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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Anayasanın 70 nci maddesi gereğince Cum
hurbaşkanınca Senato Üyeliğine seçilen Hidayet
Aydıner andiçti.
Avrupa Konseyi îstişari Asamblesine iki Mec
listen iştirak edecek üyeler üzerinde cereyan
©den konuşmalardan sonra, Başkanlığın sunuşu
olarak, Millet Meclisinden 7, Cumhuriyet Sena-

BÎEÎNCÎ

tosundan da 3 üyenin katılması kabul edildi.
Birleşime son verildi.
Başkan
Kâtip
Başkanvekili
Van
Mekki Keskin
Muslih Görentaş
Kâtip
Bolu
Zeki Baltacıoğlu

OTURUM

Açılma saati : 15,05
BAŞKAN — Fuad girmen
KATİPLER : Nurettin Akyurt (Malatya), Muslih Görentaş (Van)

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; Türkiye
Büyük Millet Meclisi Birleşik Oturumunu açıyo-

rum.

3. — YOKLAMA
flBAŞKAN — Ekseriyet olup olmadığında te
reddüdümüz vardır. Yoklama yapılacaktır.
(Yoklama yapıldı.)
IBAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; Türkiye
Büyük Millet Meclisinin müzakereye başlıyabil•mesi için 318 arkadaşın mevcut bulunması lâzımıgeliyor. Yoklama neticesinde 301 arkadaşın mevcudolduğu anlaşılmıştır. Bu itibarla çoğunluğu
muz yoktur, müzakereye geçemiyeceğiz. ( «Ço
ğunluk vardır, sonradan gelenler oldu» sesleri)
Efendim, sonradan gelenler de sayıldı. Heyeti

Umumiyede tereddüt hâsıl oluyorsa, hiçbir arka
daş dışarı çıkmasın, tekrar saydırayım. ( «Sayın,
sayın» sesleri)
FERDA GÜLEY (Ordu Milletvekili) — Balkondakileri de sayınız. ( «Yukarda oturanlar da
gelmiş sayılır» sesleri)
BAŞKAN — Heyeti Umumiye salonunda bu
lunmak lâzımdır efendim.
Muhterem arkadaşlar; yeniden sayıldı, arka
daşlarımın teabit ettiğine göre 319 arkadaş mev
cuttur, müzakereye başlıyoruz.

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisine yeni ka
tılan üyelerin andiçmesi
BAŞKAN — Gündemin ilk maddecinde he
nüz andiçmiyen Türkiye Büyük Millet Meclisi
üyelerinin andiçmesi vardır.
TAHSİN BANGUOĞLU (Cumhuriyet Sena
tosu Üyesi - Edirne) — Gündem hakkında söz
istiyorum.

BAŞKAN — Buyurun.
TAHSİN BANGUOĞLU (Devamla) — Çok
değerli arkadaşlarım, bugünkü gündemin tanzi
mi hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisini teş
kil eden iki büyük heyet arasında tam bir fikir
birliği olmadığı tezahür etmiştir. Buna ıbir, fikir
ayrılığı diyemiyeceğim, bir anlayış farkı denebi
lir.
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Yüksek malumlarınızdır ki, her iki meclisin •
Bu sarahat muvacehesinde birleşik toplantı
çalışmaları ve bir arada Türkiye Büyük Millet
Başkanlık Divanının sadece müzakereleri idare
Meclisi çalışmaları, aslında Anayasamızca tan
ile yetkili olduğu, kendi iç hizmetleriyle birgûzim edilmektedir. Bununla beraber Anayasanın
na alâkalı olmadığı ve Meclisin gündeminin tan
derpiş etmediği hallerde bâzı gelenekler tesbit et
ziminin de kendisine tanınmamış bir hak oldu
mek ve tesis etmekle vazifeliyiz. Bu geleneklerin
ğu her halükârda iddia edilemese gerektir.
tesisinde çok dikkatli, temkinli ve sabırlı olmamız
Yine burada aynı müzakereler esnasında Sa
faydalı olur. Çünkü acele verilmiş olan kararlar
yın Halil Sezai Brkut bir önerge vererek bir
ve acele olarak ittihaz edilmiş usuller sonradan
leşik toplantı Başkanlık Divanının münavebe ile
(bâzı mahzurlar doğurabilir. Bu itibarla bendeni
Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Başkan
zin düşüncem şu merkezdedir :
lık Divanları atarfmdan işgal edilmesini teklif.
Gündemin tesbiti hususunda iki Meclisin Baş
etmiş ve bu önerge, üzerinde müzakere cereyan
kanlık Divanları meseleyi tekrar tetkik edebilmek
dahi etmeksizin, reddedilmiştir.
için vakit bulabilmelidirler. Aralarında bâzı te
Şu hususu da huzurunuzda arz etmek isterim:
maslar yapılmak suretiyle bu işi hal yoluna gide
Yine Sözcü arkadaşımız Turan Güneş, aynı
bilirler. Bu itibarla, T. B. M. M. in bu toplantı
celsede, hangi sebep dolayısiyle, birleşik top
sındaki mevzuların müzakeresinin tehirini kabul
lantı gündeminin Millet Meclisi Başkanlık Di
buyurmanızı teklif ve rica ediyorum.
vanınca tesbit edilmesi lâzımgeldiğini açıklıyor
ve diyor ki : «Son fıkrada görmüş olduğunuz
COŞKUN KIRCA (İstanbul Milletvekili) —
veçhile, (T. B. M. M.) Başkanlık Divanı Millet
Söz istiyorum, efendim.
Meclisi Başkanlık Divanıdır. Bunun sebebi şu
BAŞKAN — Sayın Kırca, buyurun.
dur : Cumhuriyet Senatosu Başkanı, Cumhur
COŞKUN KIRCA (İstanbul Milletvekili) —
başkanı izinli olduğu hallerde ona vekâlet ede
Muhterem arkadaşlarım; Anayasanın 84 ncü
cektir. Bu bakımdan, T. B. M. M. Başkanlık
maddesinin son fıkrası gayet sarihtir. Bu mad
Divanında bulunmıyabilir ve karışıklık hâsıl
de, Türkiye Büyük Millet Meclisi birleşik top
olabilir. Bu da organların tarafsızlığı prensi
lantısının Başkanlık Divanını Millet Meclisi
biyle bağdaşamaz diye düşündük.»
Başkanlık Divanının teşkil edeceğini en açık
Zannediyorum ki, aslında Anayasanın ilgili
bir surette ifade etmektedir.
maddesi hükmü belki zabıtlara müracaat etme
Başkanlık Divanının vazifeleri nelerdir? Ge
yi dahi zaruri kılmıyacak kadar açıktır. Bu
rek Türk Parlâmentosunun, gerek bütün dünya
durumda bendeniz o kanaatteyim ki; Birleşik
parlâmentolarının - bu konudaki teamülleri sa
Toplantı Başkanlık Divanı, Genel Kurulun
rihtir. Her heyetin Başkanlık Divanı onun gün
gündemini tesbit ederken, başka bir Başkanlık
demini tesbit etme yetkisini haizdir. Nitekim İç
Divanı ile istişare edebilir ise de, asla ve kat'a
tüzüğe konmuş olan kaiderelere riayetle, Baş
başka bir Başkanlık Divanının behemehal mu
kanlık sunuşları arasında hangi hususları heyet
vafakatine ihtiyacı yoktur. Çünkü, o da, her
lerin müzakeresine arz edeceğini takdir etmekte
Başkanlık Divanı gibi; Başkanlık Divanlarına
Başkanlık Divanları serbest
bulunmaktadır.
tanınmış olan yetkileri kullanabilir. Böyle olun
Kaldı ki, bu husus Anayasanın Temsilciler Mec
ca takdir Yüksek Heyetinizindir. E§er, bir te
lisindeki müzakereleri sırasında da Temsilciler
hir kararı verecek olursanız, bu tehir kararı
Meclisi Anayasa Komisyonu Sözcüsü Turan
bugüne kadar birleşik toplantılarda Başkanlık
Güneş tarafından tam bir açıklıkla ifade edilmiş
Divanının uymuş bulunduğu tatbikatın Heye
bulunmaktadır. Turan Güneş, komisyon adına
ti Umumiyece tas vib edildiği ve Anayasaya ay
şu ifadelerde bulunuyor : (48 nci Birleşim, 19
kırı bulunmadığı kaydiyle bu kararı vermek
Nisan 1961.) Söz konusu Anayasanın 84 ncü mad
yerinde olur. Kararı verip vermemenin takdiri
desidir.
Yüksek Heyetinize aittir.
«Gündemi tesbit eden Başkanlık Divanıdır.
BAŞKAN — Esat MaJhmut Karakurt.
Meclis hizmetlerini gören Başkanlık Divanıdır.
ESAT MAHMUT KARAKURT (C. Senato
En nihayet, müzakereleri idare eden yine Baş
su Üyesi - Urfa) —- Efendim Başkanlık Divakanlık Pivanıdır.»
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nı hususunda muhterem Coşkun'un ifade et
tiği şekilde Senatonun muhalif reyde olduğu
gibi bir iddia yoktur, biz de aynı kanaatteyiz.
Müşterek toplantıları Millet Meclisi Başkan
lık Divanı idare eder, Anayasa sarihtir. Ama
dâva bu değildir. Yani bu gündemin tanzimin
de sadece Millet Meclisi Başkanlığının tek ba
şına hareket ettiğini ileri sürmek dâvası de
ğildir.
Dünkü Senato toplantısında, yeminin müş
terek toplantıda yapılıp yapılmaması meselesi
müzakere mevzuu oldu. Buna yakın daha bir
çok meseleler mevcuttur ki, Anayasada boş
luk husule gelmiş ve bunun neticesi iki Mec
lis arasında bir karara iktiran ettirilememiş
tir.
Düşünülebilir ki, vazifeye başlıyan Senatö
rün müşterek toplantıda yemin etmesi Anaya
sa bakımından bir zaruret değildir. Böyle bir
düşünüş de mevcut değildir. Bir misal arz
edeyim : Eğer bu böyle kabul edilecek olur
sa bir senatörün yemin edebilmesi için muhak
kak müşterek toplantıda yemin etmesi mecbu
ridir, Senatoda yemin edemez. Millet Meclisi
Hükümete ademiitimat beyan etti. Muayyen
bir zaman içinde iki defa, üç defa İcraya Mil
let Meclisi ademiitimat beyan etti. Bunun üze
rine Reisicumhur marifetiyle çağrılıyorlar ve
bir defa daha Hükümete ademiitimat beyan
ederseniz Meclisi feshedeceğim deniyor. Buna
rağmen Millet Meclisi ısrar etti. Bunun üzeri
ne Reisicumhur Meclisi feshetti ve bu sırada
Senatonun 2 üyesi ayrıldı ve bunların yerine
iki üye, Reisicumhur Kontenjanından gönde
rildi. Vaziyet ne olacak? (Gülüşmeler)
Anayasaya nazaran senatörler tâyinlerin
den itibaren bir ay zarfında yerlerini işgal ede
cektir. Şimdi Millet Meclisi durumu olmadı
ğına, müşterek bir toplantı mevcudolduğuna
göre, bu iki arkadaşımız gelip Senatoda yemin
edemiyecek, vazife göremiyecekler midir? Şim
di bu noktai nazar üzerinde ihtilâf vardır. Se
natoda bu mesele ileri sürülmüş ve lehinde,
aleyhinde konuşmalar olmuştur. Bu ve buna
benzer daha birtakım boşluklar, iki Başkanlık
Divanınca, müzakere edilerek gündemin tan
zimi ve buna ait birtakım hususlar hakkında
karar verilebilir. Yoksa sadece bu bir gündem
T-
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tâyini meselesi de değildir. Bu bakımdan, Tah
sin Bey arkadaşımızın teklif ve talebi muva
fık görülürse, her iki divan görüşsün; meseleyi
bir neticeye bağlasın, Noktai nazarımız ve dâ
va budur.
BAŞKAN — Coşkun Kırca.
COŞKUN KIRCA (istanbul Milletvekili)
— Muhterem arkadaşlarım, Urfa Cumhuriyet
Senatosu Üyesi Sayın Esat Mahmut Karakurt
hocam, Sayın Tahsin Banguoğlu'nun temas bu
yurdukları mevzudan başka bir mevzua temas
'buyurdular. Sayın Tahsin Banguoğlu, yanlış
hatırlamıyorsam, birleşik toplantı gündemleri
nin Riyaset Divanlarının müşterek toplantısın
da tesbit edilmesi gerektiği hususunun bir tez
olarak müzakere edilmesi fikrini ileri sürdü.
Bendeniz bu tezin Anayasa muvacehesinde hu
kuki bir mecburiyet ifade etmediğini dilimin
döndüğü kadar anlatmaya çalıştım.
Sayın Karakurt ise, Türkiye Büyük Millet
Meclisi üyelerinin andiçmesinin, ayrı ayrı ken
di Meclislerinde mi, yokta T. B. M. M. birle
şik toplantısında mı yapılacağı hususuna te
mas buyurdular.
Şimdi, bu hususta nâçiz mütalâamızı arz et
meme müsaade buyurunuz. Anayasanın 1 nci
geçici maddesi hükmüne göre, Türkiye Büyük
Millet Meclisi birleşik toplantısının ilk birleşi
minde önce Cumhuriyet Senatosu Üyeleri, ondan
sonra milletvekilleri and içerler.
Muhterem arkadaşlarım, denilebilir ki, bu,
geçici maddedir. Geçici madde olduğu için bir
tek birleşime münhasırdır. Bu itibarla, daha son
ra, Cumhuriyet Senatosu üyeleri Cumhuriyet Se
natosunda, Milletvekilleri, Millet Meclisinde
and. içmelidirler, diye bir tez ileriye sürülebilir.
Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisinin birleşik
toplantısının ilk döneminin birinci birleşiminin
yetki bakımından diğer birleşimlerden bir farkı
olmaması ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin
birleşik toplantısına bir geçici madde ile tanın
mış olan bu yetkinin diğer birleşik toplantılara
tanınmaması için hem mantık, hem de hukuk ve
Anayasa bakımından bir zaruret olmasa gerek
tir.
Nitekim, tâyinleri bilâhara yapılan veya
Meclise bilâhara iltihak eden Sayın Cumhuriyet
Senatosu üyelerimiz ve milletvekillerimiz de bu
nu bu şekilde anlamışlar ve yüksek huzurlarınız
| da andiçmekle hepimize şeref bahsetmişlerdir.
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Bu durumda, mevcut teamülün niçin değişti I baren T. B. M. Meclisinin üyesidirler ve T. B.
M. M. de yemin edeceklerdir. Kaldı ki, yine Ana
rilmesi lâzım geldiğini veya Senatonun bunu
yasamızın 85 nci maddesi, her Meclisin, ve T. B.
herkesin hürmetkar olması lâzım gelen yetkile
M. Meclisinin kendi iç meselelerini kendisinin
rinden saymaktaki ısrarlı tutumunu bendeniz
tedvin edecekleri esasını koymuş bulunmakta
anlıyamıyorum.
dır. Bir mesele hakkında tartışma yapılırken, o
Şu hususu da arz edeyim; 77 nci madde «T.
meselenin
hallini her Meclis, kendi bünyesi için
B. M. M. üyeleri andiçerler;» demektedir. Bunu
de bir neticeye ulaştırmaya çalışırsa ve Senato
da savunduğum tezi destekler mahiyette anla
bir karar alır, Millet Meclisi ayrı bir karar alır
mak mümkündür. Netice şudur ki, T. B. M. M.
sa böylece işler yürüyemiyecektir. Onun için
üyelerinin, yemin ederken Anayasa bakımından
dir ki, yine Anayasanın açık olarak tedvin etti
ve hiç değilse protokol icabı olarak katılmaları
ği gibi, birleşik toplantıların gündemini birleşik
icabeden makam Yüksek Heyetinizdir.
toplantılara Riyaset edecek olan Millet Meclisi
BAŞKAN — Buyurun, Kemal Bağcıoğlu.
Başkanlık Divanı tesbit edecektir. Ve bu tesbiti
KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş Milletvekili)
yaparken yine Anayasamıza göre Senatomuz
— Çok muhterem arkadaşlarım, benden evvel
Başkanlığına danışmıyacaktır. Bu demek değil
konuşan arkadaşımız Coşkun Kırca'nm fikirle
dir ki, Senato Başkanlığı kanunen Millet Mec
rine aynen iştirak ediyorum. Benim ifade etmek
lisi Başkanlığından daha dûn seviyede bırakıl
istediğim fikirleri kendisi ifade etmişlerdir. Şu
mıştır ve salâhiyetleri bakımından Millet Mec
halde huzurunuzu daha fazla işgal etmeden kı
lisi Başkanlığından farklıdır. Hissî bâzı sebepler
saca arz edeyim. Bu görüşmeler, gündem üze
le asla onun seviyesinden aşağı tutulmuş demek
rindeki bu tartışmaları evvelâ tesbit etmek on
değildir. Yine Anayasamızda malûmdur ki, bâzı
dan sonra işin esasına geçmek doğru olur kana
mevzularda Senato Başkanlığına Millet Meclisi
atindeyim. Gündemin birinci ve üçüncü mad
Başkanlığından daha üst mertebeler verilmiş
delerinde tereddüt olmasa gerektir. Yalnızca
tir. Meselâ Reisicumhura Senato Başkanının ve
ikinci madde hakkında itiraz eden senatörler
kâlet edeceği hususu derpiş edilmiştir. Demek
şimdi aramızda bulunmamakta bizi localardan
oluyor ki, bu meseleyi hukuk görüşü içinde Ana
dinlemektedirler. Daha evvel kendi meclisle
yasanın metinlerine sadık kalarak almak mec
rinde aldıkları kararla bugünkü birleşik toplan
buriyetindeyiz. Hukukun bulunduğu yerde her
tıya iştirakten kendi kendilerine kaçınmaları da
şeyin susması gerekmektedir. Falan mesele Ana
göstermektedir k i ; bu bir ana mesele halinde,
yasaya aykırıdır, falan husus Anayasaya aykı
hattâ ve hattâ esas bir mesele halinde, ortaya
rıdır diye bir usul vaz'edersek çalışamayız.
vaz'edilmiş bulunmaktadır. İki Meclis birbiri
ile çalışacak mıdır? Böyle gündem tesbiti, her I
Şimdi arkadaşlar gündemimizin ikinci mad
hangi bir heyetin Avrupa'ya gönderilmem gibi
desi Cumhuriyet Senatosunca Avrupa Konseyi
ufak meseleler için bu yüksek heyetin iki ko
İstişari Asamblesine gönderilecek üyeler hakkın
lunu teşkil eden senatörlerle milletvekilleri bir
da, Senato Başkanı ile Millet Meclisi Başkanı,
fikir ihtilâfına düşecekler midir? Bu çok acıdır.
daha doğrusu T. B. M. Meclisi Başkanı, şu müş
Böyle bir hisle hareket etmediklerine, ancak ve
terek oturuma katılacak olan Başkan ne yapa
ancak bir fikir anlaşmazlığı içinde bulundukla
bilir Başkanlık Divanının 4 - 5 arkadaşı ile bir
rına kaani bulunuyorum.
I karara varması mı daha doğru olur, yoksa YükI sek Heyetinizin kararı mı lâzımdır. Bu meseleyi
Şimdi mâruzâtımı kısaca şu noktada teksif
uzatmadan Yüksek Heyetinizin kesin bir karara
etmek isterim: Elimizde mevcut Anayasa her iki
I varması ve bir teamül tesis etmesi en doğru yol
Meclisin müşterek toplantılarda ne şekilde ha
I olacaktır. Mamafih takdir Yüksek Heyetinizinreket edeceğimizi açık olarak tesbit etmiş bu
I dir.
lunmaktadır.
I
Hürmetlerimle. (Bravo sesleri, alkışlar.)
Biraz önce konuşan Sayın Senatör arkadaşı
BAŞKAN — Tahsin Banguoğlu.
mızın dediği gibi, Senatörler, Anayasanın 76 ncı
maddesi gereğince, 77 nci maddenin tesbit et
TAHSİN BANOUOĞLU (Cumhuriyet Senatiği şekil içinde vazifeye başladıkları andan iti- I tosu Üyesi - Edirne) — Çok sayın arkadaşlarım,
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bendeniz Yüksek Heyetinizden gündem hakkın
da bir ricada bulundum. Bu ricamın, sayın
Coşkun Kırca tarafından, derhal benim maksa
dımın dışında bir plâtforma nakledildiğini gör
mekle üzüldüm; derhal meseleyi bir akademik
sahaya götürdüler ve burada bir tartışma konu
su olarak ortaya koydular.
Maksadım bu değildir arkadaşlar. Sadece
ıttılaınıza arz etmek istiyorum. Bu gündemin
tanziminde Türkiye Büyük Millet Meclisini teş
kil edpn güzide iki heyet arasında bâzı ç^örüş
avHİıkları vardır. Bu görüş ayrılıkları giderile
bilir. Bu görüş ayrılıklarının giderilmesini Yük
sek Heyetlere bırakmak do^ru debidir. Bizim
başka isimiz vardır. Milletin islerini deruhde
etmişiz. Bu se'beple arzumuz Başkanlık Divan
larının bu türlü usul meselelerini halletmesidir.
Benim ricam sadece şu idi; Anayasanın hü
kümleri dâhilinde bu işi tanzim etmek. Ona hiç
şüphe yok, fakat arada bâzı hususlar var ki
bunlar hakkında bir usul ittihaz etmek lâzımgeliyor. Bunları Başkanlık Divanları yapmalı
dır ve bizi işgal etmemelidirler. Ben bu usul
meselelerinin halli için Başkanlık Divanlarına
birkaç gün müsaade edin ricasında bulundum.
Yoksa Anayasa maddelerini münakaşa etmeyi
düşünmedim.
Anayasanın bir maddesi gereğince, Millet
Meclisi Başkanlık Divanı Türkiye Büyük Millet
Meclisinin Başkanlık Divanıdır, gündemi o yat)ar. Fakat, gündem maddeleri hakkında bir
usul ittihaz edilebilir. Bu cihete riayet etmeleri
için Başkanlık Divanlarına bir iki gün müsaade
etmeleri ricasında bulundum. Benim ricam, sa
dece, Meclisimizi teşkil eden iki Yüksek Heyet
arasında bir mücamele ricasıdır. Başka bir me
seleden bahis açmadım. Bu itibarla, ricamı tek
rar ediyorum; bu meselelerin bir iki gün ge
cikmesine müsaade Duyurulmasını istirham edi
yorum.
Sayın arkadaşlar, şimdi bir tek Meclisiz. Bi
ze millet büyük görevler tevdi etmiştir ve nasıl
çalışacağımız Anayasada açıkça gösterilmiştir.
Ama mademki yeni kurulmuş Meclisleriz, bâzı
usul meselelerimiz olacaktır. Bunları, Yüksek
Heyetleri, tartışma haline getirmeden Başkan
lık Divanları halledecektir.
İstirhamım bir mücameleye imkân sağlanma
sından ibarettir. (Alkışlar)
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BAŞKAN — Ardıçoğlu.
NURETTİN ARDIÇOĞLU (Elâzığ) — Muh
terem arkadaşlar, maalesef Meclislerin açıldığı
günden beri çok üzülerek söyliyeyim artık saık(lamaımak lâzımdır ki, 'bir parça da çift Meclisli
çalışmanm ilk örneklerini verdiğimiz için, diğer
taraftan tatbikatı henüz yeni başlamış bir Ana
yasa karşısında bulunduğumuz için ve niha
yet çift çalışma şekillerini tesbit edecek olan
Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün ya
pılmamış bulunmasından dolayı Senato i. e Tür
kiye Büyük Millet Meclisini teşkil eden diğer
kanat Millet Meclisi arasında, âdeta bir çatış
ma havası yaratılıyor intibaı üzerimde hâsıl ol
muştur. Bunu bu Meclisin kürsüsünden ifade
etmeyi üzüntü ile ifade ediyorum ama arkadaş
lar bunun artık açıkça konuşulması zamanının
geldiğine ben kaaniim. Çünkü her gün bir hâ
dise, her gün bir pürüz maalesef oluyor. Ve
bazan bu halleri görünce dünya nereye gidiyor,
biz nelerle uğraşıyoruz, memleket harği dert
ler içinde diye kendi kendime acı acı düşünü
yorum. Bu kadar küçük meselelerde pürüzler
çıkarmak suretiyle zamanlarımızın israfına da
açıyorum.
Arkadaşlar, yeni Anayasamızın yapılışına
başından sonuna kadar katılmış bir arkadaşı
nızım.
Gerek
komisyonda,
gerekse
Ge
nel Kurul olarak Kurucu Mecliste kuv
vetli
bir
Senatoyu
müdafaa
eden naçiz
(bir arfcadaişm'izHn. Bundan ayrı görüşte olan
arkadaşlarımız da vardı. Senatoyu zayıf bir
Meclis durumunda düşünen arkadaşlarımız da
vardı. Neticede bizim görüşümüz muvaffak oldu.
Hakikaten bugün Türkiye Senatosu, Dünya
Senatoları içinde Federal Devletler hariç ital
yan Senatosu derecesinde, kuvvetli, yetkili bir Se
natodur. Bütün an?^yasa sistemi bunu bu şekilde
kurmuştur. Hal böyle iken, darılmasın Senatör
arkadaşlar, ilk günden beri ben kendileriyle
gerek şahsi temaslarında, gerek toplu olarak gö
rüşlerini dinlerken bir hassasiyet içinde bulun
duklarını görüyorum.
Bu şuradan ileri geliyor; bir tarafta 450 ki
şilik bir Meclis, diğer tarafta 150 kişilik bir
Meclis... Acaba yetkilerimiz, eşitlilik durumu
muz sarsılır mı ve biz erir gider imiyiz, gibi ga
rip bir hassasiyet içindedirler. Beni mazur gör
sünler. Onun için âdeta bir müdafai nefis zaru-
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reti gibi bir hal ile her meselede meclislerine sa
lâhiyet, meclislerine hüviyet, kazandırıyor, gibi
bir cihet içinde kendilerini görüyorum ki, Ana
yasanın kurduğu nizam karşısında buna hiç
lüzum yok, arkadaşlar. Apaçıktır ki, salâhiyet
ler ve hudutları bu Anayasa içinde geniş olarak
tanınmıştır. Buna hiç şüphe yok. Millet Meclisi
ile Senato bu Anayasanın kurduğu nizam için
de eşit şartları, eşit haysiyeti haiz meclislerdir.
Bunu başka türlü düşünen veya bu Anayasayı
başka türlü anlıyan bu Millet Meclisi içinde tek
bir ferdin çıkacağını tasavvur etmek dahi güç
tür. Hal böyle iken, bir gün Başkanlık işi, bir
gün gündem tanzimi işi, bir gün teamül mese
lesi, bir gün Istişari Asambleye gidecek üyele
rin tesbiti meselesi ve bir Bütçe Komisyonu
Başkanlık meselesi dahi ne kadar vakit alıyor.
Meclis toplanalı bir buçuk ay oldu, bu pürüzler
mütemadiyen devam edip gidiyor.
a•
Sayın Başkan Puad Sirmen, tek tük lütfe
diyorlar, Mecliste bulunan arkadaşlar olarak
'bize müracaat ediyorlar.
Çok gariptir ki, Anayasa Komisyonunda ay
larca yanyana çalıştığımız, maddeleri beraber
ıtedvin ettiğimiz ve tam bir görüş halinde çalış
malarda bulunduğumuz arkadaşlar ki, bendeniz
saiki kaderle Mecliste bulunuyoum; bu arkadaş
larımız bu meseleleri tamamen ayrı ayrı müta
lâa ediyoruz. Âmil Beyle görüştüm, o gün bir
ayrılık yoktu aramızda, fakat bugün o kara di
yor, ben aık diyorum. Onun için bunun bir fartı
hassasiyetten ileri geldiğini kabul ediyorum.
Bu fartı hassisayetin senatör arkadaşlarımız
tarafından terfi edilmesi lâzımdır. Neden telâş
ediyorlar?
Ortaya bir Asamtole işi geldi. Burada bir
toplantı yapıldı.. Arkadaşlar misal, diye arz
ediyorum; Türk Parlâmentosundan seçilecek on
İkisi gidecek. Bunları Türkiye Büyük Millet
Meclisi seçecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi
toplanacak ve bu on kişiyi seçecek veyahut
nasıl seçileceği hakkında bir usul tesibit edecek.
Birleşik toplantıya davet edildik, usul tesbiti
için; on kişiyi nasıl seçeceğiz, diye. Ortada bir
ıhüküm yok, her memlekette bu iş içtüzükte ve
ya kanunla halledilmiştir. Bizde ne İçtüzük, ne
de kanun var. Aynı zamanda T. B. M. Meclisi
içtüzüğünü yapmaya da, 85 nci madde bakımın
dan, yetkili olan Başkanlığın teklifi şu idi;
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T. B. M. Meclisi birleşik toplantısında muvak
k a t içtüzük kaidesi halinde bu seçim usulünün
tesbiti işi ele alındı. Arkadaşlarımız bu toplan
tının dahi Anayasaya aykırı olarak yapıldığı
hakkında müdafaalar yaptılar k i ; bu da bizim
için büyük bir üzüntü oldu. Merak ettik, her
memleket nasıl yapıyor, diye Dışişleri Bakanlığı
kanalı ile bütün memleketlerin ne suretle tesibit
ettiklerini getirttik. Parlâmento, yani iki Mec
listen terekkübeden parlâmentoların ne şekilde
yaptığını, nasıl nisbeti adediyeyi tâyin ettiğini
inceledik. Üçe yedi, yani bizim Senato ve Mil
let Meclisi rakamlarına göre, Avusturya, Bel
çika, Fransa, almanya, italya, Danimarka, İr
landa, Holânda, ingiltere : Bütün bu memle
ketler bu nisbeti adedî ile hareket etmişlerdir.
Hattâ dahası var, meselâ ingiltere'de Lordlar
Kamarası üç kişi gönderiyor; 'buna mukabil
300 kişiye yakın daha az üyesi bulunan Avam
Kamarası 15 kişi gönderiyor.
Şimdi bu durumda, bizim yaptığımız, tesibit
ettiğimiz şekle arkadaşlar mûteriz oldular. Yok
efendim, biz ayrı Meclisiz; onlar ayrı Meclis.
Her ikisinden müsavi miktarda gitmelidir,
diye... Beni mazur görsünler, abes bir tezi mü
dafaa eder görünüyorlar. Kuvvetli bir şekilde
Senatoyu müdafaa eden bir arkadaşınız olarak
bendeniz, bugünkü durumdan üzüntü duyuyo
rum. Çok istirham ediyorum, senatör arkadaş
larımız bu hassasiyetten vazgeçsinler. Zira bu
hususta dışarda söylenenler pek iyi şeyler ol
unuyor, bu manzara pek hoş karşılanmıyor.
«Daha başlangıçta, ihtilâfa düştüler» gibi, hü
kümlere yol açıyor. Bunun kusuru, senatör ar
kadaşların hassasiyetidir.
Ben meselelerin esasına girmiyeceğim. Yal
nız yeri gelince gündem noktai nazarını savunu
ruz. Ama bu mesele üzerinde artık durmak bu
hassasiyet havasını dağıtmak acayip olacak kana
atindeyim. Anayasa her iki Meclise eşit haklar
içinde yaşıyacağmı her türlü teminat altında bu
lunacağını âmirdir. Senatör arkadaşlarım bu
hususta müsterih olsunlar. (Alkışlar)
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, üç ta
ne kifayeti müzakere takriri gelmiştir. Beş ar
kadaşımız konuşmuşlardır. Konuşacak bir arka
daşımız daha vardır. Kabul edilmezse diğer ar
kadaşımız da konuşurlar. (Konuşsun, konuşsun
sesLri)
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Kifayet takririni okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Mevzu anlaşılmıştır. Müzakerenin kifayeti
nin oya konulmasını arz ve teklif ederiz.
Amasya Milletvekili
Urfa Milletvekili
Kemal Karan
Sabri Kılıç
T. B. Millet Meclisi Yüksek Riyasetin©
Usul hakkındaki müzakerelerden sonra du
rum tavazzuh etmiştir. Esasen Anayasa müna
kaşa konusunu halletmiştir. Bu itibarla müza
kerenin kifayetini arz ve teklif ederim.
20 . 12 . 1961
Samsun Milletvekili
Osman Şahinoğlü
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Müzakerenin kâfi görülerek mevcut teklifin
oya konulmasını arz ederim.
Afyon Karahisar Milletvekili izmir Milletvekili
Halûk Nur Baki
Mehmet Ali Aytaş

kında Cumhuriyet
resi.
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Senatosu Başkanlığı tezke

BAŞKAN — Cumhuriyet: Senatosu Başkan
lığı tezkeresini okuyaruz :
Millet Meclisi Başkanlığına
İLGİ : 12 . 12 . 1001 gün ve 317 sayılı yazı
nıza karşılıktır:
1. Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun
21 . 11 . 1961 tarihli 7 nci Birleşiminde alman
karar gereğince 12 . .12 . 1961 günü Cumhuriyet
Senatosu Genel Kurulu toplantısında Avrupa
Konseyi Istişari Asamblesi için yapılan seçim
sonunda isimleri ilişik, üstede yazılı ası) ve ye
dek üyeler sicimi kazanmışlardır.
2. 12 . 12 . 1961 tarihinde seçilen bu üyele
re, Millet Meclisince seçilen üyelerle temas etme
leri bildirilmiştir.
Bilgilerinize arz ederim.
Cumhuriyet Senatosu Başkanı
Suadi Hayri Ürgüblü

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni rey
lerinize arz ediyorum. Müzakerelerin kâfi oldu
ğunu kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
Bir takrir var, onu akutuyorum.

Avrupa Konseyi Istişari Asamblesine seçilen
asıl ve yedek üyeler
1.
2.
3.
4.
5.

Yüksek Başkanlığa
Gündem hakkındaki görüş ayrılıklarının gi
derilmesi için Başkanlık Divanlarına imkân ver
mek üzere oturumun birkaç gün sonraya bıra
kılmasını arz ve teklif ederim.
C. Senatosu Üyesi - Edirne
Tahsin Banguoğlu

1.
2.
3.
4.
5.

BAŞKAN — Takriri reyinize arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. Gündemimize devam ediyoruz.
Andiçmiyen arkadaşlardan burada bulunan
lar var mı? isimlerini okuyalım. Cumhurbaşkan
lığı kontenjanından Cumhuriyet Senatosuna se
çilen üyelerden Ragıp Üner burada mı efendim?
Yok. Ömer Ergun, burada mı efendim? Yok.
Milletvekili Ramiz Karakaşoğlu, burada mı efen
dim? Burada. Buyurun.
(Zonguldak Milletvekili Ramiz Karakaşoğlu
andiçti) (Alkışlar),
BAŞKAN — Gündemin ikinci maddesine ge
çiyoruz :

Asıl üyeler :
A.P.
Celâl Ertuğ
Celâl Tevfik Karasapan
C.K.M.P.
Selâhattin Adalı
Y.T.P.
Turgut Göle
C.H.P.
Sami Küçük
T. Üye
Yedek üyeler :
ihsan Akpolat
Y.T.P.
Rifat Etker
C.K.M.P.
ihsan Sabri Çağlıyangil
A.P.
Tahsin Banguoğlu
C.H.P.
Cevat Açıkalm (Cumhurbaş. Kont.)

(118)
(111)
(111)
( 99)
( 73)
(119)
(115)
(112)
(112)
(100)

NOT : Ayrıca Tahsin Banguoğlu asıl üye
olarak ve Turgut Göle yedek üye olarak birer
oy almışlardır.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, yüksek
malûmunuz olduğu üzere T. B. M. M. nin bun
dan evvelki toplantısında Avrupa Konseyine iş
tirak edecek olan on üyelik için 7 si Millet Mec
lisinden, 3 ü Senatodan olmak üzere bu şekil
de bir karar alınmıştır. Şimdi ıttılaınıza arz
edilen Senato Başkanlığı tezkeresinde T. B. M.
M. nin bu kararma uymıyan bir karar alındığı
anlaşılmaktadır. Yüksek Heyetiniz ne takdir
ederse şüphesiz Riyaset Divanı da oşekilde ha
reket edecektir. Senatonun bu teklifi aynen ka-

2. — Cumhuriyet Senatosunca Avrupa Kon
seyi tsti§ari Asamblesine katılacak üyeler hak-
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bul edildiği takdirde T, B. M. M. ni temsil eden II Millet Meclisince tesbiti için, bundan evvel, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi toplantıya çağrılmış
Avrupa Konseyi îstişari Asamblesine hakkımız
ve tâyin edilen esasa göre, Senatonun 3; Millet
olan on kişi yerine on iki kişinin gitmesi icabediyor. Onun için T. B. M. M. nin bu hususta
Meclisinin.7 kişi göndermesi kararlaştırılmıştı.
bir karar alması gerekmektedir. Bu beş senatö
Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantılarını ida
rün üçünün ne şekilde ayrılması lâzımgeleeeği
re etmeye yetkili olan Millet Meclisi Başkanlık
hususunda Riyaset Divanı her. hangi bir telkin
Divanının ıbu hattı hareketi, gerek Anayasaya,
de bulunmak istemiyecektir, bu, Yüksek Heye
gerekse Asamblenin statüsüne tamamen uygun
tinizin takdirine kalmış bir keyfiyettir. Şu nok
bulunmakta idi. Biraz evvel de izah ettiğim gibi,
tayı arz etmek isterim ki; bu arada Senatodan
Asamblenin statüsü, her memleketin göndereceği
seçilmiş olan 3 kişi ile. Millet Meclisinden se
üyelerin tesbitini şu şekilde gösteriyor : Ya par
çilmiş olan 7 kişi bir araya gelerek bir karar al
lâmento doğrudan doğruya seçecektir. Veya par
mışlar ve bu kararı makamımıza vermişlerdir.
lâmentonun tesbit edeceği usule göre seçilecektir.
Şimdi, aldıkları bu karan muhtevi yazıyı da
Parlâmento bizim Anayasamıza göre, Türkiye
okutuyorum.
Büyük Millet Meclisidir. Parlâmentonun karar
ları birleşik toplantıda alman kararlardır. Fran
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
sa'da ıbu, kanunla halledilmiştir. Asamlble tasdik
(Bugün Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının
edilirken bunlara iki maddelik bir kanun ilâve
13 .12 .1961 tarihli ve 113 sayılı yazılariyle Av
edilmiştir. Her iki meclisin ne hizmeti göreceği
rupa Konseyine seçilen Senato üyelerinden Ce
ve ne nisibette tesbit edileceği içtüzükle halledil
lâl Ertuğ, Celâl Tevfik Karasapan, Sabahattin
miştir. Fakat demin de arz ettiğim gibi biz çift
Adalı ile Millet Meclisince seçilmiş olan Kasım
meclis hayatına yeni girdik. Bu on kişinin ne şe
Gülek, Fethi Ülkü, Meıhmet Yavaş, Fahrettin Ke
kilde, tesbit edileceği hususunda yeni Anayasanın
rim Gökay, Oğuz Oran, Muzaffer Döşemeci ve
gösterdiği usullerden istifade etmemiz icaibediYusuf Ziya YücdbiLgin'den mürekkep 10 kişilik
yor. Gayet doğru olarak o gün burada konuşan
heyet tam kadro halinde toplanarak geçen defa
Coşkun Kırca arkadaşımın işaret ettiği gibi, Ana
Millet Meclisi delegelerinin çoğunluğu ile daimî
yasanın
85 nci maddesi «Türkiye Büyük Millet
(üyeliğe bir defa için gönderilmiş olan Kasım GüMeclisi
ve
meclisler, çalışmalarını, kendi yaptık
lek'in 16 Aralıktaki toplantıya da katılmasını ve
ları içtüzüklerin hükümlerine göre yürütürler».
16 Ocak da yapılacak umumi toplantıya katılmak
üzere yukardaki isimlerin Dışişleri Bakanlığına . Henüz T. B. M. M. ıbirleşik toplantılarını tanzim
yazılmasını kararlaştırmıştır.
eden bir içtüzük bulunmadığına göre, görülüyor
Senatodan seçilen ıbeş üyeden en çok oy alan I ki, muvakkat bir içtüzüğün maddesi makamında
üçünün oy sıralariyle şimdilik asıl üye olarak
olmak üzere, bu usulün teabit yetkisi de aneak,
bildirilmesine ve bilâhara Avrupa Konseyinin
bu içtüzüğü yapmakla görevli bulunan T. B. M.
Türkiye kontenjanını artırması halinde diğer asıl
M. ne aidolabilir. Onun için bu usulün tesbiti
iki üyenin de asıl üye olarak bildirilmesi hakla
yolunda, yani üyelerin seçimi hususundaki usu
rının mahfuz tutulması hususuna karar verilmiş-lü teabit etmek üzere bugün yapılan birleşik top
tir.
lantı, gerek Anayasanın 85 nci maddesine ve ge
Keyfiyetin bu suretle Dışişleri Bakanlığına
rekse Asamble statüsünün 25 noi maddesine uy
ilâveten arz edilmesi tensiplerine iblâğ olunur.
gundur. Senatör arkadaşlarımız bu noktaya mua
Kasım Gülek
Fahrettin Kerim Gökay
rızdırlar. Onların görüşüne nazaran; ıbu usul bir
Muzaffer Döşemeci
Yusuf Ziya Yüceibilgin
leşik toplantıda tâyin edilemez, (böyle bir usul
Celâl Ertuğ
Celâl Tevfik Karasapan
tesbiti için ıbirleşik toplantı yapılamaz. Anayasa
Oğuz Oran
Mehmet Yavaş
muayyen hallerde birleşik toplantının ne suretle
Sabahattin Adalı
yapılacağını göstermiştir. Biz de kendilerine şu
nu sorduk; gerek Asamble statüsünün 25 nci
BAŞKAN — Nurettin Ardıçoğlu.
maddesi ve ıgerekse Anayasanın 85 nci maddesi,
NURETTİN ARDIÇOĞLU (Elâzığ Milletve
tâyin
edilen usulden (bahsediyor, öyleyse, T. B.
kili) — Muhterem arkadaşlar, Avrupa Asamble
sine .gönderilecek olan 10 üyenin Türkiye Büyük ji M. M. Başkanlığı bu usulü ne suretle teabit ede-
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çektir? Senatomuz tesbit etmiş, Millet Meclisimiz I yorlar. Bu konuda da haksızdırlar. Şayet, Avru
pa Asamblesi, Meclislerin ayrı ayrı temsilini esas
tesbit etmiştir. Bizim görüşümüze göre, Anayasa
tutmuş, parlâmento adı altında her memleket
nın 85 nci maddesinin ruhuna uygun olarak bu
temsil edilmemiş olsaydı o zaman hakları vardı.
' 'husus T. B. M. M. birleşik toplantısında tâyin
Böyle olmadığına göre, aflarını rica ederim, bu
edilecektir. Bu itibarla biz bugünkü toplantının
konuda da haksızdırlar. Zira Türkiye Büyük Mil
Anayasaya uygun olduğu, Asamble statüsüna uylet Meclisi 10 kişi gönderecektir. O halde nisibeti
ıgun olduğu kanaatindeyiz.
| adediyeye, yeni adı ile, oran'a gitmekten başka
Gene senatör arkadaşlarımız; miktara muteçare yoktur. Her memleket bunu böyle yapmıştır.
rizdirler : «Biz, ayrı meclisiz, eşit hakları haiziz.
Dünya parlâmentolarına ait okuyacağım rakamBizden 5, Millet Meclisinden 5 kişi gitmelidir» di- I 1ar bunu teyid edecektir :

Senato
üye sayısı
Avusturya
Belçika
Fransa '
Almanya
İrlanda
İtalya
Halânda
İngiltere

50
174
307
45
60
249
75
906

Millet Meclisi
üye sayısı
165
212
552
497
144
345
150
630

Görülüyor ki, bütün memleketlerde ve bu
rada bizim birleşik toplantıda reylerinizle tes
bit edilen sekile göre nisbetd adediyeye müra
caat etmekten başka yol ve şeikil bulamamışlar
dır. Şimdi biz burada birleşik toplantıya göre
karar alırsak Senato bu kararı dinlemez, ken
di kendisine karar alırsa artık bu işlerim için
den çıkmak çok müşkül bir mesele halini ala
caktır. Binaenaleyh Senato Başkanlığından
r<icamız şudur : Bu seçimi ya yeniden yapa
caklardır, ya da seçtikleri arkadaşları içinden
üçünü tefrik edeceklerdir ki, birleşik toplan
tının vermiş olduğu karara uygun olarak bu
işin içinden çıkabilsin.
Asambleyi teşkil eden arkadaşların topla
narak yazdıkları yazıya gelince; «Asambleye
yazı yazılsın, kontenjan 12 kişiye çıkarılışın
ve 12 kişi gitsin» şeklindeki teklif bir idared
maslahat gibi gediyor bana. Asambleye Türk
Hükümetinin böyle bir müracaatta bulunması
ne dereceye kadar doğrudur, Mlmem. Bu tek
lif Asamblece kabul edlilirmi, edilmez mi, onu
da bilmem. Kontenjan 12 olsa bile, o zaman
da diğer memleketlerde olduğu gibi, gene nis
betd adediyeye gitmekten başka çare yoktur.

Senatodan
seçilen

1
3
6
0
1
8
2
3

M. Meclisinden
seçilen

+
+
+
-f

+
+
+
+

Toplam

5
4
12
18
3
10
5
15

Binaenaleyh, Asambleye seçilen arkadaşların
tekliflerıi de kabule şayan değildir.
Tek çare, Senatonun seçtiği arkadaşlardan
üç kişiyi tefrik etmesi veya yeniden bir seçim
yaparak üç kişi seçmesddir.
Maruzatım bu kadar. (Alkışlar)
BAŞKAN — Coşkun Kırca.
COŞKUN KIRCA (İstanbul Milletvekili) —
Muhterem arkadaşlarım, ben Sayın Ardıçoğlu'nun fikirlerine tamamen iştirak ediyorum.
Sözlerine ilâve edeceğim önemli başka blir şey
yok. Sadece tiki noktaya temas etmek istiyo
rum. Çünkü öyle zannediyorum ki, iki Mec
lisin ilgileri hakkımdaki Anayasa konuları mü
zakere edilirken herşey söylenir ve zapta geçer
se bilâhara anlaşmamız daha kolay olur.
Sayın Ardıçoğlu'nun işaret ettiği gibi; bu
birleşik toplantı Avrupa Konseyi istişari Asamb
lesine girecek olan T. B. M. M. temsilcileırinin
seçimi usulü tesbite yetkilidir. Bunun esbabı
birleşik toplantının 17 Kasım 1961 tarihli, 5
ncd birleşim zabıtlarımda mevcuttur; orada iza
hatım yer almıştır. Bunun üzerinde daha faz
la durmak istemiyorum. Yalnız bir noktaya
temas edeceğim.
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Cumhuriyet Senatosunda, bu mevzuda yapı
lan bir müzakere sırasında; T. B. M. M. îçtütüğünün Anayasanın 92 nci maddesinde bahis
konusu edilen prosedüre göre teshit edilmesi
yolunda bir iddia ileri sürülmüştür. Bu iddia
nın mesnetsiz olduğunu yüksek huzurunuzda
ifade etmek mecburiyetindeyim. Anayasanın 85
nei maddesi gayet sarihtir : «Türkiye Büyük
Millet Meclisi ve Meclisler çalışmalarını, kendi
yaptıkları içtüzüklerin hükümlerine göre yürü
türler» denmektedir. Bunun gibi, yine Anaya
sanın geçici 3 ncü maddesi de : «Bu Anayasaya
göre 'kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisinin,
Millet Meclisinin ve Cumhuriyet Senatosunun
toplantı ve çalışmaları için, kendi içtüzükleri
yapılıncaya kadar, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin 27 Ekim 1957 tarihinden önce yürürlük
te olan İçtüzüğü hükümleri uygulanır.» diye
mütenazır hir hüküm serd etmektedir. «Kendi
yaptıkları» ibaresinden anlaşılan şey nedir?
Türkiye Büyük Millet Meclisi, foir şeyi kendi
yaparken, kanun prosedürüne de başvurabilir;
bu hususta birleşik toplantıda da 'karar vere
bilir. Anayasa bakımından bunun hangisi mü
reccahtır? Şunun bilinmesi lâzımdır ki, birleşik
toplantının birtakım yetkileri vardır. Birleşik
Toplantı İçtüzüğü usuli kaideler vaz'eder. Bil
farz, birleşik toplantıda yabancı devletlere
karşı savaş ilânı yetkisini kullanacağız. Birleşik
toplantıda savaş ilânı yetkisi kullanılırken, bir
milletvekilinin oyu, 'bir Cumhuriyet Senatosu
üyesinin oyuna eşittir. Harb ilânının esasını de
ğil, usulünü tanzim eden içtüzük kaidesi vaz'•edilirken ise, Cumhuriyet Senatosunun, Millet
Meclisinden gelen metnin tümünü reddetmesi
halinde ortaya çıkacak olan durumda, bir Cum
huriyet Senatosu üyesinin oyu iki milletveki
linin oyuna müsavi olacaktır. Bir Cumhuriyet
Senatosu üyesinin oyu ile, bir Millet Mec
lisi üyesinin oyuna harb ilânının esası hak
kında eşit olacaktır da; aynı kanunun sırf
usulünü tesıbit 'ederken, eğer iki meclis arasın
da böyle bir anlaşmazlık zuhur 'ederse bu tak
dirde iki milletvekilinin oyunun bir Cumhuri
yet Senatosu üyesinin oyuna müsavi olması gibi
bir hal ortaya çıkabilecektir. Bunu mantık ve
hukuk esasları reddeder.
Diğer bir hususa daha temas etmek isterim.
Avrupa Konseyi Statüsünün 25 nei maddesi bir
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kanunla, tasdik kanuniyle iç mevzuatımıza ithal
edilmiş bulunmaktadır. Birleşik toplantının 5
nci birleşiminde alman 'karar da bu 25 nci mad
deye uygundur. Avrupa Konseyi Istişari Asamb
lesine seçilmiş olan arkadaşların parlâmen
tonun gösterdiği usule göre iki Meclisçe ayrı
ayrı seçilmesi gerektiğine nazaran (bunların
aralarından kimleri seçilmiş sayılacakları yo
lunda kendi kendilerine karar ittihaz etmeleri,
25 nci maddeye aykırıdır. Bu itibarla öyle zan
nediyorum ki, Cumhuriyet Senatosunun bu koı.u
ile ilgili kararı kanunsuzdur. Bu vaziyette Se
natoda yeniden seçim yapmak gerekir.
Meclisler faaliyetlerine orada temsil edilen
partner Kendi kuvveuerı oranmcta iştirak ede
ceklerine göre, gizli oyla yapılan, seçim yoüiylc
tecelli eden seçim neticelerinin Anay~.sa~m bu
âmir hükmüne aykırı olmasına da imkân yok
tur. Bu şekilde gizli oyla yapılan seçim neti
celeri Anayasanın bu hükmüne aykırı düşerse,
iptal edilmeli ve Anayasaya uygun neticeler te
celli edinceye kadar turlara devam olunmalıdır.
Bu bakımdan kur'a usulü doğru bir yol değddir.
Anayasanın tesbit ettiği bu' esasa uyularak Se
natoda seçimlerin yeniden yapılmasından başka
çare yoktur.
BAŞKAN — Kemal Bağcıoğlu.
KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Muhte
rem reis, çok muhterem arkadaşılarım. Ardıçoğlu ve Kırca arkadaşlarımın konuşmalarına
aynen iştirak ederim. Yalnız üzerinde duraca
ğım en mühim mesele şudur:
Gündemin ükinci maddesi halledilirlken, ka
naatimce iki mevzu ortaya çıkmaktadır: Bir taınesi Avrupa Konseyi Istişari Asamblesine katı
lacak üyelerin tesbitini kimler yapar, hangi mec
lis yapar, bunun usulü ne olmalıdır?
ikincisi : üyelerin adedi yediye üç mü olma
lıdır, veya dört mü, altı mı olmalı dm Yani -nisbetine taallûk eder. Benim kanaatim şudur:
Benden evvel konuşan arkadaşlarımın belirttik
leri gibi, bu usulü muamelenin tesbiti Türkiye
Büyük Millet Meclisine gerilmiş bir hak oluyor."
85 nci maddede Türkiye Büyük Millet Mecli
sine kendi içtüzüğünü tanzim etmek salâhiyet
ve yetkisini verdiğine göre ve halen de Türkiye
Büyük Millet Meclisinin Avrupa'ya gidecek olan ı
bir heyetin seçiım usulünü tesbit edecek 'bir tü
züğü elimizde bulunmadığı için kendi tüzü-
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günü yapmak durumunda bulunan Türkiye I etmek istemiyorum. Bu konuşmalardan sonra
Büyük Millet Meclisinin, bu heyetin adedini tesyalnız bir husus arz etmek ve tekrarlamakta
bit etmesi kadar tabiî bir gey olamaz. Şu hale
fayda görüyorum. O da, daha evvel dörde altı
göre bundan evvelki oturumda kararlaştırıldığı
nöbetinde gelen tekliLn Türkiye Büyük Millet
gibi Millet Meclisinden yedi üye, Senatodan üç
Meclisi tarafından tam ve hakiki nisbet olarak
üye gidecektir. Bu vaziyeti nazarı itibara sima
üçe yedi şeklinde değiştirilmesi, her halde sa
dan işi muhterem Senatör arkadaşlarımızın de
yın Senatörleri biraz hissi olarak üzmüş olacak
ğiştirmeleri, kendi aralarında beş kişi seçmeleri
ki günlerden beri matbuatı ve kendi Senato topAnayasaya aykırı düşmektedir. 'Kaldı ki, Avru
lantıilariını işgal eden müzakereler yaptılar. Ve
pa Konseyi Statüsünün 26 ncı maddesini tasbugün de esası bu olmakla beraber, usuİi bir
.dik eden 12 . 12 . 1949 tarih ve 5456 sayılı Ka
mesele olaralk bu meseleyi Türkiye Büyük Mil
nunla Türkiye'nin oraya göndereceği üye adedi
let Meclisinin karşısına getirmek istediler.
tesbit ediltmiş bulunmaktadır. Is Üşari Asamble
Türkiye Büyük Millet Meclisi bir ikarar al
ye 10 kişi gönderilecektir. Ser.»to Başkanlığın
mıştır.
Yeni bir İçtüzük elimizde olmadığına
dan buraya yazılan bir tezkere ile seçilmiş olan
göre, yeni İçtüzük yapılıncaya kadar Türkiye
(üyelerden üç tanesi katılacak, fakat geri k ı l a n
Büyük
Millet Meclisinin kararı batidir. Veril
iki üye için Asamble Türkiye'den gidecek üye
miş
olan
karar tamamen bir nisbet dâhilinde
adedini artırdığı takdirde, onlar da bu üye ade
o'lup,
Senatodan
üç, Millet Meclisinden yedi
dine ilâve edilsinler, yani Senato daha ö çeki
üyenin
gitmesi
şeklindedir.
Bunun aksinin re
:
toplantıdaki, kararını değişt rerek kendi seçmiş |
ye
konması
mümkün
olamaz.
olduğu beş üyeden dördüncü ve beşinci üyelere
Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sena
bir hak tanımakta ve böylece Türkiye Büyük
tonun
büyük bir haksızlık karşısında olduğu
Millet Meclisini bağlamak istemektedir. Bu ise
na
kaani
olursa bu hususta tekrar bir müzake
hem mantık esaslarına hem de Anayasa esas
rede
bulunabilir.
Fakat Heyeti Umumiye, öyle
larına aykırı düşen biır hareket tarzıdır.
f
zannediyorum ki bu kanaatte değildir. Seçilmiş
olan on kişi kendi aralarında toplanarak asamb
Asamblenin statüsü henüz değişmemiştir. Bir
leye ait hususları görüşürler. Senatonun, Tür
kanunla tasdik edilen 26 ncı maddeye göre
kiye Büyük Millet Meclisinin müstakbel toplan
Türkiye ancak Asambleye on üye gönderelbi'letılarına direktif verir gibi bir hususu bildirme
cekltir; Mukaddem oturumda kararlaştırılmış
leri, kanaatimce, lüzumsuzdur, hattâ uygun
olan on üyeden yedıi tanesinin Millet Meclisin
suzdur, Heyetin hangi nisbette gideceğini, içtü
den, üç tanesinin Senatodan seçilerek gitmesi
zük yapılmcıya kadar, Türkiye Büyük Millet
kadar tabiî bir şey olamaz.
Meclisi kararlaştırır. Toplanan on kişiden ge
Şu nokta mühimdir; yeniden bir seçim mi
riye kalan iki Senato üyesini de bir defak'i top
yapılsın, yolksa beş üyeden üç tanesi kur'a ile
lantıda
tekrar Millet Meclisi seçsin diye Büyük
mi ayrılsın, veya en fazla rey alan mı göndeMillet Meclisine direktif vermesi her halde lü
rilsin. Türkiye Büyük Millet Meeüisi olarak bu
usulü biz kararlaştıramayız. Geçenki birleşik ; zumsuz olmuştur. Hattâ bu müzakerelerin tek
oturumda biz bu hususta bir karar almıştık, i rar yapılmaması gerektiği Türkiye Büyük Mil
let Meclisi kararına Sayın Senato Divanı ve
Kimlerin gönderileceği hususu Türkiye Büyük
.Millet Meclisine ait bir husus değildir. O halde j üyelerinin de iştirak edeceğine kaaniiz. Çünkü
bu toplantıya hukuken her ne kadar kendileri
biz bu hususu Senatoya «bıraikmalıyız, üç kişi
seçecekleri noktasunda eski kararımızda musir j iştirak etmemiş olsalar bile hukukan iştirak et
olmalıyız. Hürmetlerimle.
i miş sayılıyorlar. Bendeniz bu hususta bir takrir
veriyorum, kabulünü istirbam ederim.
BAŞKAN — Hasan Erdoğan.
BAŞKAN — Hilmi Güldoğan.
HASAN ERDOĞAN (Kars Milletvekili) —
Muhterem arlkadaşlaır, benden evvel konuşan j
HİLMİ GÜLDO J A N (Diyarbakır Milletve
hatipler meseleyi enline boyuna izah buyurdular. | kili) — Pek muhterem arkadaşlar, Avrupa
Aşağı j yukarı benim fikirlerimi söylemiş oldu
Konseyi Istişari Asamblesine 10 delegenin se
lar. Onu;n için bendeniz huzurunuzu fazla işgal ; çimi için yeniden bir müzakere açılmış olması
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hakikaten insanı müteessir ediyor. Zira bu me
sele daha evvel birleşik toplantıda (halledilmiş,
Heyeti Umumiyece karara bağlanmıştı.
Şimdi aynı mevzuun Cumhuriyet Senatosu
tarafından müzakere konusu edilmesi usule ay
kırıdır. Bir buçuk saatten beri usulsüz bir me
seleyi enine boyuna müzakere etmekle zaman
israfına hiç kimsenin hakkı yoktur. Buraya
geldiğimiz andan itibaren Türkiye Büyük Mil
let Meclisi olarak, Millet Meclisi olarak hattâ
Hükümet olarak millete layıkı veçhile hizmet
edemezken Avrupa Konseyine gönderilecek aza
lar için mütemadiyen müzakere ve münakaşa
lar açarsak her şeyden evvel vazifelerimizi ifa
etmemiş oluruz.
Kaldı ki, Avrupa'ya gidiş gelişlerin memle
ket içinde, efkârı umumiye karşısında Meclis
lerimizi müşkül bir duruma düşüreceğini hepi
miz bilmekteyiz. Şimdi Cumhuriyet Senatosun
dan gelen kararda, Avrupa Asamblesine on iki
kişinin gitmesi halinde, yedeklerden iki kişinin
gönderilmesi yazılmaktadır.
Aziz arkadaşlar; Avrupa Konseyine gidecek
delege adedi tâyin ve tesbit edilmiştir; ondur.
On ikiye çıkarılması için hiçbir sebep yoktur,
böyle bir talebte de 'bulunmamak lâzımdır. Av
rupa Konseyine bu yolda yapılacak bir talep
Türkiye Cumhuriyetinin itibarına tesir eder.
Kim Avrupa'ya gitmek arzusunda ve iştiyakın
da ise kendi parası ile gider. Y'oksa Avrupa
Konseyinden kadro mevzuunda böyle bir taleb
te bulunmaya ne Senatonun, ne de (hiç kimse
nin hakkı yoktur. Müzakerenin burada kat'edil
mesini saygı ile rica ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Efendim, söz istemiş olan bir
arkadaşımız daha var. Bununla beraber kifa
yet takrirleri de gelmiştir. Kifayet takrirlerini
okutayım mı? (Okut sesleri)
FAHRETTİN KERÎM GÖKAY (istanbul
Milletvekili) — Kifayeti müzakere aleyhinde
konuşacağım
BAŞKAN — 'Takrirleri okuttuktan sonra
za'tıâlinize söz vereceğim.
Sayın Başkanlığa
Konuşmalar kâfidir. Müzakerenin kifayeti
ni arz ve teklif ederim.
Burdur Milletvekili
Mehmet özbey
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik toplantısı
Başkanlığına
Konu aydınlanmıştır. Birleşik toplantının 5
nci Birleşiminde alman kararın değiştirilmesine
mahal yoktur.
Müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ede
rini.
Sakarya Milletvekili
Yusuf Ulusoy
BAŞKAN — Buyurun, elendim.
FAHRETTİN KERÎM GÖKAY (istanbul
Milletvekili) — Pek muhterem arkadaşlarım,
bu konuda söz almamın sebebi, son defa konu
şan iki arkadaşımın Avrupa Konseyine seçilen
üyeler hakkında alınmış olan kararın usulsüz
hattâ uygunsuz olduğu yolundaki ifadeleridir.
Şurasını hemen ıtasriıh etmek isterim (ki, («Ki
fayet aleyhinde konuşacaksın» sesleri) efendim,
kifayeti müzakere takririnin aleyhinde konuşu
yorum, (binaenaleyh, Ibu noktadan içeri girece
ğim.
Şimdi dâva şudur. Okumuşlarla delikanlıla
rın münakaşaları maalesef devam ediyor, ilk
gün de bu ımevzuda söz almak (bahtiyarlığına
nail 'Oİmuşituım. Dâva şu arkadaşlar. Gidecek
heyet 12 kişi olsun. Bunu kimsenin dinlediği
yoktur. Senatodan iböyle bir temenni gelmiş,
doğrudan doğruya Riyaset Divanının ıttılaına
arz edilmiştir. Vaziyet Hariciye Vekâletine bil
dirilmiş, Bakanlık Avrupa Konseyine yazımış.
Demin konuşan arkadaşım (bu işi Avrupa
seyahati olarak tavsif etıtiler. Kendileri af bu
yursunlar, bu iş 'bir seyahat işi değil, bir mem
leket vazifesidir. Bunu arz etmek isterim.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bir nok
tanın ıtavzih edilmesi lâzıımgelir, o da §udur .
Sayın Gökay, burada ımesele halledilmiştir, de
diler. Bu noktada yanıldıkları anlaşılıyor. Se
natonun demin burada okunan tezkeresinde
Avrupa Konseyi îstişari Asamblesine iştirak
için (beş asil, beş yedek seçtiğini bildirmiştir.
Elimizdeki Senato kararma dayanan bu tez
kere mevcutken Senatodan seçilmiş olan beş
kişiden üçünün Millet Meclisinden seçilmiş olan
vedi 'kişi ile birleşerek biz 10 kişiyi teşkil ettik,
demelerine imkân yoktur. Bahsettikleri tezkere
Dışişleri Bakanlığında tutulmuş ve Avrupa
Konseyi îstişari Asamblesine bildirilmemiştir.
Mesele aşikârdır. Senatonun almış olduğu bu
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karar üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi bir
ıkarar almadıkça ve 10 üyenin kimlerden müırekkebolaeağı katî şekilde tesbit edilmedikçe
Ibu hususu Avrupa Konseyi îstişari Asamblesine
bildirmeye imkân yoktur. Esasen bu mevzuu
ruznamemize almamızın ve müzakere etmemizin
sebebi budur. Bu noktayı tavzih etmek istedim.
FAHRETTİN KERÎM GÖKAY .(İstanbul
Milletvekili) — Müsaade ederseniz Ibir noktayı
tavzih edeceğim.
BAŞKAN — Buyurun.
FAHRETTİN KERÎM GÖKAY (îstanbul
Milletvekili) — Efendim, Senatodan gelen üye
arkadaşlar dediler ki, her ne kadar beş kişi ile
çalışılacaksa da üç kişi ile de çalışılabilir. Bu
'hususu açıklamak isterim.
BAŞKAN — Yüksek Heyetçe malûm olan bir
yazı gelmiştir. Heyeti Umumiyenin kararı dâ
hilinde hareket edilecektir.
Şimdi, müsaade buyurursanız kifayet takriri
ni reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kifayeti müzakere kabul edilmiştir.
Muhterem arkadaşlar; muhtelif takrirler var
dır, sırasiyle okutuyorum.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Evvelce Heyetimizce alman karar gereğince
Senatodan üç üye seçilmesi uygun görüldüğün
den bu defa Senatoca seçilen beş asıl ve beş ye
dek üyeden en fazla oy alan ilk üçünün kabulü
hususunun reye vaz'ını arz ederim.
Aydın Milletvekili
Reşat özarda
T. B. M. M. Başkanlığına
T. B. M. Meclisinin vermiş olduğu ilk ka
rar mucibince Millet Meclisinden 7, Senatodan
3 kişi gitmesi karar bağlanmış olduğundan ikin
ci bir kararın alınmasına lüzum olmadığı aşi
kârdır. îlk kararda ısrar edilmesi en hukuki
bir durumdur, tekrar karara bağlanması müm
kün değildir. Bu hususun reyle tesbitini arz
ederim.
*
Kars Milletvekili
Dr. Hasan Erdoğan
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
1. B. M. Meclisinin daha evvelki oturumun
da verilen karara göre Senatodan 3, M. Mecli
sinden 7 üye ile Avrupa îstişari Senatosuna
iştirak edilmesine;
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2. Her iki Meclisin ayrı ayrı seçmiş oldu
ğu adayların almış oldukları oy çoğunluğuna
göre bu 3 - 7 üyenin tesbiti işinin Divanca ya
pılmasına karar verilmesini arz ve teklif ederiz.
İzmir Milletvekili
İstanbul Milletvekili
Mehmet Ali Aytaş
Tahsin Demiray
Sayın Başkanlığa
1. . T. B. Millet Meclisinin birleşik toplan
tısında, Avrupa Konseyi Îstişari Asamblesine
gidecek üyelerin seçimi usulü, Konsey Statüsü
nün 25 nci ve Anayasanın 85 nci maddesi gere
ğince tesbit edilmiş ve nisbeti adediye de, çift
Meclisli diğer memleketlerde olduğu gibi tâyin
edilerek 3 - 7 olarak karara bağlanmıştır.
2. Bu konuda bir tekriri müzakere talebi
yok ise de Sayın Senato Başkanlığının tezkere
sinden, Senatoca 5 kişi seçildiği anlaşılmıştır.
3. Bu hale göre Senatoca seçilmiş üyeler
den beş kişi arasından adçekme ile üçünün tef
riki veya Senatoca yeniden seçim yapılarak tes
biti gerekir.
Bu hususun oya konmasını saygı ile dilerim.
Elâzığ Milletvekili
Nurettin Ardıçoğlu
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, takdir
lere muttali oldunuz. Bu takrirler içinde Hasan
Erdoğan arkadaşımızın takriri muayyen bir hal
şartı ileri sürmemekte, yalnız Türkiye Büyük
Millet Meclisinin bundan evvel almış olduğu ka
rarda ısrar edilmesini teklif etmektedir. Binaen
aleyh bu takriri reye arz edecek değilim. Bunun
dışında diğer üç takrir meselenin halli bakımın
dan bu işin hallinin Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Riyaset Divanına bırakılmasını teklif etmek
tedir. Bu takriri reylerinize arz edeceğim. Şimdi
takrirleri tekrar okutuyorum.
(Mehmet Ali Aytaç ve Tahsin Demiray'm
önergesi tekrar okundu.)
BAŞKAN — Arkadaşlar, bu teklif her iki
meclisin ayrı ayrı seçmiş olduğu adayların almjş
oldukları oy çoğunluğuna göre bu 3 - 7 üyenin
tesbiti işinin Divanca yapılması şeklindedir. Fa
kat bu durum karşısında Divana yapılacak bir iş
bırakılmamış oluyor. En çok rey alanın seçilme
sini tazammun eden aynı mahiyetteki diğer tak
riri okutuyorum.
(Reşat özarda'nm önergesi tekrar okundu.)
BAŞKAN — Bu iki takrir aynı hususu iste-
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mektedir. Reyinize arz ediyorum. Kabul buyu
ranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Bu hale göre Sayın Ardıçoğlu'nun takririni
oya koymaya lüzum kalmamıştır.
Gündemin üçüncü maddesine geçiyoruz.
3. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen
Bakanlardan gayrı bâzı eski Bakanların görev
leri ile ilgili suçlarından dolayı soruşturma iste
mine dair Başbakanlık tezkereleri (3/1)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında
vazifesizlik kararı verilen (27 Mayıs 1960 înkılâ(bı ile düşürülen Bakanlardan gayrı olan) eski
Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı
yargılanmalarına mahal olup olmadığı hakkında
bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından
alman 6 .11.1961 tarihli ve 35445 sayılı tezkere
nin sureti ile eki ilişik dizi puslası mucibince biri
tahta, diğeri mukavva kutudan ibaret iki sandık.
içerisinde mahfuz 84 dosya birlikte sunulmuştur.
334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının
$0 ncı maddesine tevfikan gereğinin takdir ve
ifa buyurulmasmı arz ederim.
Fahri özdilek
Başbakan Vekili
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Millet Meclisi Başkanlığına
îlgi : 9 .11.1961 tarihli ve 6/2 - 5167 sayılı
tezkereye;
Yüksek Soruşturma Kurulunca haklarında
ıvazifesizlik kararı verilen (27 Mayıs 1960 İnkılâ
bı ile düşürülen Bakanlardan gayrı olan) e*ki
Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolavı
yargılanmalarına mahal olup olmadığı hakkında
bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından
Ibu kere alman 25 .11.1961 tarihli ve 18922 sa
yılı tezkerenin suretiyle eki beş aded dosya bağlı
olarak sunulmuştur.
334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının
90 ncı maddesine tevfikan gereğinin takdir ve
ifa buyurulmasmı arz ederim.
İsmet İnönü
Başbakan
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, içtüzüğü
müzün 170 nci maddesine göre ihzari tetkikat
yapmak üzere beş kişiden mürekket heyetler ku
rulması lâzımgeliyor. içtüzük hükümleri beher
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dosya için beşer kişilik heyetlerin kurulmasını
emretmektedir. Gelmiş olan dosyalar aynı mahi
yette bâzı suçları ihtiva etmektedir.
Bu hususta verilmiş bir takrir var, okutuyo
rum.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Eski bakanlar hakkında mevzuubahis dosya
ları tetkik edip T. B. M. Meclisine soruşturmaya
mahal olup olmadığına dair rapor vermesi için
İçtüzüğün 170 nci maddesine istinaden beşer ki
şilik iki komisyon kurulmasını ve bu komisyon
lardan birincisine Zihni Betil, Cevat Yalçın, Mu
ammer Ertem, Mazhar Arakan, ve Cevat Odyakmaz'm seçilmesini,
Diğer komisyona da Zeki Kumrulu, Mehmet
Göker, Sadık Perinçek, Cahit Yılmaz, Nedim Ev
liya'nm seçilmesini arz ve teklif ederiz.
Fakih özfakih
Nurettin Ardıçoğlu
Rafet Sezgin
Arif Hikmet Güner
BAŞKAN — Buyurunuz .efendim.
ASIM EREN (Niğde) — Efendim, Sayın
Başkanlığın okunan ikinci tezkeresi Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına değil, Millet
Meclisi Başkanlığına hitaben yazılmıştır. Bu
itibarla muhterem Heyetinize hitabetmiyor. Bu
noktanın tashihi lâzımdır. Aksi takdirde üze
rinde bir karar alamayız efendim.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Başba
kanlıktan gelen ilk tezkerenin başlığı hakika
ten Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığmadır. İkinci gelen ve beş dosyanın mevcut oldu
ğunu bildiren tezkerenin başlığı Millet Meclisi
Başkanlığmadır. Millet Meclisimin Başkanlık
Divanı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lık Divanı olarak vazife gördüğü ve muhtevası
itibariyle de bu gibi işlerin Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde halli lâzım geldiği için biz bunu
Yüksek Heyetinize okuduk. Yüksek Heyetiniz
bunda bir mahzur görüyorsa tezkereyi Başba
kanlığa iade eder ve başlığını (Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanlığına) olarak yazdırırız.
(«Lüzum yok» sesleri) Bu hususta başka bir di
yeceğiniz var mı efendim1?
AZİZ ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir - Milletve
kili) — Takrirdeki isimlerin tekrar okunmasını
rica ederim.
BAŞKAN — Bir teklif yarsa reye koyayım.
• AZÎZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Yok;.İ
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BAŞKAN — Takrirleri tekrar okutuyorum. | sarahat yoktur. Bu dosyaların bu beşer kişilik
(«Mesele tamam» sesleri) Beş, dosya üzerinde
heyetler arasında ne şekilde taksim edileceği
muamele yapılabilir diyor. Kabul edenler...
hakkında bir mütalâa var mı efendim ? Kendile
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
ri aralarında mı bunu halletsinler, yoksa sıra
Başbakan yardımcısı da bunun bir daktilo
â,le yarı adedini bir komisyona, diğer yarı ade
hatası olduğunu ifade etmişlerdir, mesele kal- ' dini diğer komisyona mı verelim?
mamıştır.
I
Bir Milletvekili — Tek numaralar birisine,
Arkadaşların arzuları üzerine muhteiüf im
çift numaralar diğerine verilsin.
zalı takriri tekrar okutuyorum.
YUSUF
AZİZOĞLU
(Diyarbakır Mil
(Fakih özfakih, Nurettin Ardıçoğiu, Refet
letvekili) — Muhterem arkadaşlar,
dosya
, Sezgin, Ardf Hikmet Gfüner'in önergesi tekrar
sırası ile taksiminde mahzur vardır. İsim
okundu.)
olarak taksimi bir dereceye kadar uygun
BAŞKAN — önergeye göre bu komisyonlar
dur. Fakat esas olarak suç konuları ba
dan birincisine Zihni Betil, Cevat Yalçın, Mu
kımından taksim yapılmalıdır. Meselâ inan
ammer Erten, mazhar Arıkan ve Cevat Odyakcı kötüye kullanma, vazifeyi kötüye kullan
maz,
ma, irtikâp ve saire şeklinde taksim yapılma
Diğer komisyona; Zeki Kumrulu, Mehmet
lıdır ve zannederim dosyaların ekseriyeti bu
Göker, Sadık Perinçek, Cahit Yılmaz, Nedim
konulara aittir. Suç konuları itibariyle her iki
Evliya, namzet olarak teklif edilmektedir. («İşakomisyon arasında bir taksim yapılırsa hem tet
ri reyle, açık reyle» sesleri)
kiki daha kolay olur, hem de daha hukuki olur
kanaatindeyim. Konular bakımından bu iki
Muhterem arkadaşlar, bir noktayı arz edece
komisyon arasında bir taksim yapılmalıdır, be
ğim: Türkiye Büyük Millet Meclisinde yanlış
bir geleneğin yerleşmesi doğru olmaz. Yeni Ana- I nim teklifim budur.
yasamızın madded mahsusasma göre; parti
BAŞKAN — Yazılı bir teklif veriyor muşu
grupları bakanlara ait soruşturma hakkında
nuz?...
karar ittihaz edemez, bu 5 kişilik heyet, Senato
ile milletvekilleri arasımda aynı adedde seçilecek
YUSUF AZİZOĞLU — Hayır. Sadece ifade
soruşturma heyeti için olsa da. Bu balkımdan,
e t mis oluyorum.
müsaade buyurulursa - Yüksek Heyetiniız nasıl
BAŞKAN — O halde takriri arz ediyorum.
takdir ederse öyle olacaktır - bunu gizli oyla I
Başkanlığa
seçmek suretiyle yapalım. Kazai bir vazife gö
receğiz, burada alınacak kararın, Anayasamızın
Dosyaların suç konuları itibariyle tasnif edi
ruhuna uygun olarak, grup kararlarının tesiri
lerek Başkanlık Divanınca komisyonlara hava
altında veya bu grup kararlarına dayanır ka
lesini arz ve teklif ederiz.
rarlar olmaması lâzımdır. Bu bakımdan Riya
Coşkun Kırca
Nurettin Ardıçoğiu
set Divanı bunun gizli oyla yapılmasını dikkat
İstanbul
Milletvekili
Elâzığ
Milletvekili
nazarlarınıza arz edecektir.
Şimdi bu takriri reyinize arz edeceğim. Bu I
BAŞKAN — Takrir hakkında söz istiyen
takririn leh ve aleyhinde konuşmak istiyen var
var mı?.... Olmadığına göre önergeyi kabul
sa söz vereyim... Olmadığına göre takriri reyle
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilme
rinize arz ediyorum :
miştir.
Kabul edenler işaret buyursunlar... Kabul
Tek, çift teklifinde bulundunuz. Dosyaları
etmiyenler... Takrir kabul edilmiştir.
kurulacak encümenlere tek ve çift numara ola
Takrir kabul edildiğine göre, tetkikatı be
rak verilmesini kabul edenler... Kabul etmiyenşer kişiden mürekkep iki heyetin yapması husu
ler... Kabul edilmiştir.
sunu reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler...
Riyaset Divanı bu komisyonlara, kabul bu
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Dosyaların bu iki heyet arasında nasıl tak- I yurduğunuz şekilde dosyaları tevdi edecektir.
Şimdi tekrar isimlerini okutuyorum.
sim edileceğine ait olarak verilen takrirde bir j
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iki komisyon için teklif edilen isimler :
I
Birinci komisyon için: Zihni Betil, Cevat
Yalçın, Muammer Erten, Mazhar Arıkan, Cevad Odyakmaz.
Diğer komisyon :
Zeki Kumrulu, Mehmet Göker, Sadık Perinçek, Cahit Yılmaz, Nedim Evliya.
BAŞKAN — Yüksek Heyetiniz muttali olmutşur, seçimlere geçiyorum. («Ayrı ayrı ya
palım» sesleri) («îki sepet koyalım^ sesleri)
Müsaade buyurulursa; evvelâ birinci heyeti se
çelim, sonra da ikinci heyeti seçeriz.
Arkaadşlar, şimdi, seçimde bir yanlışlığa ı
meydan vermemek için, ikişer kâğıt dağıtıyo
rum, bunların başına «birinci heyet», «ikinci |
hyetp» diye işaret buyurulsun lütfen.
ı
İsterseniz birinci ve ikinci heyete dâhil olan
arkadaşların isimlerini tekrar okutayım.
(Aday gösterilenlerin adları tekrar okundu.)
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Nihat Pasinli (C. S. Üyesi - Erzurum) (Yok
sesleri); Rifat özdeş (O. S. Üyesi - Kocaeli)
(Yok sesleri); Lûtfi Tokoğlu (C. S. Üyesi Kocaeli); (Yok sesleri); Zeki Kumrulu (He
yettedir sesleri); Mazhar Arıkan (içel Milletvekili) (Heyettedir sesleri); Hayrettin özgen
(Siirt Milletvekili) (Yok sesleri); Mustafa
Kaptan (Sinop Milletvekili); (Yok sesleri);
Ahmet Naci Arı (C. S. Üyesi - Kırklareli) (Yok
sesleri); Easim Güray (C. S. Üyesi - Elâzığ)
(Yok sesleri); Atıf Şohoğlu (Denizli Milletve
kili) (Yok sesleri); Hüdai Oral (Denizli Mil
letvekili) (Yok sesleri); Naci Yıldırım (Er
zincan Milletvekili (Yok sesleri); Akif Eyidoğan (C. S. Üyesi - Zonguldak) (Burada ses
leri) ; Selâmi Üren (C. S. Üyesi - Tekirdağ)
(Yok sesleri); Nurettin Ok (Çankırı Millet
vekili) (Burada sesleri) ;• Şaban Keskin (Çankırı
Milletvekili) (Burada sesleri)

BAŞKAN — Seçime geçiyoruz efendim.
Hangi intihap dairesinden başlanacağını tes~
BAŞKAN — Arkadaşlar, tasnif heyeti için
bit etmek üzere adçekiyoruz... Bitlis seçim çev
adçekiyorum.
resinden başlıyoruz.
Birinci heyet : Necip Dânişoğlu. (C. S. Üye
si - Rize) Burada mı, efendim? (Yok sesleri); |
(Bitlis seçim çevresinden başlanarak oylar
Orhan öztrak (Tekirdağ Milletvekili) (Yok
toplandı.)
sesleri); Şevket Asbuzoğlu (Eskişehir Millet
BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan arkadaş
vekili) Burada.. Fevzi Geveci (Samsun Millet
larımız var mı?...
vekili)... Burada... Fahrettin Kerim Gökay (îsOy toplama muamelesi bitmiştir.
anbul Milletvekili)... Burada...
Oyların tasnifi neticesi alınıncaya kadar Bir
leşime ara veriyorum.
ikinci komisyon tasnif heyeti için adçekiyo
ruz.
Kapanma saati : 17,35
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IKINCI

OTURUM

Açılma saati : 18,20
BAŞKAN — Fuad Sirmen
KÂTİPLER : Nurettin Akyurt (Malatya), Muslin Görentaş (Van)
•

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar seçimle
re ait tasnif mazbatalarını arz ediyorum.
Yüksek Başkanlığa
27 Mayıs 1960 Inlkılâbı, ile düşürülen Bakan
lardan gayrı bâzı eski Bakanların görevleri ile
ilgili suçlarından dolayı soruşturma istemine
dair Başbakanlık tezkerelerini incelemek üzere
teşkili gereken 1 numaralı 5 kişilik komisyona
aşağıda adları yazılı üyeler hizalarında gösteri
len oyları almışlardır.
Arz olunur.
Üye
tîye
Şevket Azbuzoğlu
Feyzi Geveci
Üye
F. Kerim Gökay
(C. H. P.) Zihni Betil (Tokat)
(A. P.) Ceva't Yalçın (Rize)
(C. H. P.) Muammer Ertem (Manisa)
(A. P.) Mazhar Arıkan (İçel)
(C. K. M. P.) Cevıat Odyakmaz (Sivas)

178
196
194
199
193

Yüksek Başkanlığa
27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen Bakan
lardan gayrı bâzı eski Bakanların görevleri ile
ilgili suçlarından dolayı soruşturma istemine
dair Başbakanlık tezkerelerini incelemek üzere
teşkili gereken 2 numaralı 5 kişilik komisyona
aşağıda 'adları yazılı üyeler hizalarında gösteriÜ!e,n oyları almışlardır.
Arz olunur.
Üye
Üye
Akif Eyidoğan
Nurettin Ok
Üye
Şaban Keskin

<

(C. H. P.)

Zeki Kumrulu (Ordu)

180

(C. H. P.)

Mehmet Göker (Kayseri)

183

(Y. T. P.)

Sadık Perinçek (Erzurum) 196

(A. P.)

Oahit Yılmaz (Konya)

197

(A. P.)

Nedim Evliya (Maraş)

187

Suphi Batur
Ekrem Alican
Sırrı ÖSktem
Osman Bö'lükbaşı
1. Hakkı Yılanlıoğlu
M. Kemal Erkovan

1
3
1
4
5
5

Ertuğrül Gazi
Sakaca
Ertuğrul Akça
Cevat Odyakmaz
Cihad Baban
Fakih Özfakih

2
1
3
1
1

Mazhar Arıkan
Halim Araş
Enver Kaptan
Oihat Bilgehan

4
1
1
1

Kasım Gülek •
Ragıp Gümüşpala
Coşkun Kıırca
Mekki Keskin

1
1
1
1

Nedim Arıkan
Nihat Erim
Sadık T. Müftüoğlu
İhsan Köknel

1
3
l
1

Osman Hacıbaloğ'lu
Celil Cevherioğlu
Mithat Ali Kozova
Nurettin Aridıçoğlu
Talât Asal
Süreyya Koç
Mustafa Kaptan

1
4
1
1
3
1
1

BAŞKAN — Arkadaşlar, seçlimlerin sonucu
nu ıttılaınıza arz etmiş bulunuyorum. Muamele
tamamdır. Büyük Millet Meclisi gündemimde
görüşülecek başka madde olmadığı için T. B. M.
Meclisi lbirle§ik oturumunu Ikapa'tıyorum.
Kapanma saati : 18,26

