun
daki geniş görüşlerini şükranla karşılayıp, des
teklememek elbette mümkün değildir.

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Altı aydır bir kısım tütün ekicileri tütün be
dellerini alamamışlardır. Çok müşkül durumda
olan bu tütün müstahsilinin derdine çare bulun
ması konusunda üç dakikalık gündem dışı ko
nuşmak istiyorum. Âcil ve önemli olması dolayısiyle ilginizi saygıyle rica ederim.
Denizli
Hüseyin Atmaca

Hür ve bağımsız Irak'ın kuruluşundan beri
inkâr edilmez ki; Türkiye Cumhuriyetinin her
devri ve her Hükümeti birbirinden farksız ola
rak Iraklıları bir komşu ve 'bir dost olmaktan
ziyade bir akraba Devlet olarak tanımış ve her
fırsatta Irak Milletine ve onun hükümetlerine
el uzatmak ve kardeşlik bağrını açmaktan geri
kalmamıştır.
Bugünkü aynı iyi niyet ile, bu dostluğun
daha köklü ve daha derin olması yolunda kar
şılıklı olarak çaba ve gayret gösterenleri tak
dir, tebrik ve teşci eylememek elbette ki müm
kün değildir. Hiçbir tereddüt ve şüphe yok ki,
bu defa millet olarak ve mesul şahıslar olarak
candan ve gönülden hepimiz bu dostluğun daha
temelli, dajha köklü, gerilemez ve durulamaz
obedî bir kardeşliğe inkılâbını ümit ile ve sabır
sızlıkla 'bekliyoruz.

Başkanlığa
Bugün Senato oturumunda, içişlerimize ya
pılan dış müdahaleler hakkında gündem dışı bir
konuşma yapmak istiyorum. Söz verilmesini rica
ederim. Saygılarımla.
Tabiî üye
Haydar Tunçkanat
BAŞKAN — Önergeleri dinlediniz. Bu üç
önergede de gündem dışı konuşma istenmekte
dir. Bunlardan ikisini önemli olarak kabul edi
yorum. .Sayın Atmaca'ya da diretmem'eleri için
bir - iki dakika içerisinde çok kısa olmak şartiyle söz vereceğim.
1. — Tabiî Üye Sıtkı Ulay; trak Başbakanının
memleketimizi
ziyaretinden ve iki kardeş mil
let arasında derin dostluk ve iyi
münasebetler
kurulmasına dair bey ayılarından duyulan sevince
ve Türk - Arap dostluğunun genişletilmesine da
ir demeci.
'BAŞKAN — Sayın Ulay, buyurunuz.
,SITKI ULAY (Tabiî Üye) — Muhterem
arkadaşlarım, geçirdikleri bâzı üzücü olaylar
dan sonra, bütün Türk Milletince öz kardeş
ve akraba saydığımız komşu Irak'ın Sayın
Başbakanının birkaç günden beri yurdumuzda
ve aramızda bulunmasını ve eskilerine nisbetle

Bu defaki derin dostluğun temelleri atılır
ken ne mutlu ki, her iki taraf milletleri ile
hükümetleri maziden de bâzı ibret dersleri ve
tecrübeleri almış olmak talihine ve şansına da
sahip bulunmaktadırlar. Bu şans ile tecrübe
nin yeni delilleri de :
Bugünkü Türk Halkı ile hükümetlerinin;
Arap dostlarımızın müşterek ve milli bir dâva
sı olan İsrail meselesine tamamiyle vâkıf ol
maları ;
Geri kalmışlıktan kurtulmak için dost ve
kardeş Arap âleminin siyasi ve iktisadi bağım
sızlık dâvasını ve çabalarını müspet bir anla
yışla karşılamakta olmamız;
Ayrıca, bütün Arap ülkelerinin her taraftan
gelen ve her türlü istismarcı ve müstemlekeci
bir zihniyetin ayırıcılık ve bölücülüklerine kar
şı beraber ve müttehit davranışlarını haklı ve
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olumlu karşılama anlayışımız ve bu defa Or
ta - Doğuda büyük bir nüfusa sahip Arap ül
kelerine, yalnız birkaçına münhasır kalmıyacak olan - dostluk elini - hepsine birden, müşte
reken uzatmış olma yolundaki gayretler ve dav
ranışlar ;
Hele bir kısmınca istismarcı ve bölücü bir
zihniyet ve amacı hedef güttüğü anlaşılan ve
henüz nereden geldiği tamamiyle kestirilemiyen bir İslâm Paktı konusuna Türkiye'nin karışmıyarak ebedî dostluklarımızı sırf müstakil
Türk ve Arap menfaatleri esasına dayamış ol
mamız ve bulunmamız umuyoruz ki, yarınların
geniş ve derin dostluklarının bir temeli ve fel
sefesi olmak şans ve mutluluğuna bizi sahip
kılmaktadır,
Bu sebeple bu mânada ve bu yoldaki müte
şebbislere ben şahsım adına içten gelen başarı
temennilerimi takdim ile, arkadaşlarımı da
hürmet ve muhabbetle selâmlarım. (Alkışlar)
2. — Denizli Üyesi Hüseyin
Atmaca'nm,
tüccarların müstahsıldan
satmaldıkları
tütün
bedelini hâlâ ödemediklerine
ve Gümrük ve
Tekel Bakanlığınca
bu kabil tüccarlara alım
imkânı verilmemesine dair demeci
BAŞKAN — Sayın Atmaca, buyurunuz.
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın
Başkan, değerli arkadaşlar; Denizli ilinin Acı
payam ve Tavas ilçelerindeki tütün müstahsılından bir kısmı 1965 tütün mahsulünü tücca
ra satmışlardır. Tüccarlardan bâzıları tütünle
rin koçanlarını alıp, tütünlerini depolarına kal
dırdıkları halde bedellerini ödememişlerdir.
Ocak 1965 tarihinden beri, altı aydır müstahsil,
tüccarların peşindedir.
Binlerce köylü vatandaşımızı sıkıntıya sokan
ve tüccar ahlâkı ile asla bağdaşamıyan bu du
rum üzüntü vermektedir.
Geçimini tütüne bağlamış, yazın sıcağında,
kışın soğuğunda 3ranarak, kavrularak, almterinin karşılığını aylardır bekliyen ve çocuğunun
yiyeceğinden, giyeceğinden kesmek zorunda ka
lan muhterem çiftçimizin derdine çare aranmalı
dır.
Tüccardan bir kısmı izini kaybetmiş, bir
kısmı da pazarlık yapmak suretiyle bedelin
% 20 - 25 nisbetinde indirimler teklif etmekte
dirler.

7.7.

1966

O : 1

Bu durum karşısında tütün müstahsili mah
sulünü satma ve bedelini alabilme emniyetin
den mahrumdur.
Sayın Tekel Bakanından tütünlerini kaptı kaçtı tüccara kaptıran, bedelini altı aydır alamıyan tütün müstahsilinin ıstırabına çare bul
masını rica ediyorum.
'Bundan sonra bu gibi tüccarlara imkân ve
rilmesin. Bilhassa tütün piyasasını destekliyecek, tütün ekicilerinin kredi ihtiyacını karşılıyacak bir bankanın kurulması bu hâdiseyle de
bir kere daha zaruret haline gelmiştir.
Tütün müstahsili mahsulünü satmış ve be
delini alıp alamama endişesindedir. Bu cefakâr,
çilekeş tütün müstahsıllarma koruyucu tedbir
lerin acilen alınmasını Sayın Tekel Bakanından
tekrar rica ediyorum.
Hepinizi hürmetle selâmlarım.
3. — Tabiî Üye Haydar Tunçkanat'ın içişle
rimize karşı tertiplenen plânlı müdahalaler ve
bunun iştirakçilerine ve konu ile ilgili belgelere
dair demeci.
BAŞKAN — Sayın Tunçkanait, buyurumıs.
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Sa
yın senatörler;
Her Türkün millî haysiyet ve gururunu de
rinden yaralıyacak, çok acı, falkait, gerçek bir du
rumu açıklıyan bâzı belgeleri (gözlerinizin önüne
sermek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum.
Bizim duyduğumuz üzüntüyü paylaşmıyacak
ve bu kötü niyetli kimseleri lânetlemiyecek bir
kimsenin aramızda bulunamvyaıeağı inancında
yım.
İçişlerimize karşı teritiplenen plânlı müdaha
leleri ve (burularla işbirliğinde bulunan yerli 'komp
locularla, j^abancı diplomatların imzalı 'belgeleri
ile, bunun yürütülme mekanizmasını açığa vura
cak belgeleri Yüce Senatonun ve Türk kamu oyu
nun takdirlerine sunmak bizim için yapılması za
ruri bir görevdir.
Şanlı 'geçmişi ile bıür ve bağımsız yaşamış mil
letimizi dış çıkarların kirli ve kanlı oyunlarına
sabne olan diğer bâzı ülkelerle bir tutmaya yel
tenen dış çevrelerin ve onlarla işjbirliğinde bulu
nan yerli ortaklarının plânlarını açığa vuran bu
belgelerin asıllarının fotokopileri
elimizdedir.
Şimdi, aslına bağlı kalmaya son derece dikkat
ederek yaptığımız 'tercümeleri arz ediyorum.
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Sayın senatörler;
Raporda görüleceği üzere; raporu hazırlıyan
kimse, iktidar çevrelerinin görüş ve kanaatlerini
yansıtan ve nüfuzlu olduğu kanısını veren ve
Amerikalılarla yakın (bir işbirliği içinde bulunan
bir ajan görevi yapmaktadır. 28 Aralık 1965 ta
rihini taşıyan bu rapor şöyle başlıyor.
«Seçimlerden sonra ortaya çıkan ve sizi ilgi
lendiren bâzı güçlükler aşağıdaki şartların bir
sonucudur :
1. Diğer bâzı hususlarla birlikte 27 Mayıs
Hükümet darbesi, ekonomik problemler, iç ve dış
politikada muhalefetle olan ciddî görüş ayrılığı
mız büyük güçlüklere sebebölmaktadır. Meşhur
Af ve Seçim Kanununun değiştirilmesi ile ilgili
sorunlar Ibize karşı bir birleşmenin mümkün ol
duğunun belirtileridir.
«Çetin ceviz» - tırnak içerisinde - beklendiği
üzere eskiden yaptığı gibi, «Atatürk'ün millî po
litikası», ikili anlaşmalar, üsler ve saire gibi can
sıkıcı sorunları tekrar ortaya atmaya çalışarak
Hükümete karşı entrika, ve tecavüzlerini artır
maktadır.»
Yani; ikili anlaşmalar, üsler, Atatürk'ün millî
politikası can sıkıcı sorunlar olup, bunların tek
rar ortaya atılması, Hükümetin arzuladığı rahat
lıkta çalışmasını önlemekteymiş.
«Bu sebeple, herkes müttefiktir ki; bu tehlike
muhalefetin tedrici şekilde parçalanmasını ve bü
tün arzulanmıyan sonuçları ile birlikte, sol ve sol
eğilimlerin benzeri bir birlik yaratmasını ön1! emek
üzere (boğulmasını tahrik eder hattâ buna zor
lar.»
Tercüme aslıma sadık kalarak yapıldığı için bu
paragrafın da açıklanması zaruri olmaktadır.
Açıklıyorum. (Mahiyeti anlaşılmıyan bir müdahale'ı Müsaade buyurun.
Burada; muhalefetin iktidar karşısında bir
leşmeli tehlikeli görülmekte ve tedricen mutlaka
parçalanması lüzumuna işaret edilerek, sol ve
solcu (aşırı Sol veya komünist t âhiri kull anılmamaktadır) deyimleri altında, ilerici akımların, sö
mürücü ve müdahaleci tutum karşısında birleşip
kuvvetlenmesini de önlemek üzere; arzu edilmiyen sonuçlarına rağmen, yani, bir terör havası
yaratılarak, kanun dışı m'etlotlar
uygulanacak,
komplo, tertip ve iftiralarla bu akımlar boğula
cak ve temiz Türk evlâtları damgalanacak.
«Diğer taraftan çok müessir, tarafsızlaştırma
çabalarının daha başarı ile uygulanmasının müş
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terek gayretlerle sağlanması gerekli görülmekte
dir. - parantez içellisinde - (İlişik listenin bu mak
sada yardımcı olacağı kabul edilmektedir.)» İli
şik liste bizdedir.
Yani; ortalığa hir bahar havası verebilmek
için, sözü geçen, tanınmış kimseler, eli kalem tu
tanlar, önemli mevki işgal eden kimseler, Ameri
kalı ve Türk dostların gayret ve yardımlariyle,
muhalefet ve iktidar çatışmasında taraf tütmıyacaklar veya taraf olanlar yumuşatılacak. Bunun' ;
için de, böyle kimselerden bâzılarının bir listesi
verilmiş, tarafsızlaştırma evvelâ bunlara uygu
lanacak müessir sonuçlar alınacak.
«2. Münakaşa edilmez hir gerçektir ki; mem
leketin politik hayatında ordu her zaman rejimin
istikrarım tâyin eden birinci derecede önemli bir
faktör olmuştur. Hükümet 'darbesinden sonra bin
lerce subayın ordudan çıkarılması bizim askerî
çevreler içindeki nüfuzumuzu ciddî surette etki
lemiştir.
Halihazır subayların büyük çoğunluğunun
reform psikozunun nüfuzu altında, inönü'nün
körü körüne hayranları ve Adalet Partisine düş
man oluşları rejim için1 potansiyel bir tehlike arz
eder. Seçimlerden hemen sonra halihazır duru
mu değiştirmiyecek gibi görünmek için ordunun
politik hayata müdahaleden kaçınması hususun
da General - ismi mahfuz - emrinde verilen temi
nat her ne kadar lehte ise de, Hükümet için1 bir
garanti teşkil etmez.» (Mahiyeti anlaşılmıyan bir
müdahale) Müsaade buyurun, sıralsiyle açıklıyacağız.
«Aynı zamanda bütün Devlet cihazı maalesef,
muhalefete bağlı kimselerin elindedir. Muhalefet
bu şartları mübalâğa ve speküle ederek Hükü metin ordu tarafından desteklenmediği ve Dev
let cihazının dengesiz, insicamsız ve Hükümetin
politikasının kararsız olduğu intibaını yaratmıya
hedef tutmaktadır. Bu durumdan kurtul'mak
için takübedileCek politikanın; emir ve kumanda
nın tekrar tesisi, Devlet mekanizmasının muhalefojf, taraftarı elemanlardan temizlenmesi ve
NRP'nin aletleri olan bâzı haşim kuruluşların
•zararsız hale getirilmesi olduğuna herkes inan
mıştır.»
Muhterem arkadaşlarım, bu paragrafın da
izah edilmesine biraz ihtiyaç var.
NRP rumuzlarını yorumlamak biraz zlor. (Mil- .
lî Cumhuriyet Partisi) gibi bir anlama geliyor.
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4. Cumhurbaşkanının bozulan sıhhatinin ye
(Halk Partisi) olması da ihtimal dâhilinde, ki I
ni problemlere sebebolacağı aşikârdır. Tedaıvi fik
bu, akla daha yakın geliyor. Yani, iktidara hasım
ri hâlâ münakaşa edilmektedir.
bütün kuruluşlar hu partinin, yani, (NEP) nin
oyuncaklarıdır. Bunlar da zararsız hale getirile
Eğer durum yeni bir Cumhurbaşkanı seçil
ceklerdir.
melini zaruri kılarsa, genel kanaate göre bugün
«Buna bağlı olarak, bâzı Hükümet tedbirleri
kü santiar altında en uygun olanı bay....» filan
nin hazırlanmasına ve uygulanmajsına paralel ola
cadır diye bir isimden bahsediyor, bende mahrak, rejime sadık ol'mıyan Devlet memurları ve
I fuızdur.
subaylardan en tehlikelileri bir program dâhilin
«Gerçi ordu komutanlığı bizim, memleketteki
de tasfiye edilmek üzere teslbit edilmektedir. Şim
gerçek nlüfuzumuzu kabule başlamıştır alma, aısdiye kadar yapılmış olan değişikliklere karşı
kerler adına bâzı müdahalelerde bulunulması gözgösterilen reaksiyon muhalefetin zayıflığının bir
I den uzak tutulmamalıdır.»
tezahürü olarak değerlendirilmektedir.
Tabiî ısaym arkadşalarım, raporun tarihini
biraz evvel arz ettim. Tarih 28 Aralık 1965 tir.
Şüphesiz sizin de malûmun'uzdur ki; hu po
litika ve .yukarda zikredilen tasarruflar çok önce
Şimdi vesikanın ikinci bölümüne geçiyorum:
Mr. M.P. tarafından teklif «dilen güvenlik ted
Bu vesika (çok gizli) damgasiyle damgalanmış
birleri ile intibak halindediır.»
olup 5 Ocak 1966 tarihini taşımaktadır.
Muhterem arkadaşlarım, bu paragrafın da I
Çok gizli
açıklanmasında bir fayda mülâhaza ediyorum.
5 Ocak 1966
« S ayın ATb ay Di eks on;
Adının baş harfleri M.P. olan veya şifre is
Bu raporun önemi, yalnız kaynakça (ki,
mi böyle bilinen bir yaibancı ile, çok önceden bir
kompetan
görünüyor) tahlil ve değerlendiririeplan 'haızırîanarak uygulanmasına geçilmiş, ik
tidarın güvenliği için izlenen politika ve şimdiye ' leri ihtiva etmesinden değil, aynı zamanda Hü
kümet ve Adalet Partisinin yenmek zorunda ol
karlar alman tedbirler bu önemli yabancının tav
duğu güçlüklere de ışık t utmasından dır.
siye ettiği güvenlik tedbirleriyle intibak halin
de bulunuyormuş.
Teşkilâtımızdaki adamlarımızın görevlerini
Raporunu verdiği Amerikalı diplomata «Bu I ve durumdaki cm son gelişmeleri dikkate alın
husus sizin de malûmunuzdur» diyerek çok önce
ca, kanaatimce; biz çalışma metotlarımızı geliş
den hazırlanan bu plânın Amerikalılarla birlik
tirmeli ve muhalefetle münasebetlerimizde da
te yürütüldüğünü itiraf ediyor. Tabiî burada,
ha temkinli ve hoş]anacakları bir davranış ;gösIbu ajana hâkim olan his, Amerikalılara olan sa
term'eliyiz. Hele subaylara karşı bu hususta da
dakatinin teyidi ile onların daha fazla itimatları
ha hassas olmalıyız.
na lâyık olanak mükâfatlandırılmasıdıır.
Bu notta belirttiğim görüşlerin ilgili makam
«3. 27 Mayısın getirdiği Anayasamın bâzı
ların dikkatlerine ulaştırılacağını ümideder ve
maddeleri, Tabiî Senatörlük müessese'si ve ben I bu konudaki fikirlerinizi bana bildirirseniz çok
zeri diğer problemler gibi, kanuni sistemim bâzı I müteşekkir olacağım. Saygılarımla.»
hukukî aykırılıklarının düzeltilmesi usul ve im I
İmza yerinde sadece E. M. rumzu bulunkânları da, rejimin gelecekteki emniyetini garan I maktadır.
ti edecek bir tedbir olarak düşfünülmektdir.
I
Saym senatörler;
I
Dahilî ve haricî bedbahtların ortak plânla
Benim talhkik ve iskandillerimin' sonucu ola
rını açığa vuran bu yüz kızartıcı belgeler üzerak, ikili anlaşmalar ve üsler prolblemlerini şöyle
I rinde, tercümelerin kısa açıklanması dışında
tesibit ettim •: Amerika ve NATO ile birlik olma
I bir yorum yapmaya gönlümüz razı olmadı. Bu
mız lüzumunu hatırdan çıkarmıyarak, ki, bu, kar
I vesikalar üzerindeki yoranın sizlere ve Türk
şılıklı anlaşmalar olmadan mümkün değildir,
I Kamu oyuna bırakıyoruz.
halen mevcut durumu etklilemiyecek bâzı deği
I
Saygılarımla.
şiklikleri kabule mütemayil durumunuz yapıcı
olarak kabul ediliyor. Diğer taraftan bu muha I
(A. P. sıralarından, kim yazmış bunu, nerelefete de uygun gelmiş olacaktır.
1 den gelmiş, sesleri)
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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
Karar No.: 33
Karar tarihi: 6 . 7 .1966
Toplantı No.: 33
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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tumunun uygun olup olmadığı ancak konuşma
larla meydana çıkar. Zira, din istismarı konu
su Anayasanın 19 neu madde hükümlerinin tat
bikatta aksaması demektir. Eğer böyle bir is
tismar iddia ediliyorsa; o takdirde, bu konu
hakkında Hükümetin siyaseti ve tedbirleri de
kendiliğinden ve öncelikle bahis konusu edile
cektir. Çünkü Anayasanın 8 nci maddesine gö
re, Anayasa hükümleri, yürütme organını da
sarahaten bağlıyan temel hukuk kurallarıdır.
Demek ki, önengcde bahis konusu edilen din is
tismarı ve bunun için uygun bir politikanın tâ
yin ve tesbiti maksadından hareket edersek,
Anayasanın yukarıda sayılı maddelerinin açık
delaletiyle Hükümet siyasetiyle ilgili bu sonu
ca varmak kendiliğinden mümkün olmaktadır.
2: Esasen, genel görüşme isteği Anayasa
nın 88 nci maddesine göre Hükümeti denetim
yollarından bir tanesi olduğu için istekte bu
lunanlar aksini beyan etmedikçe denetimin Hü
kümet siyaset ve icraatiyle ilgili olduğu açıktır.
OJ Yukarıda sayılan esasa ilişkin sebepler
den dolayı Başkanlık Divanı olarak, başka şek
li tasrih edilmediği için, Hükümetle ilgisi ol
madığı kanaatine varamayız. Bu türlü düşün
ce, Hükümeti denetleme için Parlâmento üye
lerine tanınan bir hakkı, hiç değilse geciktir
mek suretiyle zedeliyebilir. Eğer önergede, Hü
kümetle ilgisi olmadığına dair bir ibare bulun
sa ; ya da, sarahaten Hükümetin veya bir Ba
kanın dışında bir başka makam hedef tutulsa
idi, o takdirde önergenin usulüne uygun veril
mediği kanaatine varmak mümkün olurdu.

2. Aynı genel görüşme önergesinin İçtüzü
ğün 127 nci maddesinde yazılı hususları ilişkin
bulunmamasından gündemden çıkarılması ve
sahiplerine iade edilmesi.
Başkan
Başkanvekili
İbrahim Şevki Atasağun
Fikret Turhanigil
Bulunamadı
Başkanvekili
Kâtip
'1 - 2 nci maddelere mu2 nci maddeye
halifim, muhalefet şerçekimser
hi eklidir
Nahif Altan
Kadri Kaplan
Kâtip
Kâtip
2 noi maddeye çekinser
Adil Ünlü
Ömer Ucuzal
Bulunamadı
Kâtip
Kâtip
Nizamettin Özgül
Ahmet Nacıi Arı
Bulunamadı
Kâtip
İdare Âmiri
2 nci maddeye çekinser 2 nci maddeye çekinser
Azmi Erdoğan
Hilmi Onat
İdare Âmiri
İdare Âmiri
Necip Seyhan
Kâmil Karavelioğlu
Bulunamadı
Bulunamadı
BAŞKAN — Karara muhalefet şerhi var,
okutuyorum.
Genel görüşme önergesine ilişkin olarak
'Başkanlık Divanının aldığı karar hakkındaki
muhalefet şerhim:
Önengenin usulüne uygun verilmiş olduğu
kanaatini taşımaktayım. Sebepler şunlardır:
i . İçtüzüğün 127 nci maddesi, (genel gö
rüşme amaciyle verilecek önergelerin metnini
iki esas ile formüle etmiştir. Bunlardan biri,
(Belirli bir konu olması) ; diğeri, (.Hükümetin
veya bir Bakanın siyaset ve icraatı ile ilgili bu
lunması) dır.
Önerge sarahaten belli bir konuya aittir.
Din istismarı konusunun görüşülmesi istenmek
tedir. O halde birinci unsur yerine getirilmiş
tir.
İkinci unsura gelince; görüşülmesi iste
nen konu ile Hükümetin ilgili bulunduğu ifade
edilmesinde bir mecburiyet yoktur. Böyle bir
ifade isteğe sadece sarahat ve kuvvet vermek
için tasrihi bir tekrardan ileri gidemez. Esasen
böyle bir konunun Hükümetle ve onun siyase
tiyle ilgili olmadığını beyan etmek mümkün de
ğildir. İlgisi muhakkaktır; fakat, siyaset ve tu
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Netice olarak denebilir ki:
a) Hükümeti denetleme yollarından birisi
olan genel görüşme yolu, ismi zikredilerek açık
ça istendiğine;
b> Görüşme konusu açıkça belirtildiğine;
c) Önerge en az beş üye tarafından imza
landığına ;
d) Hükümet veya bir Bakanın dışında baş
ka bir makamla ilgisi olduğu tasrih edilmedi
ğinden, görüşülmesi istenen konunun Anaya
sanın 8 nci maddesi hükmünün icabı olarak
doğrudan doğruya Hükümetle ilgisi bulunaca
ğına ;
e) Gerek Mecliste, gerek Senatoda şimdi
ye kadarki tatbikatta genel görüşme önergele
rinin metninde Hükümetle ilgi tasrihini ara-
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inak gibi bir tatbikat olmadığına ve bu yolda
bir teamül kurulmadığına;
i')' Ve nihayet, bir konuyu gündeme alıp
Genel Kurula sunmuşken, onu kendiliğinden
çıkarma yetkisinin Başkanlık Divanında bulu
nabileceği hususunun çok tartışma götürür bir
husus olduğuna;
göre, Divanın tasarrufu uygun değildir.
Bu kanaatte olduğumu saygı ile arz ederim.
Cumhuriyet Senatosu
Başkanvekili
Kadri Kaplan
BAŞKAN — Gündemimiz Divanının aldığı
karar gereğince böyle düzenlenmiştir Sayın
Yetkin.
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Riyaset Di
vanının gündemde bu şekilde tasarruf yapa
mayacağını arz etmek istiyorum.
BAŞKAN — Efendim, usul hakkında bir ko
nuşma açıp, lüzumlu bir neticeye varmak icabediyorsa, ki bu kanaattesiniz, İçtüzüğümüzün
malûm maddesine göre bir önerge ile müracaat
etmekte fayda vardır. Konuşmalar buna göre
cereyan eder.
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Muhterem
Başkan, Tüzüğümüz 58 nci maddesiyle, usul
hakkında hangi hususların usul mevzuu içinde
konuşma imkânı verileceğini tâyin etmiştir.
BAŞKAN — Hayır, sözünüzü kesmiyorum
Sayın Yetkin, söylediğim 58 nci maddenin ta
kendisidir. 58 nci maddenin işlemesi için, - siz
de biliyorsunuz ki - hep Yüce Heyetin tasvi
bine uygun olarak tatbikatta bulunduk her za
man için. Bir önerge verilirse, lehinde ve aley
hinde konuşma imkânı bulunur ve neticede de
mesele çözülür. Yani 58 nci maddenin işleme
si böyledir, hep böyle yapıyoruz. Ama siz şim
di konuşup gideceksiniz; fakat neticede ben bir
muamele yapamam, Başkanlık Divanı olarak.
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Önerge ve
riyoruz efendim.
SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Ko
nuşmamızın sonunda önerge vereceğiz.
BAŞKAN — Efendim konuşmanın sonunda
almam Sayın Gürsoytrak. 58 nci maddeyi işlet
mek için uzunboylu konuşmalara girdirmemek
de Başkanlık Divanının alacağı bir tedbirdir.
Lütfen...
FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan,
usul hakkında söz takrirle istenmez.

7 . 7 . 1966

O : 1

BAŞKAN — Efendim, Sayın Melen lütfen,
daiha söz almadınız zatıâliniz. Bir takrir geli
yor Sayın Yetkin.
ıSaym Özden gönderilen takrirlerden birin
deki imza sizin mi?.. Okuyamadık.
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Evet efen
din).
Başkanlığa
Türkiye'de din yoluyla .girişilen bölücülü
ğün ve yıkıcılığın incelenmesi ve bu konuda
etkili olacak bir politikanın tesbitine ait bulu
nan genel görüşme açılması hakkındaki öner
gemizin gündeme alınmasını arz ederim.
Tabiî Üye
Suphi Gürsoytrak
Sayın Başkanlığa
58 nci madde gereğince usul hakkında söz .
verilmesini rica ederim.
İstanbul
Ekrem Özden
BAŞKAN — Sayım Gürsoytrak'm önergesi
ni dinlediniz. Gündeme alınma mevzuunda İç
tüzüğümüz de, yalnız teklif ve tasarıların ko
misyon ve Hükümet tarafından teklif edildi
ği takdirde Genel Kurula .sunulması gibi bir
müessese vardır. Gündeme alınması tarzında
verdiğiniz bu takriri muameleye .koymak be
nim için mümkün değildir.
Sayın Özdenin takririnde 58 nci maddeye
göre usul hakkında söz istemektedir. Takriri
ni tekrar okutup muameleye koyacağımı.
(İstanbul Senatörü Ekrem Özden'in önerge
si tekrar okundu).
BAŞKAN — Buyurunuz sayın Özden,
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Efendim,
bendeniz dadıa evvel söz istemiştim.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Özden, takri
rinizi izah ediniz.
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Ben daha
evvel usul hakkında söz istedim.
BAŞKx\N — Siz söz istediniz Sayın Yetkin.
Efendim, usul üzerine bir önerge geldi, izah
buyursunlar.
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, Danışma Kurulu
ile birlikte verilmiş olan bir kararı Başkan bu
rada okuttu. Genel görüşme hususunda veril
miş olan önergenin...
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BAŞKAN — Danışma Kurulu değil, Baş
kanlık Divanı, Sayın Özden.
EKREM ÖZDEN (Devamla) — Evet, Baş
kan, Başkanlık Divanı kararını okuttu. Baş
kanlık Divanınca verilen karar mucibince .me
selenin •gündeme alınmaması hakkında 'bir ka
rar ittihaz edildiği tarafımızdan anlaşıldı. Bu
tamamen usulsüz, kanunsuz ve Cumhuriyet Se
natosu İçtüzüğüne muhalif:' bir karardır. Bu
kararın muhalif olması hususunu tartışmak za
rureti vardır. Ben bir önerge vermiş (bulunuyo
rum. Bu önerge, İçtüzüğün 58 nei maddesine
uygundur. «Uısul hakkında» yani,
Başkanlık
Divanının yapmış 'olduğu usulsüzlük hakkın
da konuşma istekleri, asıl mesele hakkında ko
nuşma isteklerimden önceye alınır. Binaenaleyh,
bu karar usule uygun mudur, İçtüzüğe muva
fık mıdır? Şeklindeki bir müzakerenin benim
takririmle açılmış olması zarureti vardır. Yi
ne madde şöylece devam, ediyor. «Usul hakkın
daki konuşmalar; bir konunun görüşülmesine
yer olmadığına, gündeme veya bu Tüzük hü
kümlerine uyulması gerektiğine ilişkin olur.»
Biz de zaten, gündcıme taallûk eden /bir usul
süzlükten bahsediyoruz. O halde, usul -müzake
relerinin yapılmış olması ve bunun Başkanlık
tarafından açılması ve alttaki fıkraya göre
muamelenin ifasında zaruret vardır. Hürmetle
rimle.
FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Usul ba
kımından bir maruzatım olacak.
BAŞKAN —• Usul -hakkında verilen bir
önerge dolayısiyle şimdi müzakereye
devam
ediyoruz.
FİKRET TURHANGİL (Aydın) — İçtüzü
ğümüzün 12 nci maddesi gereğince, «Başkanlık
Divanının kararları tartışılmaz ancak Başkan
dan sözlü ve yazılı soru sorulur» der.
BAŞKAN — Başkanlık Divanı kararı tar
tışılıyor, burada. Gündem tartışılıyor. Günde
min neden böyle tanzim edildiği tartışılıyor.
Ama, neticede bir teamül vardır;
bilirsiniz:
Genel Kurul gündemine hâkimdir. Karar Ge
nel Kurulun olacaktır.
Sayın Yetkin siz, bu önergenin lehinde mi
konuşmak istiyorsunuz ? Buyurunuz.
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Muhterem
arkadaşlarım; evvelâ Yüce Senatoda usul hak
kında söz alma konusunda muhterem Riyasetin
tutumunu yermek istiyorum. Aslında İçtüzü
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ğümüzün usul hakkındaki konuşmaları,
esas
hakkındaki görüşmelere takdimen, tercih eden
maddesinin asıl hedefi ve maksadı, rahatlıkla
tüzük hükümlerinin normal olarak işlemesini
temin etmek bakımından
Senato üyelerinin
Riyasete yardımcı olmalarını sağlamaktır. Bi
naenaleyh, bu sebepledir ki,
Tüzüğümüzün
58 nci maddesi uyul hakkında
konuşmaları,
esas hakkındaki konuş inal ara takdim eder; an
cak, usulün derpiş ettiği hususlara taallûk edi
yorsa. Şimdi, bendeniz, 58 nci maddenin şü
mulü içerisinde gündemle ilgili bir mâruzâtta
bulunmak için Riyasetten söz istiyorum. Bu
hususta Riyasetin benden takrir istemeye ka
naatimce hakkı olmaması lâzımgclir. Nasıl ki,
gündem içinde her hangi bir konu görüşülür
ken, Riyasetten her söz is tiye n bu sözü istemek
için yazılı olarak Riyasete takrir
vermiyor
sa, Riyasetin tutumunun, gündeme ve Senato
nun Tüzük hükümlerine uygun olarak işleme
sini sağlamak için kendisine yardımcı olmak
üzere kir hususu hazırlamak, hatırlatmak, ko
laylaştırmak için vâki maruzatımızda
takrir
istemesi, zanediyorum ki, tüzük hükümlerine
uygun değildir.
Şimdi muhterem arkadaşlarım, asıl konu
şu: Yeniden bir maddenin Senatonun günde
mine alınması talabi değil, movzumuz. Muhte
rem Riyaset Divanı demin Gürsoytrak arka
daşımızın takririne karşı dediler ki, bir gün
deme madde teklifine şunlar yetkilidir: Ko
misyon yetkilidir, Hükümet yetkilidir, Riyaset
Divanı yetkilidir. Hayır, efendim. Bu mevızu,
gündemimizde arkadaşlarım. Bu mevzuu, şimdi
elimizde bulunan 5 . 7 . .1.906 tarihli
Senato
gündeminin Başkanlık Divanının sunuşları ko
nusunun dördüncü maddesini teşkil ediyordu.
Şimdi Riyaset Divanı ne sıfatla ne hak ve sa
lâhiyetle gündemüı içinden bir maddeyi çıka
rabiliyor? Bendenizin üzerinde durmak istedi
ğim husus ıbudur.
Şimdi Sayın Başkanvckillerimizden
Sayın
Fikret Turhaugil, yerinden, usul hakkında yap
tıkları bir müdahale ile, 12 nci maddeden bah
settiler. Riyasetin tutumu hakkında burada
münakaşa edilemez. Biz Riyasetin tutumunu
değil, gündemden bir maddeyi çıkartmaya
yetkisi olmadığı için .gündeme girmiş bulunan,
Senatonun Umumi Heyetine mal olmuş bulu-
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nan bir konuyu Senato Umumi Heyetinin mu
vafakati olmadıkça, karar istihsal etmedikçe,
gündemden çıkartmaya Riyaset Divanının dahi
yetkisinin bulunmadığını belirtmeye çalışıyo
rum.
Şimdi, Tüzüğümüzle, Riyaset Divanının da
bağlı olmaya mecbur olduğu İçtüzüğümüzle,
konuyu halletmek için size bununla ilgili bir
kaç maddeyi okuyacağım. İçtüzüğümüzün gün
demin tanzimiyle ilgili 44 ncü maddesi, gün
demin ne suretle tanzim edileceğini tadat ve
tasrih etmiştir; sırasını da yazmıştır. İşte, Baş
kanlık Divanının Genel Kurula sunuşları, ikin
ci defa oya konulacak işler, öncelikle konu
şulacak işler, ve saire... Ve bunların altında,
bunların geliş sıralarına göre Riyaset Diva
nınca gündeme alınacağı hususu da tasrih kı
lınmıştır.
Demek ki, Riyaset Divanı gündemi tanzim
ederken dahi keyfî tasarruflara, kendi arzu
suna göre hareket etmek imkânına sahip de
ğildir. Bunun gibi İçtüzüğümüzün 127 nci
maddesi, genel görüşme taleplerinin nasıl gö
rüşüleceğini hükme bağlamış. 5 Senatör ar
kadaşımızın imzalamış bulunduğu bir takrir,
ki o takrir, verildiğini takibeden ilk birleşimin
gündemine girecektir. Girmesi mecburidir. Gir
mesine, Riyaset Divanının ayrıca bir takdiri
nin, yetkisinin, kararının dahi bulunmasına lü
zum olmadığı kanaatindeyim, bendeniz. Böyle
olunca, ondan sonra, şimdi, 127 nci maddenin
hükümleri içinde, Hükümetin bir siyaseti ve
ya tutumu hakkında bir genel görüşme mev
zuu olabilir, diye bir hüküm vardır. Genel
görüşme, Hükümetin veya bir bakanın siyase
ti veya icraatı ile ilgili belirli bir konunun görüşülmesidir. Diyelim ki, biran için farz ede
lim ki, genel görüşme talebi bu unsurları muh
tevi olmıyan bir talep. Yani, Hükümetin bir
belirli siyasi ve icraatını hedef tutmıyan bir
konu, genel görüşme konusu yapılmıştır. Yü
ce Senatodan böyle genel görüşme talepleri
gelmiş ve geçmiştir. Bu hususta, burada, ben
deniz, usul hakkında mâruzâtta bulunarak bu
cihetleri de belirtmişimdir. Bunlardan bir ta
nesi; demiryolları ile ilgili bir konu hakkın
da bir genel görüşmedir. Hükümetle taallûku
yok, bir dairenin sorumlu bir memurunun ve
ya müdürünün işlemiyle ilgilidir. Hükümet
üyeleri itham edilmeksizin, onlar tebriye edi
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lerek sadece memurların tutumu burada tar
tışma konusu oldu. Birisi de; Deniz Nakliyat
Şirketine ait bir konu. Başbakanlık Yüksek
Murakabe Heyetinin Raporları üzerinde bura
da tartışmak imkânı varken, o konuyu bir ar
kadaşımız burada bir gonel görüşme mevzuu
yaptı. Kabul edildi; gitti, bir komisyon ku
ruldu, komisyondan geldi. Biliyorsunuz, bu da
müzakere edilerek neticelendi.
Şimdi, böylece İçtüzüğün tasrih ettiği un
surları havi olmıyan bir genel görüşme talebi
dahi gelse gündeme girecektir. İlk önce tak
rir sahiplerinden bir tanesi, ısonra da, lehinde,
aleyhinde birer kişi konuşacaktır. Ve fakat,
Tüzüğümüze göre bu hükümleri taşımıyan, bir
genel görüşmenin konusunu teşkil etmiyen bir
mevzua taallûk ettiği için, çok mümkündür ki,
muhtemeldir ki, Yüce Senatoca kabul edilme
yip reddedilecektir. Bu başka şeydir. Kabul
etmek, reddetmek Senatonun hakkıdır, ama,
onu gündeme almak mecburiyetinden vareste
ve müstağni kalamaz Riyaset Divanı. Onu ge
tirecektir, neye taallûk ediyorsa etsin...
Kaldı ki muhterem arkadaşlarım, konu,
demin Muhterem Riyasetimizin okuttuğu ve
Riyaset Divanının kararında bahsedildiği gibi
bir siyaset ve icraatla alâkası bulunmıyan bir
konu da değildir. Aslında, bu konu, muhale
fet şerhinde de belirtildiği gibi, Türkiye'de din
yoluyla girişilen bölücülüğün ve yıkıcılığın in
celenmesi ve bu konuda etkili olacak bir politi
kanın, etkili olacak bir tutumun ve siyasetin tesbiti gibi bir konuyu hedef tutmaktadır.
Muhterem Senatör arkadaşlarım, Hüküme
tin denetiminde eğer sadece dar mânada yapıl
mış bir icraatın, takibedilen bir siyasetin mu
rakabesi bahis konusu olsaydı, o zaman, ilgili
Bakan hakkında Meclis araştırması, Meclis
soruşturması bahis konusu olurdu. Ama, Sena
to genel görüşmesinin mevzuu, Hükümetin takibetmesi gereken politikanın, Hükümetin ve
ya Hükümetin ilgili bakanlarından bir tanesi
nin takibetmesi beklenen, arzu edilen, millî
menfaatlere uygun telâkki edilen bir siyaset
veya icraatının telkini istikametinde dahi pe
kâlâ bir görüşmenin mevzuu olabilir. Binaen
aleyh, bu konuda bendeniz 5 arkadaşımızın
imza edip vermiş oldukları takrir, genel gö
rüşmenin konusuna tıpatıp uymaktadır. Hü-
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küm etin veya Hükümetin ilgili bir bakanının
icraatına tesir yapabilecek, onu doğru yola
sevk edelbilecefc bir müessir neticenin Yüce Se
natodan alınabilmesini temin etmek için veril
miştir. Binaenaleyh, İçtüzüğümüzün 127 nci
maddesine uygun bir genel görüşme talebi ol
duğu kanısındayım. Tekrar arz edeyim ki,
böyle olmadığı ahvalde dahi, Riyasetin, hele
Cumhuriyet Senatosuna mal olmuş bulunan,
onun gündeminde olup, tevzi edilerek bütün
arkadaşlara dağıtılıp, bilgilerine, ıttılalarma
ulaştırılmış olan maddeyi oradan, kendiliğin
den çıkartmaya Senato Riyaset Divanının hak
kı olmadığını tekrar tasrih etmek istiyorum.
Böyle bir çığır açılırsa muhterem arkadaşla
rım, o zaman Senatonun neleri görüşüp, neleri
görüşmiyeceği hususu artık sizlerin elinde de
ğil, Riyaset Divanının elinde olacaktır. Bir
konu, biraz tehlikeli bir mecraya girdi mi, Ri
yaset Divanı ertesi gün oturup, gündemin içe
risinden şu maddeyi çıkartalım, diyebilecektir.
Ve orada ekseriyeti yedi kişi mi alıyor? Sekiz
kişi mi alıyor? Sekiz kişi burada Senatonun
iradesine hâkim olabilecektir. Böyle şey ol
maz. Senatoya mal olmuş bir gündem nasıl,
bir kanun teklifi Millet Meclisinden, Cumhu
riyet Senatosuna geldikten sonra o teklifi geri
almıya, kanun teklifinin sahipleri dahi yetkili
değildir, İçtüzüğümüzde hüküm var, Anaya
sada hüküm var. Binaenaleyh, onu nasıl geri
alamazsak, gündeme girmiş bir konuyu da
Yüce Senatonun kararı olmadıkça gündemden
çıkarmaya Riyaset Divanının hakkı yoktur.
Her iki yönden usulsüz olan bu konunun der
hal ıslah edilerek genel görüşmenin gündeme
alınması için bir takrir takdim ediyorum. Gün
deme madde teklif etmiyorum, gündemde mevcudolan hükmü çıkartmaya kimsenin yetkisi
olmadığı için, gündemde baki addedilmesi ve
görüşülmesine devam edilmesi için bir takrir
takdim ediyorum.
Teşekkür ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Aleyhte söz istiyen? Sayın
Turhangil.
FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Neyin
aleyhinde? Divan kararının lehinde konuşaca
ğım.
BAŞKAN — Efendim, Divan kararının yan
lış olduğu, gündeme alınması gerektiği tar
zındaki usul teklifinin aleyhinde.
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FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Sayın
Başkan, muhterem senatörler; Sayın Nüvit Yet
kin'in beyanını dikkatle izledik. Biz bir genel
görüşmeyi gündemden çıkarmış değiliz. Sayın
beş üyenin aynı konu üzerinde usule uygun bir
genel görüşme talebetme hakları her zaman sak
lıdır. Evvelemirde şunu arz edeyim; Sayın Nü
vit Yetkin, 44 noü maddeden bahsettiler; 44 ncü
maddenin 1 nci fıkrası, Cumhuriyet Senatosu
gündemini Başkanlık Divanınca aşağıdaki sıraya
göre düzenler...
Şu halde gündemi tanzim etmek Başkanlık
Divanına aittir. Tanzim edilmiş gündem üzerin
de tasarruf etme hakkı heyeti umumiyeye aittir.
Meselenin tantışılamıyacağmı peşinen arz ettim,
oturduğum yerden. Bir vazife kabul etmiş bir in
san olarak tekrarında lüzum görmekteyim, Baş
kanlık Divanını ikâz etme sadedinde... Bu mevzu
tartışılamaz. Çünkü, İçtüzüğün 12 nci maddesi
nin başlığı «Başkanlık Divanının karar ve işlem
leri hakkında soru» dur.
Cumhuriyet Senatosu üyeleri, Başkanlık Divanımndan ki, müzakereye konu olan Başkanlık
Divanının kararıdır veya Divan üyelerinden her
birisinin karar ve işlemidir; bunlar hakkında Baş
kandan yazılı veya sözlü soru sorulabilir. Bunun
dışında bir şey yapılamaz kanaatindeyim. Kaldı
ki, Başkanlık Divanında bu mesele 3,30 saat tar
tışılmıştır. O kadar dikkatle üzerinde durulmuş
tur ki, meselenin esası bu genel görüşme görüşül
sün mü, görüşülmesin mi? Değil; usul mü hâkim
olsun, yoksa; yapılmış olan hataya devaım edile
rek, hataya ısrar edilsin mi? Konu Başkanlık Di
vanında tam 3,30 saat tartışılmış ve bu netice ka
rara bağlanmıştır, usule sadakat yönünden.
127 nci madde genel görüşmenin nasıl, kim
den, sebebini mahiyetini açıkça belirtiyor. Aynen
okuyorum. «Genel görüşme, Hükümetin veya bir
bakanın siyaset ve icraatı ile ilgili belirli bir ko
nunun görüşülmesidir.» Muhterem senatörlerin
şimdiye kadarki «genel görüşme» deyimini ihti
va eden talelblerini okursam bunlarda görürüz ki,
ne bir hükümet, ne bir bakan, ne de muayyen bir
konu belirtilmeksizin, Başkanlık Divanında ariz
amik tartışılan ve hepimizin her gün muttali ol
duğu, muhtelif gazetelerde din konuları üzerinde
yazılan ayrı ayrı makalelerin, serd edilen fikirle
rin Senatomuzda tartışılması arzu edilmekte ve
bu mahiyeti taşımaktadır. Verilen, bunun gün-
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demden çıkarılması hususunda verilen takrir, an
cak bu isteğin 133 ncü maddeye uygun olduğu
ve bir araştırma talebi olabileceği merkezindedir.
Saym Başkan müsaade ederse okuyacağım ve
Yüksek Heyetinizin Sayın üyeleri de muttali ola
caklardır; bütün yazımın mahiyeti, din mevzuun
da Senatomuzun bir görüşme yaparak araştırma
da bulunması mahiyetini taşımaktadır. 127 nci
maddeyi bir tarafa itelim. Yüksek Heyetiniz ge
nel görüşme açılmasına karar verdi. Takrir o ma
hiyettedir ki; Başkanlık, bunu hangi makama
tevdi edecektir? Hazırlan, gel, senden şu şu hu
suslarda soru soruluyor; bu hususlara cevap ver,
diye Hükümet başı mıdır, heyeti umuımiyesiyle
Hükümet midir; yoksa, Devlet Bakanı mıdır?
Hiç bir sarahati ihtiva etmiyen bir takrirdir.
Şu halde; gerek 127 nci maddeye; gerek 128
nci maddeye ve gerekse, 129 ncu maddeye uygun
işliyecek bir talep mahiyetinde olmıyan bir genel
görüşmenin sehven, peşinen bir sehiv eseri ola
rak gündeme alındığı tesbit edilmiş ve çıkarıl
mıştır.
Muhterem senatörler, sözlü sorular vardır,
bu mevzu her zaman görüşülebilir; yalnız usule sa
dakat şarttır. Kimsenin bu mevzuun görüşülme
sinden endişe duyduğunu tahmin etmiyorum.
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî üye) —
Sen hariç...
FİKRET TURHANGİL (Devamla) — Ben
hariç... Saym Karavelioğlu, çok teşekkür ederim,
Çünkü bu buyurduğunuz mevzularla hiç bir il
gim yok. Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Efendim, lütfen...
FİKRET TURHANGİL (Devamla) — Mü
dahale etmeyiniz; ben, İçtüzüğün mahiyetini
arz ediyorum.
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Ben is
temiyorum, dediniz. Doğru konuşalım. Bana
dışarda söylediniz.
BAŞKAN — Saym Yıldız, lütfen...
FİKRET TURHANGİL (Devamla) — Sa
yın Yıldız, hususi söylenen şeylerin resmî za
bıtlara geçirilmesi âdet edilmemelidir. Ancak
benim söylediğim söz şudur; Saym Yıldız: Biz
bu en kritik günlerde, yazm sıcağında buraya
gelip toplanıyoruz; kanun çıkaralım, Heyeti
Umumiyeyi lâf yağmuru içinde tutmıyalım. Sa
yın Koçaş, genel görüşme açılması hakkında
bir takrir verdi. Heyeti Umumiye 6,5 saat meş

7 . 7 . 1966

O : 1

gul oldu, neticede takrir reddedildi, kanun çı
karmaktan Heyeti Umumiyeyi mahrum
etti
niz, dedim; edildi, dedim. Falkat, bunun aleyhindeyim, demedim Saym Yıldız.
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Yüzüme
karşı söylediniz.
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Niye kaçtı
nız öyle ise ?
FİKRET TURHANGİL (Devamla) — Ha
yır Sayın Yıldız, aleyhinde olduğumu söyleme
dim.
BAŞKAN — Lütfen...
EKREM ÖZDEN (tstaribul) — Haksız mıy
dınız?
BAŞKAN — Saym özden, Saym Turhangil..
FİKRET TURHANGİL (Devamla) — Ben
kararın müdafii değilim.
BAŞKAN — Saym Turhangil bir dakikanı
zı rica ediyorum. Siz de benim gibi bu çeşit
bir idarede zaman zaman bulunmuş daha çok
alışkanlığınız olan bir arkadaşımızsınız. Müda
haleleri ben önliyeceğim; gayet tabiî sizin ya
pacağınız gibi... Lütfen umuma hitabedin; ben
de onları önliyeyim. Ve mâkul bir neticeye
her halde Genel Kurulun kararı ile varacağız.
FİKRET TURHANGİL (Devamla) — Me
seleyi ben izah ettim. Yalnız Saym Başkandan
rica ediyorum, müsaade ederseniz okuyayım.
BAŞKAN — Efendim bir kere okunmuştu.
Esaslarını vaz'ediniz.
FİKRET TURHANGİL (Devamla) — Öner
geyi aynen okuyorum.
Sayın Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Genel görüşme isteğini havi talep.
Kutsal inançlar yolu ile yaratılmakta olan
bölünme ve ayrılık mezhep çatışması halinde
yaygınlık kazanmıştır. Bugün büyük ulusal
sakıncalara kaynak olacak nitelikte bulunan
bu durumu lâik Cumhuriyet ilkeleri ışığında
gerek gerçekçi bir inceleme konusu yaparak ka
mu oyunu da aydınlatmak suretiyle toplumsal
davranışlarımız yönünden ortak yargılara va
rılması olağanüstü önem taşımaktadır.
Belirttiğimiz gerekçe ile Cumhuriyet Sena
tosunda Türkiye'de din yolu ile girişilen bölü
cülüğün ve yıkıcılığın incelenmesi ve bu konu
da etkili olacak bir politikanın tes'bitine yar
dımcı olunması amaciyle bir genel görüşme
açılmasını arz ve teklif ederiz.
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Muhterem arkadaşlarım, 127 nci maddeyi
bir defa okuyup huzurunuzdan ineceğim. İçtü
züğün 127 nci madcsi: «Genel görüşme, Hükü
metin veya bir bakanın siyaset ve icraatı ile il
gili belirli bir konunun görüşülrnosidir.» Heye
ti Umumlyeriizi aydınlatmak için yapılacak gö
rüşme 133 ncü maddedir. Cumhuriyet Senato
su araştırması belirli bir konuda bilgi edinil
mek için yapılan incelemeden ibarettir.» 1 Mâru
zâtım bundan ibaretir.
NÜVİT YETKİN (Malatya.) — Bir sual sor
mak istiyorum.
FİKRET TURITANG-îb (Devamla) — Üye
üyeden sual soramaz.
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Riyaset Di
vanı adına konuşuyorsunuz. (A. P. sıraların
dan gürültüler. «Riyaset Divanı adnıa konuş
muyor» sesleri)
BAŞKAN — Bir dakika efendim.
FİKRET TUEHANGİL (Devamla) — Sa
yın Başkan müsaade ederlerse buyurun sorun.
BAŞKAN — Ben 58 nci maddedeki usule
göre gittim, bir lehte, bir aleyhte üyeye söz
verdim. Başkanlık Divanının kararım burada
müdafaa etmek üzere Divanda da bir karar
alınmış değildir. Şahsı adına söz istedi, onun
için cevap veremez.
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Riyaset Di
vanından bir sual soracağım, kim cevap verir
se versin.
Açtığımız müzakerenin leh
BAŞKAN
ve aleyhinde konuşuldu. Sayın Yetkin de iş
tirak ederler. Bakın, Sayın Özden'in
verdiği
önerge buradaki kendiliğinden kesilir, bir tek
lifi yoktur. Ama...
NÜVİT YETKİN (Malatya) - - Efendim bir
takririm vardı.
BAŞKAN — Tamam... Müzakere açılmıştır.
Demek ki, şimdi beraberce anlaşacağız. Ancak,
sizin verdiğiniz takrir ile muamele yürüyebilir.
Demek iki, aynı şeyi yapmamız lâzımdır.
Şimdi sayın arkadaşlarım, Sayın Gürsoytrak
ıconunun lehinde konuşacak; Saym Hazer de
ondan sonra söz aldı. Fakat, veremiyeceğim.
İki lehte olmaz. Sayın Ege'ye sormak istiyo
rum; SIK, lehinde mi, aleyhinde mi°?
İSKENDER CENAP EGE (Aydm)
hinde konuşacağım efendim.

Aley-
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Başkanlığa
Cumhuriyet Senatosunun 5 . 7 . 1966 günü
ne ait 84 ncü birleşim gündeminde mevcut ge
nel görüşmenin gündemden çıkarılmasına Baş
kanlık Divanının yetkisi yoktur.
Genel görüşmenin gündemde ipkasını arz
ve teklif ederim.
Malatya
Nüvit Yetkin
NÜVİT YETKİN (Malatya) — İzah etmek
istiyorum.
BAŞKAN — Efendim, izah etmek istiyor
sunuz, buyurun. (Sağdan müdahaleler)
İzah.
her üyenin hakkıdır efendim.
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Muhterem
arkadaşlarım, huzurunuzu fazla işgal etmiyeceğim. Demin noktai nazarımı izah etmeye ça
lıştım. Sayın Turhangil'in verdikleri cevap
üzerine şunu arz etmek istiyorum. Meselenin
önemi şuradadır. Şimdi biran için farz edelim
ki, Saym Fikret Turhangil arkadaşımızın da
Riyaset Divanı Üyesi olarak tamamen katıla
cakları hudut ve şümulü İçtüzüğümüzün 127 nci
maddesinin kapsamına tıpa tıp uymakta ol
duğunda Riyaset Divanının ittifak ettiği bir
konu genel görüşme olarak gündemimize gir
miştir. Lütfen öyle farz edin, Fikret Beyefen
di. Ve bu konu bir gün görüşüldü; görüşül
sün mü, görüşülmesin mi, ertesi güne mi kal
sın tartışmasından sonra Riyaset Divanı oturu
yor, oradaki 13 - 14 arkadaşımızdan bir ekse
riyet, hangi hisse mağlûbolursa, hangi mülâha
zaya yer verirse versin, bilmiyorum
onları,
tutuyor gündemden çıkarıyor. Şimdi bu suret
le Senatonun el koymuş olduğu bir mevzuda
görüşme hakkını selbetme yetkisini Riyaset Di
vanının kendisi nereden buluyor1? Ve yine ay
nı noktada devam ediyorum, Riyaset Divanı
nın, Senatonun bu kadar açık, kanuni bir hak
kını ihlâl etmesi keyfiyeti karşısında başvura
cağımız makam neresidir1? Bu, sorunun mevzuu
değildir; bu gensorunun mevzuu değildir. Ri
yaset Divanının kararları hakkında İçtüzüğün
12 nci maddesi: Riyaset Divanının veya Riya
set Dîvanı üyelerinden her hangi birisinin ka
rar ve işlemleri hakkında tartışma olmaz, gibi
bir maddesine sığınarak, Senatonun kanuni
haklarını eiğniyerek, kanunsuz işlem yapmaya
Riyaset Divanının hakkı yoktur. Bu gündem
Senatonun gündemidir. Senato, gündemine hâ-
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kimdir. Bir defa ilân edilmiştir. Sayın Fikret
Turhangil'in söylediği gibi; filhakika 44 ncü mad
denin başında, gündemin tâyin edilmesi, tanzim
edilmesi Riyaset Divanının görevidir. Ama,
tanzim ettikten, tâyin etikten ve 24 saat evvel
üyelere basıp dağıtdıktan sonra gündeme gir
miş bulunan bir maddeyi çıkarmak Riyaset Di
vanının hakkı değildir. Gündemden bir mad
desinin çılkarılabileeeğine dair bu tüzükte bir
madde göstermedikçe Yüce Senato haklarına
sahip çıkmalıdır. Arkadaşlarımın bu, öyle bir
çığır açar ki, Yüce Senatonun murakabe ve
teşriî hakkını işlemez hale getirir. Hep bera
ber istirham ediyorum, Cumhuriyet Senato
sunun hukukunu siyanet edelim.
BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak.
SUPHt GÜRSOYTRAK
(Tabiî Üye) —
Muhterem arkadaşlarım, sözlerime evvelâ İçtü
züğümüz kabul olunduktan sonraki yapılan
tatbikat sırasında Sayın Tevetoğlu tarafından
1963 yılı 3 Ocak tarihinde Türkiye'nin dış si
yaseti üzerinde ve NATO, CENTO, Ortak Pa
zar, Yardım Konsorsiyomu ve Kıbrıs konuları
hakkında bir genel görüşme açılmasına dair
önergesi misalini vermekle başlıyacağım. Baş
kan önergeyi okutuyor.
3 Ocak 1963. Bizim İçtüzüğümüzün kabul ta
rihi, 27 Aralık 1963; 21 nci oturumdu.
«Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına,
Son aylar zarfında milletlerarası umumi po
litikada memleketimizi de yakinen ilgilendiren
son derece mühim değişiklikler kaydolunmuş
bulunmaktadır. Türkiye'mizin bu genel dış me
seleler karşısında takibettiği ve edeceği politi
ka hakkında ve bu meyanda milletimiz için ha
yati ehemmiyet taşıyan NATO, CENTO, Ortakpazar, Yardım Konsorsiyomu ve Kıbrıs duru
mu gibi konularda Senatomuzun aydınlatılma
sını çok lüzumlu ve faydalı görmekteyiz. Bu dü
şünce ile Anayasamızın 88 nci maddesinin ver
diği hakka dayanarak Senatomuzda bir genel
görüşme açılmasını arz ve teklif ediyorum» şek
linde bir önerge vermiştir.
Bu önerge Yüksek Senatomuz ve Başkanlık
Divanımızca kabul edilmiş ve üzerinde görüşme
yapılmıştır. Dikkat buyurulursa bu önergede de
Hükümet veya bir bakan mevzuubahsedilmemiştir. Zira edilmesine de gerçekten zaruret yoktur.
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Çünkü böyle bir politika Anayasamızın 88 nci
maddesine göre, T. B. M. M. ne tanınmış bulu
nan denetleme hakkı, yürütme organını; yani,
Bakanlar Kurulunu ihtiva eder. Onun politika
sını, faaliyetlerini denetlemek gayesine matuf
tur. Binaenaleyh, zikredilmesinde mutlak zaru
ret yoktur. Nitekim, İçtüzüğümüzün 127 nci
maddesi de, bu iki şıkka ayrılmış vaziyette ted
vin edilmiştir. Hükümetin veya bir bakanın veyahutta belirli bir konudaki faaliyeti hakkında,
demek suretiyle her iki şekildeki bir önergenin
kabul edilebileceğini şu misalle de ortaya koy
muş bulunuyoruz. Binaenaleyh, 84 ncü Birleşim
de Senatonun gündemine girmiş bulunan, şimdi
okuyacağım önergemiz usulüne tamamen uygun
bulunmaktadır. «Türkiye'de din yolu ile girişi
len bölücülüğün ve yıkıcılığın incelenmesi» tıp
kı, Sayın Tevetoğlu'nun o zaman ifade buyur
dukları gibi «ve bu konuda etkili olabilecek bir
politikanın tesbitine yardımcı olunması amacı
ile bir genel görüşme açılması» kaydı zikredili
yor.
Kime aidolacaktır, bu genel görüşme arka
daşlarım? Elbetteki Hükümete aidolacaktır.
Millet Meclisi ve Senatonun doğrudan doğruya
yürütme yetkisi olmadığına göre alınacak, tesbit edilecek politika, tedbirler, aksaklıklar var
sa, aksaklıklar ortaya konulacak. Böylelikle
bunlar yürütme organının bundan sonraki faa
liyetlerini tanzime medar olacak, ona ışık tuta
cak, ona yardımcı olacaktır. Bu bakımdan ge
rek Senatodaki, gerekse Millet Meclisindeki geç
mişteki tatbikatı tetkik edecek olursak - en son
önergeler dâhil - hiçbir şekilde, biraz evvel bu
rada Sayın Turhangil arkadaşımızın izah ettiği
şekilde, verilmiş bulunmamaktadır. Binaenaleyh
teamül ve usul bakımından önergenin verilme
sinde bir kusur ve noksan yoktur; tamamen
usule uygun bulunmaktadır. Burada izah edil
diği gibi, biran için önergede bir kusur olduğu
nu kabul etsek; bu kusurun, şeklî bir kusur ol
duğunu görürüz. Başkanlık Divanı, 24 Haziran
da bu önerge gönderildiği zaman bu şeklî kusu
ru muteber addetmiş olsa idi, o zaman önergeyi
sahiplerine iade etmek suretiyle düzeltilmesini
talebedebilir idi. Bu da yapılmamıştır. 24 Hazi
randan 7 Temmuza kadar Genel Kurulumuzda
ve Başkanlık Divanımızda bu konu tartışılagelmiş ve zaman zaman ekseriyetin bulunmaması
yüzünden konuşulamamıştır. Binaenaleyh, bu
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noktadaki iddia da gerçeklere ve realiteye pek
uymamaktadır.
Gündeme girmek suretiyle Gcınel Kurulun
malı olmuş, Başkanlık Divanının tasarruf yetki
sinin dışına çıkmış olan bir meselede Başkanlık
Divanı, madem o kadar İçtüzüğün maddelerine
şeklen bağlıdır, bize bir madde gösterebilir mi
ki, kendi yetkisi vairdır ve bu gündem üzerin
de, Genel Kurula aidolmuş olan bu gündem
üzerinde istediği tasarrufu yapabilir. Böyle bir
madde göstereni ez arkadaşlar. Bu bakımdan da
arkadaşlar, Başkanlık Divanı hatalı ve kusur
ludur. Esasen 44 ncü maddeyi anlayış tarzımız,
burada biraz evvel konuşan Sayın Turhangil
arkadaşımızdan çok farklı bulunmaktadır. 44
ncü madde Başkanlık Divanına ancak şu vazi
feyi! vermiştir. Aynen okuyorum : «Cumhuriyet
Senatosunun gündemi Başkanlık Divanınca
aşağıdaki! sıraya göre sıralanır :» Hepimizin
önümüzde bulunan, gündemi çeşitli sıralara bö
len şu yazış tarzına göre Başkanlık Divanı gün
demi tanzim etmekle mükelleftir. Burada gün
demi tanzim ederken Başkanlık Divanına Ge
nel Sekreterlik kanaliyle intikal etmiş her han
gi bir konuda, «Bu konuyu canını istiyor, gün
deme sokarım; şu konuyu canım istemiyor, gün
deme sokmam» diyebilir mi? İçtüzükte Başkan
lık Divaınma böyle bir hak sureti katiyede ta>muraamış'tır. O, geliş sırasına göre ve konula
rın aidiyetine göre, gündemi tanzim etmekle
mükelleftir'. Hem öyle ki, İçtüzüğümüzün gerek
44 ncü maddesinin son kısmı, gerekse 45 nci1
maddesi okunduğu takdirde bu hususlarda Ge
nel Kururu dahi birtakım tasarruflardan önle
miş bulunmaktadır. Ancak gündem üzerindeki
Genel Kurulun tasarrufları,
gündemimizin'
3 ncü, 4 ncü ve 5 nei bölümlerine giren konu
lar hakkında ilgili komisyon veyahut Hükümet
çe her hangi bir teklifte bulunulmuş ise, bâzı
konuların öncelik veya ivedilikle konuşulması
na karar verebilir. Muhterem arkadaşlarımız,
çıkartılmasına, bizim anlayışımıza göre Yüksek
Heyetiniz dahi karar veremez ve yetkili değil
dir. Genel konuşma açılır, önergeyi vermiş
olanlar konuşur, Hükümet konuşur, Yüksek He
yetiniz genel görüşmenin kabulünü istemiyebilir. İçtüzüğümüze ve bizim anladığımıza göre
yegâne yetkimiz bu noktadadır; bunun djşmda
her hangi bir yetkimiz asla mevcut değildir.
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O bakımdan Başkanlık Divanının gündemi
ni tanziminde hata olmuştur. Sayın Yetkin'in
verdiği önergeye katılmak suretiyle, Yüksek He
yetinizin de iltihakiyle bu hatanın düzeltilme
sini elbirliği ile sağlamamız icabecler, İçtüzüğe,
Anayasaya ve teamüle şayet uygun hareket et
mek istiyorsak. Eğer şekil üzerinde çok durul
ması gerekirse, Sayın Başkan önergeyi okuttu
ğu zaman, önerge sahiplerine burada, Hükümeti
mi kaydediyorsunuz? Şeklindeki bir sual tevcih
etmek suretiyle önergeye bâzı teferruatçı arka1daş'lanmızın arzu ettiği sarahati verdirmek
mümkün idi. Bunun için şimdiye kadar İçtü
zükte yeri olmıyan, Başkanlık Divanına yetki
tanımamış ve şimdiye kadarki Parlâmento tat
bikatında da bir yolu tercih etmesini anlamak,
kıymetlendirmek - İnanın samimiyetle arz edi
yorum - biraz müşkül geliyor. Şayet muhterem
arkadaşlarım, böyle bir yolu açacak olursak
ilerde bakın ne gibi tehlikeli tasarruflara gidil
me ihtimali beliriyor : Şayet günün birinde
Başkanlık Divanında ekseriyeti bulunduran he^
yet, her hangi bir konunun konuşulmasını iste
miyorsa, istediği zaman, gündemden, alacağı
bir kararla bu konuyu çıkartır. Çıkarttığı tak
dirde ; şayet, Sayın Turhangil'in anladığı gibi1
anlarsak, Yüce Heyetinizin müracaat edeceği,
gideceği bir yer yoktur. Burada da Genel Ku
rula mesele intikal etse, Başkanlık Divanında
ekseriyette bulunan heyet, Genel Kuralda da
ekseriyette bulunduğuna göre, göz göre göre bir
hakkın suiistimali! yolu açılabilir. Ben bilhassa
muhterem -arkadaşlarımdan böyle kötü bir çığı
rın açılmaması için gündemdeki bu noksanlığın
tamamlanmasına bilhassa Adalet Partili arka
daşlarımın katılmasını rica ediyorum.
Sözlerimi tamamlamadan evvel bir noktaya
daha işaret etmem gerekiyor. İçtüzüğümüzün
52 nci maddesinin 4 ncü fıkrasına göre muhte
rem arkadaşlarım, şöyle bir kayıt vardır. Der
ki, «Birleşim o gün yapılamazsa, ertesi birleşim
için belli günde yine o gündem ile toplanılır.»
Bizim 84 ncü birleşimdeki gündemimiz, ekseri
yet kalmadığı için neticeye ulaşmamıştır. Bina
enaleyh, aynı gündemle devamına burada zım
nen yol gösterici ''bir ifade mevcuttur.
Bütün arz ettiğim hususları toplarsaım; Ana
yasamızın 88 nci maddesi, özel hir ehemmiyetle,
Parlâmento üyelerinin yürütme organını denet-
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lemesi mevzuuna özel ibir ehemmiyet atfettiği
soru, genel görüşme, Meclis araştırması, Meclis
soruşturması, gibi olağanüstü yetkilerin îçtüzümüzde Başkanlık Divanının hiçbir hakkı ve
mesnedi olmaksızın giriştiği bu tasarrufta ve
bugüne kadarki Parlâmento tarihimizde hiçbir
ıısuli ve teamülî ımisali olmaması ve gelecek
günlerde kötü misallere yol açabilmesini önle
mek kasdiyle bu hatalı yoldan dönülmesini,
önergemizin gündeme alınmasını ve bu karara
Yüksek Heyetinizin ittiba etmesini saygıları
mızla rica ediyoruz.
BAŞKAN — Sayın Ege, (buyurun...
Sayın Altan, Sayın Ege yok. Aleyhte söz sı
rası size geldi efendim. Buyurunuz.
Sayın senatörler, Sayın Nahit Altan da ko
nuştuktan sonra konuşmalar bitmiş oluyor. On
dan sonra oylama işlemine geçeceğim.
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, •muhterem senatörler, mesele bininci plân
da, Divanın bu kararı alıp almıyacağı mevzu
udur. Bence meselenin evveliyatına gitmemiz
lâzım. 44 ncü madde ve gerekse Divanın salâhi
yetlerini ve vazifelerini gösteren 6 ncı madde
nin 3 ncü fıkrası gereğince Divan, gündemi tesbit eder ve bu tesbit sırasında 44 ncü maddede
ki sıraya uygun hareket etmeye mec'burdur. Bu
içtüzüğümüzün âmir hükmüdür. Mesele, arka
daşlarımızın da sarahaten 'belirttikleri gibi, Di
vanın 'bu gündem tesbiti meselesinde verilen
önergenin 127 ve 128 nci maddeye uygun olup
olmadığını tetkik etmeden gündeme almış ol
masından doğmaktadır. Bizim kanaatimiz odur
ki, gündeme alınmış olan bu mevzu, tekrar geri
alınamaz. Divanda da ibunu savunmuştuk. Ma
demki gündeme alınmıştır, bir kere de bir öner-
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ge dolayısiyle burada oylanmış ve tamamen Ge
nel Kurulun malı olmuştur; öyleyse bu, Divan
tarafından tekrar geri alınamaz. Bir hata ya
pılmıştır; hatadan dönmek (bir fazilettir. Ama,
hata üzerine hata yapmak en büyük hatadır.
Divanın ıbu hatayı yapması bizce doğru değil
dir. Onun için biz 'bunu tasvibetmedik ve şimdi
de etmiyoruz. Şahsan tabiî.
127 nci ve 128 nci maddeye uygun bir öner
ge var mıdır, yok mudur, mevzuu ayrı bir hu
sustur. Gönül isterdi iki, Divan vazifesini tam
müdrik olarak 127 nci maddeye uygun unsur
lar mevcut mudur, değil midir? Bunu tetkik et
sin. Yine usul bakımından 128 nci maddedeki
prosedürü tatbik etsin ve buna göre gündeme
âlsın veyahut önergeyi veren arkadaşlarımızı
ikaz etsin; 'bunu zannanmda, gündeme almadan
evvel usule ve şartlara uygun 'oLarak tanzimini
temin etsin ve ondan sonra gündeme alsın idi.
Bu maalesef yapılmamıştır. Bu yanlışlığın ikin
ci (bir yanlışlıkla tekrar izalesi yoluna gidilme
si en büyük hatadır. Biz bu hatadan dönülmesi
ni Tüzük bakımından uygun buluyoruz. Mâru
zâtım bundan ibarettir, hürmetlerimle. (Soldan
ve ortadan alkışlar)
BAŞKAN — Takriri .tekrar okutuyorum.
(Malatya 'Senatörü Nüvit Yetkin'in önergesi
tekrar okundu)
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul
edenler... Kaıbul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
(Soldan ve ortadan alkışlar)
Böylelikle bir tatbikat 'geçti, Genel Kurul
şimdiye kadar olmıyan bir teamül kurmuş ol
du. Bunu bundan sonra böyle takibedeceğiz
efendim.

6. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan İçiş
leri Bakam Faruk Sükan'a,
dönüşüne
kadar,
Devlet Bakam Cihat Bilgehan'ın vekillik edece
ğine dair Cumhurbaşkanlığı
tezkeresi.

vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine,
uygun görülmüş olduğunu arz ederim.
Cevdet 'Sunay
Cumhurbaşkanı

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum.

BAŞKAN — Bilginize sunulur.

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Vazife ile yurt dışına gidecek olan İçişleri
Bakanı B. Faruk Sükan'ın dönüşüne kadar
kendisine, Devlet Bakanı B. Cihat Bilgehan'ın

2. — Cumhurbaşkanınca Cumhuriyet Senato
su üyeliğine atanan îlhan Arsel'in, sıhhi sebepler
le üyelikten affını istiyen yazısı.
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Şu andaki sıhhi mazeretim sebebiyle Cumhu
riyet Senatosu üyeliğinden afi'edilmemi saygıla
rımla rica ederim,
Saygılarımla
ilhan Arsel
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.
Oylama neticelerini ara ediyorum.
786 sıra sayılı tasarının oylamasına 116 işti
rak olmuştur; 114 kahul, bir ret, bir çekinser
oy kullanılmıştır.
7. — SE
1. — Anayasa Mahkemesine bir asıl üye se
çimi.
2. — Yüksek Hâkimler Kuruluna iki asıl üye
seçimi.
BAŞKAN — Bir önerge var, 'okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Anayasa Mahkemesi üyesi seçimi ile Yüksek
Hâkimler Kuruluna 2 üye seçimimin 'birlikte ya
pılmasını *arz ve teklif ederiz.
Yozgat
Kayseri
İsmail Yeşilyurt
Hüseyin Kalpaklıoğlu
MEHMET HAZER (Kars) — 'Sayın Başkan,
aleyhinde söz istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Hazer.
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) —
Efendim, biz isterseniz takririmizi izah edelim,
ondan sonra aleyhinde konuşsunlar.
BAŞKAN — İstemediğiniz için size söz ver
medim.
Saym Hazer, önerge sahibi izah edelim, di
yorlar. İzah etsinler, ondan sonra size söz vere
yim.
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) —
Muhterem arkadaşlarım, görüyorsunuz, bir saat
kırkbeş dakikadır yine usul müzakereleri ile
Senatoda vakit geçinmiş Iralunuyoruz. Bizim bu
'teklifimiz gayet munistir. Muhterem
arkada
şım, hanıgi tarafına itiraz edecek bilmiyorum;
•ama, arzumuz şudur: İki tane sepet konulsun
gelen üye bu sepetlerden birisine Yüksek Hâ
kimler Kuruluna seçilecek üyenin ismini ya
zacak ve koyacak; öbürüsüne de, Anayasa
Mahkemesine aday olan kişinin ismini yazıp
koyacaktır. Böylece hem zamandan
tasarruf

O : 1

787 sıra sayılı tasarının oylamasına 110 işti
rak olmuştur; 108 kabul, bir ret, bir çekinser
oy kullanılmıştır. Her iki tasarının kanunlaş
ması kabul edilmiştir.
Yüce Heyetin vermiş olduğu karar gereğin
ce genel görüşme hakkındaki önerge mevzuu
gündemdeki yerini alacaktır.
Anayasa ve Yüksek Hâkimler Kuruluna ya
pılacak seçime geçiyoruz.
MLEB
edecek ve hem do gayeye biran evvel ulaşmış
olacağız. Bu maksatla biz, gündemin bir ve
ikinci maddesini birlikte mütalâa ederek neti
ceye biran evvel varma bakımından usul ve ni
zama da uygun telâkki ettiğimiz için takririmi
zi vermiş bulunuyoruz. İltifat ederseniz, tak
ririmize uygun bir yönde oylamaya gidilir, il
tifat etmezseniz, yine ayrı ayrı bunun tasnifine
veya gündemde olduğu gibi, birinci
defada,
Anayasa Malık em esine seçilecek üye oylanır,
bunun tasnifi devam, ederken ikinci defa Yük
sek Hâkimler Kuruluna seçilecek üyelere rey
lerinizi kullanmış olursunuz. İltifat etmenizi
istirham ederim, çünkü tüzüğe ve usule uygun
olmıyan bir takrir değildir.
Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Sayın Hazer, konuşmak isti
yor musunuz? Buyurun.
MEHMET HAZER (Kars) — Efendim, bu
meselenin biran evvel bitmesini ben de şah
san can ve gönülden istiyorum. Ama, arkadaş
larımızın teklif ettiği usulün böyle hir netice
yi sağlııyacağma da inanmıyorum. Yalnız bir
kolaylık var; oyunu kullanmaya gelen arka
daşlar aynı zamanda iki sepete birden oyla
rını atacaklar. Ama iki ayrı tasnif heyeti seçi
lecek. İki ayrı maksatlı seçimdir. Yani, arka
daşların teklif ettiği usulü, birlikte yapalım,
beraber düşünelim, mânasında almıştım, bida
yette. Sonra, tavzih ettiler, iki ayrı sepet ko
yacağız. Fakat, başta da arz ettim, bizi neti
ceye ıgötürmcz. Asıl yapacağımızı yapalım. Yıl
lardan beri (sürünüp giden bu mesele umumi
efkâr karşısında, hâkimlerin durumu,
bizim
durumumuz, Senatonun
itibarı
bakımından
ehemmiyet arz ediyor. Ne yapacaksak yapa-
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hm, kimi seçeceksek seçelim. Bugüne kadar
geç kalınmıştır. Yüksek Heyetin de malûmu
olduğu üzere, Temmuz ayında yeniden seçile
cek hâkimler meselesi ortaya
çıkacak; yeni
seçimler yapılacaktır. Seçilenler islerine başhyamaınaktadırlar, Mesele bir taraftan da
Devlet Şûrasına intikal etmiş vaziyettedir. Ya
ni, Senato vazifesini yapmadığı için Yüksek
Hâkimler Kurulu çalışamıyor.
(Adalet Partisi sıralarından «çalışıyor, ça
lışıyor» sesleri).
Çalışıyor olur mu?
BAŞKAN — Sayın Hazer yalnız usul hak
kında konuşunuz.
MEHMET HAZER (Devamla) — Muvak
katen işinin başında bulunan bir insanın gere
ği gibi vazife yapması mümkün değildir.
İşte bu bakımdan, arkadaşlarımızın teklif
leri bizi neticeye götürmüyor. Asıl neticeye gö
türecek olan tedbirleri beraberce düşünelim ve
buna biran evvel hal çaresi bulalım. Yoksa
teklif olunan usul bir hal çaresi değildir.
BAŞKAN — Teklif edilen usul, oylama ve
tasnifte bir pratik usul diye teklif ediliyor. Sa
yın Hazer, konuşmanızda siz de aleyhinde de
ğilsiniz, bunun. Siz haşka bir mesele
teklif
ediyorsunuz. Teklif aleyhinde başka
kimse
'bulunmuyor. Genel Kurul müsaade
ederse,
Başkanlık Divanınca da uygun bir usul olabi
lir, bu. («oylıyalım» sesleri).
Teklifi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Riyaset kürsüsüne göre sol tarafa, giriş ye
rine Anayasa Mahkemesi, sağ tarafa Yüksek
Hâkimler Kuruluna ait sepetler konacaktır.
Tasnif heyetini seçiyoruz.
Sayın Ayhan?.. Yok. Sayın Kalpaklıoğlu?
Burada. Sayın Melen? Yok. Sayın Rendcci? Bura
da. Sayın Bingöl? Burada.
Anayasa. Mahkemesi üye seçimi için tasnif he
yetine üç sayın üye seçildi.
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(Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata'dan başla
narak isimler okundu ve oy verme işlemi yapıl
dı.)
BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye
var mı? Yok. Oylama işlemi bitmiştir, efendim.
Anayasa Mahkemesine asıl üye seçimi için ya
pılan oylama neticesini bildiriyorum:
Yüksek Başkanlığa
Anayasa Mahkemesine asıl üyelik için yapılan
•«eçime (80) üye katılmış ve neticede ilişik lis
tede adları yazılı zevat hizalarında gösterilen
ioyları almışlardır.
Arz olunur.
Tasnif Heyeti
Üye
Üye
Kayseri
Samsun
Hüseyin Kalpaklıoğlu
Refet Rendeei
Üye
Muş
tsa Bingöl
.1. Alperen Fevzi Muhip
16
2. Çapanoğlu İ. Şefik
4
3. Divanlıoğlu Lebib
44
4. Olgaç Senai
12
5. Boş
4
Yüksek Hâkimler Kuruluna iki asıl üye seçi
mi için yapılan oylamanın neticesini bildiriyo
rum :
Yüksek Başkanlığa
Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri için yapılan
seçime (80) üye katılmış ilişik listede adları ya
zını zevat hizalarında gösterilen oyları almışlar
dır.
Arz olunur.

Sayın Söylcmezoğlu? Burada. Sayın Kılıç?
Yok. Sayın Kangal? Yok. Sayın Önder? Burada.
Sayın Ağanoğlu?.. Sayın Sami Turan? Sayın Şev
ket Koksal? Sayın Seyhan? Sayın Kavak? Sayın
Yıldız? Sayın Nadi.
Yüksek Hâkimler Kurulu için de tasnif he
yeti belli oldu. Zarfları ve puslaları dağıtınız.
Sayın Bekata'dan başlıyoruz efendim.
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Tasnif Heyeti
Üye
Üye
Sivas
Sivas
Hul ûsi Söylcmezoğlu
Z iya Önder
Üye
Cumhurbaşkanınca S. Ü.
Nadir Nadi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alpbaz Mesut
Cebi Ahmet Salih
Erdemir Lûtfi
Genç Ruşen
Kaya Mehmet
Yalçın Sebati
Bos

3
14
57
1
35
36
1
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Umumi mevcut bakımından tereddüde düşül
müştür. Yoklama yaptırıyorum.
(Yoklama yapıldı.)
BAŞKAN.— 66 sayın üye var. 12 . 7 . 1966

7 . 7 . 1966

Salı günü saat 15 t e toplanmak üzere Birleşimi
kapatıyorum.
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1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı. ( A / l ) , (A/2), ve (A/3) ve (R) işaretli cetvellerde değişiklik
yapılması hakkındaki kanun tasarısına verilen oylann sonucu
(Tasarı kanunlaşmıştır.)
Üye sayısı : 185
Oy verenler : 116
Kabul edenler : 114
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler
[Kabul
TABİİ ÜYELER
Ekrem Acuner
Mucip Ataklı
Emanullah Çelebi
Suphi Gürsoytrak
Suphi Karaman
Kâmil Karavelioğlu
Sezai O'Kan
Fahri özdilek
Mehmet özgüneş
Mehmet Şükran özkaya
Haydar Tunçkanat
Sıtkı Ulay
Muzaffer Yurdakuler
ADANA
Mehmet Nuri Âdemoğlu
Mukadder öztekin
ADIYAMAN
Halil Ağar
AFYON KARAHÎSAR
M. Kâzım Karaağaçlıoğlu
Y. Kemal Şenocak
ANKARA
Turan Kapanlı
Yiğit Köker
Mansur Ulusoy
Mahmut Vural
İsmail Yetiş
ANTALYA
M. Akif Tekin
AYDIN
iskender Cenap Ege
Fikret Turhangil
BALIKESİR
Mehmet Güler

:
:
:
:

1
1
68
1

edenler]

Nejat Sarlıcalı
Hasan Âli Türker
BİNGÖL
A. Hikmet Yurtsever
,BOLU
Rahmi Arıkan
Sırrı Uzunhasanoğlu
BURDUR
ö . Faruk Kmaytürk
BURSA
Şeref Kayalar
ÇANAKKALE
Nahit Altan
Ziya Termen
ÇANKIRI
Hazım Dağlı
ÇORUM
Alâeddin Çetin
Safa Yalçuk
DENİZLİ
Hüseyin Atmaca
Ali Kemal Turgut
DİYARBAKIR
Selâhattin Cizrelioğlu
ELÂZIĞ
Celâl Ertuğ
Salim Hazerdağh
ERZİNCAN
Fehmi Baysoy

GAZİANTEP
Zeki İslâm
Nizamettin özgül
GİRESUN
Sabahattin Orhon
GÜMÜŞANE
Abbas Cilâra
HATAY
Mustafa Deliveli
İÇEL
C. Tevfik Okyayuz
Talip özdolay
İSTANBUL
Şevket Akyürek
M. Tekin Arıburun
M. Halûk Berkol
Rifat öztürkçine
İZMİR
izzet Birand
Ömer Lûtfi Bozcalı
Cahit Okurer
Hilmi Onat
Nevzat özerdemli
KASTAMONU
Mehmet Çamlıca
Ahmet Nusret Tuna
KAYSERİ
Hüsnü Dikeçligil
Hüseyin Kalpakhoğlu

ERZURUM
Osman Alihocagil
Sakıp Hatunoğl.u
Edip Somunoğlu

KIRŞEHİR
Ali Rıza Ulusman
KOCAELİ
Lûtfi Tokoğlu

ESKİŞEHİR
Ömer Ucuza!

KONYA
Sedat Çumralı
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Mustafa DinekK
Muammer Obuz
Ahmet Onar
MALATYA
M. Zeki Tulunay
Nüvit Yetkin
MANİSA
Orhan Süersan
Refik Ûlu^oy
MARAŞ
Cenap Aksu
MARDİN
Abdurrahman Bayar
Abdülkerim Saraçoğlu
MUĞLA
İlyas Kara öz
MUŞ
îsa Hisan Bingöl
NİĞDE
Kudret Bayhan
Hüseyin Avni Göktürk
ORDU
Zeki Kumrulu
SAKARYA
Osman Salihoğlu
Mustafa Tığlı
SAMSUN
H. Enver Işıklar
Rıza Isıtan
Fethi Tevetoğlu
SİNOP
Suphi Batur
SİVAS
Ahmet Çekemoğlu
Hulusi Söylemezoğ'u

O. Senatosu
TEKİRDAĞ
Hayri Mumcuoğlu
Cemal Tarlan
TRABZON
ö . Lütfi Hoeaoğlu
Reşat Zaloğlu
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Tevfik inci
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER
Cevat Açıkalın
Âmil Artus
Hidayet Aydmer
Ömer Ergün

URFA
Hasan O rai
YOZGAT
İsmail Yeşilyurt
ZONGULDAK
Tarık Remzi Baltan
Akif Eyidoğan

Sadi Koçaş
Osman Koksal
Cemal Matlanoğiu
Nadir Nadi
Ragıp İJncr
Suad Hayri Ürgüplü

[Reddeden]
İSTANBUL
Ekrem özden
[Çekimser]
KAYSERİ
Sami Turan
[Oya katılmty anlar]
TABİÎ ÜYELER
Refet Aksoyoğlu
Vehbi Ersü
Cemal Gürsel (t.)
Kadri Kaplan (Bşk.V.)
Sami Küçük
Selâhattin özgür
Ahmet Yıldız
ADANA
M. Yılmaz Mete
Mehmet Ünaldı
AFYON KARAHİSAR
Ahmet Karayiğit
AĞRI
Salih Türkmen
AMASYA
Macit Zcren (B.)
ANKARA
Hıfzı Oğuz Bekata
Turgut Cebe
ANTALYA
Mehmet Pırıltı
ARTVİN
Fehmi Alpaslan
AYDIN
Osman Saim Sarıgöllü
BALIKESİR
Enver Aka
BİLECİK

Talât Oran

BİTLİS
Z. Naırıi Şeref hanoğlu
BURSA
t. Sabri Çağlayangil
(B.)
Cahit Ortaç
Saffet Ura!
DİYARBAKIR
Azmi Erdoğan
EDİRNE
Tahsin Banguoğlu
ESKİŞEHİR
Gavsi Uçagök (t.)
GİRESUN
M. ihsan Topal oğlu
HAKKÂRİ
Necip Seyhan (İ. Ü.)
HATAY
M. Enver Bahadırlı
İSPARTA
Mustafa Gülcügil
İSTANBUL
M. Erdoğan Adalı
Mebrure Aksoley
O. Zeki Gümüşoğlu
Fikret Gündoğan
M. Cemal Yıldıran
İZMİR
Enis Kansu

KARS
SırrıAtalay (Bşk.V.)
Y. Ziya Ayrım
Mehmet Hazer
KIRKLARELİ
Ahmet Naci A n
KOCAELİ
Hikmet İsmen
KONYA
Muhittin Kılıç
KÜTAHYA
A. Orhan Akça (I.)
İ. Eteni Erdinç (B.)
MANİSA
Emin Açar
Ferit Alpiskender
MARAŞ
Ahmet Tevfik Paksu
MUĞLA
Haldun Menteşeoğlu
(B.)
NEVŞEHİR
İbrahim Şevki Atasağun (Başkan)
ORDU
Eşref Ayhan
Şevket Koksal
RlZE
O. Mecdi Agun
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SAMSUN
Refet Rendeci
SİİRT
Abdurrahman Kavak
SİVAS
Rifat öçten
Ziya önder
TOKAT
Ali Altuntaş
Zihni Betil
TRABZON
Ali Şakir Ağanoğlu
TUNCELİ
Arslan Bora
URFA
İ. Etem Karakapıeı
UŞAK
Mehmet Faik Atayurt
VAN
Ferid Melen
YOZGAT
Sadık Artukmaç
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER
Hasan Kangal (İ.)
Enver Kök
N. Zerin Tüzün
Âdil Ünlü
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Cumhurbaşkanınca S. Ü.
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Ankara Üniversitesi 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki
kanun tasarısına verilen oyların neticesi
(Tasarı kanunlaşmıştır
Üye sayısı :

185

Oy verenler : 110
Kabul edenler :

108

Reddedenler :

1

Çekinserler :

1

Oya katılmayanlar :
Açık üyelikler :

74
1

[Kabul
TABİÎ ÜYELER
Ekrem Acuner
Emanullah Çelebi
Suphi Gürsoytrak
Kâmil Karavelioğlu
Sezai O'Kan
Fahri özdilek
Mehmet özgüneş
Mehmet Şükran özkaya
Haydar Tunçkanat
Sıtkı Ulay
Muzaffer Yurdakuler
ADANA
Mehmet Nuri Âdemoğlu
ADIYAMAN
Halil Ağar
AFYON KARAHÎSAR
M. Kâzım Karaağaç! ıoğlu
Y. Kemal Şenoeak
ANKARA
Turgut Cebe
Turhan Kapanh
Yiğit Köker
Mansur Ulusoy
Mahmut Vural
İsmail Yetiş
ANTALYA
M. Akif Tekin
AYDIK
İskender Cenap Ege
Fikret Turhangil
BALIKESİR
Mehmet Güler
Hasan Âli Türker

BtNGÖfl
A. Hikmet Yurtsever
BOLU
Rahmi Ankan
Sırrı Uzunhasanoğlu
BURDUR
ö . Faruk Kınaytürk
BURSA
Şeref Kayalar
Cahit Ortaç
ÇANAKKALE
Nahit Alta/n
Ziya Termen
ÇANKIRI
Hazım Dağlı
ÇORUM
Alâeddin Çetin
DENİZLİ
Hüseyin Atmaca
Ali Kemal Turgut
DİYARBAKIR
Selâhattin Cizrclioğlu
ELÂZIĞ
Celâl Ertuğ
ERZİNCAN
Fehmi Baysoy
ERZURUM
Osman Alihoeagil
Edip Somunoğlu

edenler]
GİRESUN
Sabahattin Orhon
GÜMÜŞANE
Abbas Cilâra
İÇEL
Talip özdolay
İSTANBUL
Şevket Akyürek
M. Tekin Arıburun
M. Halûk Berkol
O. Zeki Gümügoğlu
Rifat öztürkçine
İZMİR
İzzet Birand
Ömer Lûtfi Bozcalı
Cahit Okurer
Hilmi Onat
Nevzat özerdendi
KARS
Mehmet Hazer
KASTAMONU
Ahmet Nusret Tuna
KAYSERİ
Hüsnü Dikeçligil
KOCAELİ
Lûtfi Tokoğlu

ESKİŞEHİR
Ömer Ucuzal

KONYA
Sedat Çumralı
Mustafa Dinekîi
Muammer Obuz

GAZİANTEP
Zeki İslâm
Nizamettin özgül

MALATYA
M. Zeki Tulunay
Nüvit Yetkin
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MANİSA
Emin Açar
Orhan Süersan
Refik Ulusoy
MARAŞ
Cenap Aksu
Ahmet Tevi'ik Paksı*
MUĞLA
İlyas Karaöz
MUŞ
Isa Hisan Bingöl
NİĞDE
Kudret Bayhan
Hüseyin Avni Göktürk
ORDU
Eşref Ayhan
SAKARYA
Osman Salihoğlu
Mustafa Tığlı
SAMSUN
H. Enver Işıklar
Rıza Isıtan
Refet Rendeci
Fethi Tevetoğlu
SİNOP
Suphi Batur
SİVAS
Ahmet Çekemoğlu
Ziya önder
Hulusi Söylemezoğhî
TEKİRDAĞ
Hayri Mumeuoğlu
Cemal Tarlan
TRABZON
Ö. Lütfi Hocaoğhi

O. Senatosu
Reşat Zaloğlu
URFA
İ. Etera Karakapıeı
Hasan Oral
UŞAK
Mehmet Faik Atayıırt
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CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYELER

VAN
Ferid Melen
ZONGULDAK
Tarık Remzi Baltan
Akif Eyidoğan
Tevfik İnci

Cevat Açıkalın
Âmil Artus
Hidayet Aydın er

Ömer Ergim
Sadi Koçaş
Osman Koksal
Nadir Nadi
Ragıp Üııer
Suad Hayri Ürgüplü

[Reddeden]
İSTANBUL
Ekrem özden
[Çekinser]
KAYSERİ
Sami Turan
[Oya
TABİÎ ÜYELER
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Vehbi Ersü
Cemal Gürsel (İ.)
Kadri Kaplan (Bşk.V.)
Suphi Karaman
Sami Küçük
Selâhattin özgür
Ahmet Yıldız
ADANA
M. Yılmaz Mete
Mukadder öztekin
Mehmet Ünaldı
AFYON KARAH1SAR
Ahmet Karayiğit
AĞRI
Salih Türkmen
AMASYA
Macit Zeren (B.)
ANKARA
Hıfzı Oğuz Bekata
ANTALYA
Mehmet Pırıltı
ARTVİN
Fehmi Alpaslan
AYDIN
Osman Saim Sarıgöllü
BALIKESİR
Enver Aka
Nejat Sarlıcalı

katılmtyarilar]

BİLECİK
Talât Oran
BİTLİS
Z. Nami Şerefhanoğlu
BURSA
İ. Sabri ÇagJayangil
(B.)
Saffet Ural
ÇORUM
Safa Yalçuk
DİYARBAKIR
Azmi Erdoğan
EDİRNE
Tahsin Banguoğhı
ELÂZIĞ
Salim Hazerdağh
ERZURUM
Sakıp Hatuınoğlu
ESKİŞEHİR
Gavsi Uçagök
GİRESUN
M. İhsan Topaluğlu
HAKKÂRİ
Necip Seyhan (İ. Ü.)
HATAY
M. Enver Bahadırlı
Mustafa Deliveli
İSPARTA
Mustafa Gülcügil
İÇEL
C. Tevfik \Okyayuz

İSTANBUL
M. Erdoğan Adalı
Mebrure Aksoley
Fikret Gündoğan
M. Cemal Yıldırım
İZMİR
Enis Kansu
KARS
Sırrı Atalay (Bşk. V.)
Y. Ziya Ayrım
KASTAMONU
Mehmet - Çamlıca
KAYSERİ
Hüseyin Kalpaklıoğlu
KIRKLARELİ
Ahmet Naci Arı
KIRŞEHİR
Ali Rıza Ulusman
KOCAELİ
Hikmet İsmen
KONYA
Muhittin Kılıç
Ahmet Onar
KÜTAHYA
A. Orhan Akça
İ. Etem Erdinç (B.)
MANİSA
Ferit Alpiskender
MARDİN
Abdurrahman Bayar
Abdülkerim Saraçoğlu
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MUĞLA
Haldun Menteşeoğlıı
(B.)
NEVŞEHİR
İbrahim Şevki Atasağun (Başkan)
ORDU
Şevket Koksal
Zeki Kumrulu
RİZE
O. Meedi Agun
SİİRT
Abdurrahman Kavak
SİVAS
Rifat öçten
TOKAT
Ali Altuntaş
Zihni Betil
TRABZON
Ali Şakir Ağanoğlû
TUNCELİ
Arslan Bora
YOZGAT
Sadık Artukmaç
İsmail Yeşilyurt
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER
Hasan Kangal (İ.)
Enver Kök
Cemal Madaııoğlu
N. Zerin Tüzün
Âdü Ünlü
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Cumhuriyet

Senatosu

GÜNDEMI
85 NCt BİRLEŞİM
7 . 7 , 1 9 6 6 Perşembe
Saat : 15,00
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
1. — Anayasa Mahkemesine bir asıl üye se
çimi.
2. — Yüksek Hâkimler Kuruluna iki asıl üye
seçimi.
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK
İŞLER
II
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME
III
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER
IV
A - KAKLARINDA İVEDİLİK KARARI
VERİLEN İŞLER
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
1. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Ce
nap Aksu ve 5 arkadaşının, İçtüzüğün 114 ncü
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) [Dağıtma tarihi : 1.2.1966]
2. —• Maliye Bakanı İhsan Gürsan'm Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 3656 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Cumhuriyet Senatosu 4/71)
(Sayısı : 771) [Dağıtma tarihi : 3 . 3 . 1966]
(Ulaştırma Bakanlığı ile ilgili)
3. — Maliye Bakanı ihsan Gürsan'm, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 3657 sayılı Kararın Genel Kurulda örüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Cumhuriyet Senatosu 4/72)

(S. Sayısı : 773) [Dağıtma tarihi : 2 . 3 . 1966]
(Maliye Bakanlığı ile ilgili)
4. — 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) [Da
ğıtma tarihi : 3 . 3 . 1966] (Maliye Bakanlığı
ile ilgili)
5. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Veh
bi Ersu ve 3 arkadaşının Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun 22 . 5 . 1965 tarihli
Haftalık Karar Cetvellerindeki 2538 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma
Komisyonu raporu
(Cumhuriyet Senatosu 4/74) (S. Sayısı : 784)
[Dağıtma tarihi : 17 . 5 . 1966] (Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili)
X 6. — Ankara Üniversitesi 1966 yılı Bütçe
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/196; Cum
huriyet Senatosu 1/655) (S. Sayısı : 787) [Da
ğıtma tarihi : 5 . 7 . 1966]
X 7. — 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı
( A / l ) , (A/2), (A/3) ve (R) işaretli cetveller
de değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 1/199, 2/297, 2/327, 2/330, 2/334;
Cumhuriyet Senatosu 1/656) (S. Sayısı : 786)
[Dağıtma tarihi : 5 . 7 . 1966]
V
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER

