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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Başkan; Zonguldak Üyesi Akif Eyidoğan'-
rn, 18 nci Birleşimde faahis konuisu yaptığı tu
tanaklarım ihasılmasmıın gecikmesi hususunun 
Başkanlık Divanınca göraşjüldüğünü; Saym 
A'kiıf Eyidoğan'ın mütalâalarıı yerinde görül
mekle iberalber, Ibir Mıeclise göre organize edil
miş bulunan Tutanak Müdürlüğü, 'balen iki 
Meclis Ve bmıı komisyonlar tioplantilarındaki 
görüş'mıele'ri zapt ve Tutamak dergilerini tan
zim duruımmıda ibulunduğundan ibu gecikmele-
rin yeni: elemanıLar yeitilşinceye kadar fbir müd
det dalhıa devamı edeceğini, buna rağmen işlerin 
süratle nmıösi için eklen, gelen gayretin de sarf 

edileceğini (bildirdi. 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teküfiaıin 

'maddeleri1 üzerindeki görüşmelere devaan olun
du. 

20 . 12. 1062 Perşemlbe günü saat 15 te top-
l'anıimalk Üzere 'Birlöş'iım'e «Son verildi. 

Kâtip 
Başkan Kırklareli 

Suad IJmjri Ürgüplü Ahmet Naci An 

Kâtip 
Sivas 

Ahmet Çekemoğlu 

KÂTİPLER 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Suad Hayri Ürgüplü. 

Sadık Artukmac (Yozgat), Nizamettin Özgül (Gaziantep) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyoru ıı. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yeter 
<f mideme ıgeçeeeğiz. 

•odunluğumuz vardı r. 

3. SÖYLEVLER VE DEMEÇLER 

/. — izmir Üyesi Hilmi Onat'm, tütün pi
yasasının bugün içinde bulunduğu durum ve 
Hükümetçe âcil tedbirler alınması hakkında de
meci. 

HİLMİ ONAT (İzmir) •-- (Hindom dışı söz 
istiyorum. 

BAŞKAN ~— Hangi m'evzuda sayın Onat; 
HİLMİ ONAT (İzmir) — Acılan tütün pi

yasası hakkında. 

'BAŞKAN — Buyurun. 
HİLMİ ONAT (İzmir) — Sayın Başkan, 

muhterem senatörler; şimdi ayağımın tozu 
il'e huzurunuza geldim. Memleketimrkin ürün

leri bakiinundan (büyük bir ehemmiyet arz eden 
tütünün yeri hepimizce 'malûmdur. Memleket 
zirai 'ürünlerinin yüzde 33 ünü tenkil 'eden tü
tün 'bakımından, Dünya, piyasasında., tütün is-
'tihsal eden memleketler 'sarfında altıncı ve 
Dünya, piyasalarına tütün sevk eden, saltan 
milletlerarasında da. Amerika 'Birleşik Dev
letlerinden sonra, ikinci olarak yer almak
tayız. Ayrıca ıbu ziraatle iştigal eden 
'3 yüz 'binin üzerindeki vatandaş, ve <;o-
iuğu - çocuğu ile 2 - 2,5 milyonu kapsıyan 
vatandaş kütlesi bu üründen kazanacağı paray
la ekmek beklemektedir. O halde, bu kadar 
kıymetlii bir yer işgal ıeden tütünümüz ehem-
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nıiyetle ele alınması iktiza etmektedir. Son 
Ege tütün piyasasının açılışında. Tekel Bakanı 
ile beraber bizler de bulunduk. Evvelemirde 
şunu arz etmeliyim ki, Hükümet çok ye rinde 
bir kararla bu 'kadar »güç 'bir ziraat olan tütünü 
değerlendiıımiş ve gayet 'güzel ibir fiyatla en 
az lö,'50 - 14 lira gübi bir fiyatla alını vaziyeti
ne geçmiş ve böylece vatandaşlar- arasındaki 
•millî 'bir dâvayı hal etmiş duruımdadır. Bu ba
kımdan Tekel Bakanına ve 'İlkinei Koalisyon 
Hükümetine teşekkür etmemek mümkün değildir. 
Yalnız bu arada mühim bir noksanlık, 'bizzat 
birkaç gündenberi yaptığımız 13 il ve ilçede 
tesbit etmiş bulunuyoruz. 'Tekel İdaresinin bu
gün yüksek bir "fiyatla tütün 'alıcısı olarak iş
tirak edişi tültün tüccarlarını adeta şaşırtmış 
senelerden beri değerlendiril'miyen ,bu ürünün 
değerlendirilişi karşısında piyasa tamamen 
çekinişer kalmış, batta 'tütün 'alıcıları bulunduk-
ıları bölgeleri derftıâl terketmiişlerdir. Bu du
rum karşısında, Hükümetin bu güzel başarısı 
karşısında noksan, olan hareketini de kendile
rine, sayın Bakana telgraflarla her yerden yar
dımcı olarak, 'bildirdik. Bununla (beraber nok
sanlık şurada: Tekel İdaresi 'fiyatını vermiş, 
vatandaş başka yere 'bağlanmasına, tüccardan 
kredi almasına, rağmen. İnhisar Kanununun 55 
u'ci maddesi 'gereğince bu bağlantısını, Tekelin 
verdiği fiyatla 'bağlandığı yeri bildirmek su
retiyle 24 saat zarfında sağlamakla ve tüccarla. 
olan bu bağını da çözmektedir. Yalnız tüccar
dan bağını çözen bu vatandaş Tekel İdaresine 
gittiği zaman güçlükle karşılaşmalktadır. «'Sen 
kiminle bağlantı yaptınsa ona git» veya, «'Şim
di verirsen sana verdiğimiz fiyat 13 - 14 lira
dır, şifindi verirsen kabulümün, ama bir saat. 
sonra verirsen senin tütününü 12,50 liradan 
alırız» denmektedir. Ve vatandaş'lar buna da 
razı (Oİmaibta, yalnız 'Tekel İdaresi, bu kadar 
muazzam bir dâvayı halletmiş olmakla beraber, 
alım meselesinde, çok uzak köylerden gelen va
tandaşların hizmetini bir tek masa ve memura 
yüklemiş bulunmaktadır. 'Tekel İdaresini zi
yaret ettiğimiz zaman bir tek memurun bulun
duğunu gördük. Bu memur da, muameleyi te
ker teker yürüttüğü için, ıgünde ancak 5 - 10 
kişinin muamelesini tekemmül etfirebimektedir 
ki, takdir buyurursunuz, bir ilçe, bir il böl
gesinde yüzlerce köy bulunduğuna göre, bura 
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lardan gelen yüzlerce vatandaş haklı olarak 
endişeye kapılmaktadırlar, öünkü, hemen he
men 'hepsinin de kredi vâdesi ya çok yakın ve
ya bitmiş durumdadır. Bunlar borçlanın ödi-
yetmediıklerli takdirde, protestoya uğraımak kor
kusu içindedirler. 'Çünkü, bunlar seneye yine 
aynı ziraatle iştigal edeceklerinden, bir daha, 
kredi sağlıyamam aktan konmaktadırlar. 

Bu bakımdan Hükümetten hemen bir emir
le şu tedbirin de alınmasını istemekteyiz. Bu 
alıcıların, satıcıların tütün alımını bir ticari 
zihniyetle birkaç, memur vazifelendirmek şar-
tiyle tekemmül ettirmeyi istirham ederiz. Bura
da bir tek husus belirtilmektedir: Bu husus 
da şudur; Tütüncüler Bankası hakkında bir 
sözlü soru ile huzurunuza gelmekteydim, Sayın 
Bakanla Ege Bölgesinde müstahsil huzurunda 
dâvayı hallettik, kendileri de, Bakanlığın bu 
banka veya kooperatif kurulması fikrine işti
rak ettiğini ve bunun tahakkuk etmesi lüzumu
nu belirttiler. Kendilerine teşekkür ettik. 

Şimdi, burada bunun önemi tekrar ortaya 
çıkmıştır. 

1942 yılından beri biriken 112 milyona ya
kın bir para Ziraat Bankasında bloke edilmiş 
vaziyettedir. Eğer bu para, bir banka veya ko
operatif şekline dökülseydi, tütün ekicileri 
hiçbir zaman böyle bir sıkıntıya düşmeden, Dev
leti sıkıntıya sokmadan kredi sağlıyacaklar; iş
lerini görecekler; piyasanın en müsait zama
nında malını satma durumuna gireceklerdi. Ni
tekim, incir, üzüm ve zeytin kooperatifleri bu 
kolaylığı sağlamışlardır. Bu itibarla böyle bir 
bankanın veya kooperatifin kurulması için is
tical edişimizin sebebi budur. Bu mevzu, piya
sadaki alım satım dolayısiyle tekrar ortaya 
çıktı. Şimdi, vatandaşın şu andaki durumunu 
sizlere iletmek mecburiyetini kendimde hisset
tim. Hepimiz artık bu dâvayı, millî bir dâva ha
linde kabul etmek zorundayız. Kış ve kıyamet 
gününde çok uzak mesafelerden gelen köylü va
tandaşlar şu anda il ve ilçelerdeki Tekel idare
lerinin önünde günlerden beri sıra beklemekte
dirler. Bu dâvanın halli için Yüksek Heyetiniz
den imdat istemektedirler. Hükümetin ve he
pimizin bu vazifeyi kendi düşündüğümüz gibi 
kabul buyurarak harekete geçmesini temenni 
eder, muhterem heyeti hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar) 
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4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

"BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz 

/. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Osman 
Hacıbaloğlu, Esat Çağa ve Fethi Başak'a izin 
verilmesi hakkında Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi (S/160) 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet {Senatosu 

üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle 
izinleri, Başkanlık Divanının 19 . 12 . 1962 ta
rihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Suad Hayri Ürgüplü 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

C. Senatosu Tokat Üyesi Osman Hacıbaloğ
lu, hastalığına binaen 20 gün, 6 . 12 . 1962 ta
rihinden itibarım. 

C. Senatosu Üyesi Esat Çağa, hastalığına bi
naen 25 gün, 10 . 12 . 1962 tarihinden itiba
ren. 

C. Senatosu İstanbul Üyesi Fethi Başak, 
mazeretine binaen, 20 gün, 18 . 12 . 1962 ta
rihinden itibaren. 

BAŞKAN — Ayrı ayrı okutup reylerinize 
arz edeceğim. 

C. Senatosu Tokat Üyesi Osman Hacıbaloğ
lu, hastalığına binaen 20 gün, 6 . 12 . 1962 ta
rihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Ktmiyenlcr... 
Kabul edilmiştir. 

C. Senatosu Üyesi Esat Çağa, hastalığına bi
naen 25 gün, 10 . 12 . 1962 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... lütmiyonlev... 
Kabul edilmiştir. 

C. Senatosu istanbul Üyesi Fethi Başak, 
mazeretine binaen, 20 gün, 18 . 12 . 1962 ta
rihinden itibaren. 

BAŞKAN Kabul edenler... Ktmiyenler... 
Kabul edilmişti)-. 

BAŞKAN Gündemimizde İçtüzük, müzake
resi vardır, bu müzakereden evvel Başkanlığın 
mâruzâtı olarak .arz edeceğim hususlar buluna
caktır. (Ierek İçtüzük Komisyonumuzun bir yıllık 
devamlı çalışması ve gerekse müzakereye başladığı 
andan itibaren Genel Kurulun müsmir mesaisi 
sayesinde 100 ncü maddeye kadar gelinmiş bulun
maktayız. Bu arada Millet Meclisinden gelen ka
nun tasarılarının müzakeresi yapılacağı gibi ce
vaplandırılmamış sorular da mevcut bulunmakta
dır. Bunların bir- an evvel ikmali için devamlı me
saiye ihtiyaç hâsıl olmaktadır. Onun için teıısib-
ederseniz yarın da toplanalım. Ve eldeki mevcut 
işleri bitirmeye gayret edelim. (Komisyondan gel
memiş maddeler var, sesleri) Komisyonda 7 mad
demiz vardır, onların yarma kadar Genel Kurula 
gelmesi mümkündür... 

HİDAYET AYI)INER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) -— Cam samba günü çalışalım... 

BAŞKAN -- Ondan sonra ufak bir yılbaşı ta
tiline karar verirsiniz diye bu yola gitmiş bulu
nuyoruz. (Çarşamba günü de çalışalım sesleri) O 
halde yarın da çalışmak üzere toplanmamızı oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etin iyen -
ler... Kabul edilmiştir. 

5. GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu içtüzük teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu içtüzük Komisyonu ra
poru (2/15) (S. Sayısı : 65 e ek) (1) 

BAŞKAN — Cccen Birleşimde uzun boylu 
tetkik edilip nihayet mutabık kalınan ve komis
yona redaksiyon için gönderilen 94 ncü madde 
gelmiştir. Okutup reyinize arz edeceğim. 

(1) 65 e ek S. Sayılı basmayazı 24 . 10 . 1962 
yünlü .95 nci Birleşim tutanağının sonundadvr. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonca geri alman 94 ncü madde yeniden 

düzenlenmiş olup Genel Kurulun tasvibine arz 
edilmek üzere sunulmuştur. 

İçtüzük Komisyonu adına S. 
Âmil Artus 

Açık oya başvurma halleri 
MADDE 94. — Aşağıdaki hallerde açık oya 

başvurulur : 
1. "Bütçe kanun tasarısının oylamasında, 
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2. 'Vergi koyan veya, kaldıran yahut vergi

leri artıran veya eksilten kanun tasarılarının oy
lamasında, 

3. Andlaşma veya sözleşmelerin onaylanma
ların] uygun bulan kanun tasarılarının oylama
sında, 

4. Bir konu ilk defa oya konurken, on üye 
taralından açık oya başvurulmasının yazılı olarak 
istenmesi halinde, 

5. Her hangi bir oylamada. Başkanlık Diva
nının sonuç hakkında tereddüde düştüğü görii-
-lünce beş üye tarafından aeık oya başvurulması
nın sözlü olarak istenmesi halinde. 

BAŞKAN — Komisyonun bu yeni hazırladığı 
Madde hakkında söz istiyen'/ Yok. Maddeyi oyu
nuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

11 ne i 'bölüme geçiyoruz. 

Onbirinei Bölüm 
Tutanaklar 

Tam tutanak ve, tutanak özeti 
MADDE 101. --- C. Senatosunda iki çeşit tu

tanak tutulur : 
1. Tam tutanak - Bu tutanak, görüşmeleri 

olduğu gibi kapsamak üzere Tutanak Dergisi 
ile ve icabında Resmî (İazete ile yayınlanır. 

Bu tutanağın, itiraz halinde, itiraz edenin ilk 
birleşimde söz alması veya Başkanlığa göndere
ceği ibir yazının gelecek Tutanak Dergisinin so
nuna aynen konması suretiyle düzeltilmesi lâ
zımdır. 

2. Tutanak özeti - Tutanak özeti - Bu Özet. 
Tutanak Dergisine, konur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
arkadaşımız var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tutanakların dağıtılması 
MADDE 102. —- Tutanak özeti, her birleşi

min son oturumundan sonra. Divan kâtipleri 
tarafından düzenlenir ve sonraki birleşimden 
önce üyelere dağıtılır. 

Bu tutanak üzetine üyeler tarafından itiraz 
edilirse, düzeltilir ve o suretle bir daha yayınla
nır. 

Tutanak • özetini Başkan ve birleşimde bulun
muş olan iki Divan kâtibi imzalar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
arkadaşımız var mı? Yok. Maddeyi oy lavınıza 
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arz ediyorum. Kaibul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

üçüncü Kısım 
11 ükü metin Denetlenmesi 

Birinci Bölüm 
Soru 

MAD.DK .103. — • (I. Senatosu üyeleri, Hükü
met adına yazılı veya sözlü olarak cevaplandı
rılması isteği ile. Başbakandan veya bakanlar
dan soru sorabilirler. 

Soru, belirli bir husus hakkında bilgi iste
mekten ibarettir. 

Cevabı, gerek yazılı ve gerekse sözlü olarak 
istenilsin; soru her 'halde yazılı olarak sorulur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
arkadaşımız var mı? Buyurun Sırrı At alay. 

BAŞKAN — Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Soru müessese

si teşriî murakabenin ibir şeklidir. Ancak soru
nun ne şekilde olacağı yolunda bütün teşriî or
ganlarda çeşitli merhaleler geçirilmiş, bizde de 
soru teşriî murakabe vasıtası olarak Anayasa 
ve İçtüzüğe alınan şekliyle çeşitli tatbikatlar 
navara alınarak tedvin edilmiş bulunmaktadır. 
Her ne kadar eski 103 ve yeni 105 nci m ait idede 
bu hususlarda bir kay't varsa da bu kajyıtla so
runun şümulü ve hududu teshil edilememekte
dir. Soru dilediği şekilde bir gerekçeyi kapsa
yabilecek midir? Soru. üçüncü şahıslara isnat
larda bulunan şekillerde verilebilecek midir1? 
Bunlar tartışma konusn olabilecek mevzular
dır. Zannımea sorunun, genel görüşme olmıyan 
içtüzüklerde ve bizini eski İçtüzüğümüzde zor
lanan bir vasıta olarak genel görüşmeyi veya
hut gensoru imkânını vermiyen meclislerde ge
niş bir hüviyet almış, mecburiyet tahtında soru 
ihudutlan genişletilmiştir. Halbuki, bütün de
mokratik teşriî organlarda soru, sadece bir bil
gi isteme vasıtasıdır. Meselâ Avam Kamarasın
da, gayet kısa bir zaman [dan, «Evet veya ha
yır» ile cevaplandırılan bir saat, içinde yüzler
ce sorunun görüşülmesi mümkün olmn teşriî 
bir murakabe vasıtasıdır. 

Bizde ise. gene! görüşme ve gensoru imkânı
nı vermiyen tatbikat v( tüzükler sebebiyle so
ru, genel görüşme ve gensoru mahiyetini almış 
ve saatieree görüşülmüştür. Bu sebeple, Hü
kümeti çalıştırmıyan. teşriî organı işlerinden 
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alıkoyanı (bir müessese haline gelmiştir. Biz bu 
103 ncü maddedeki müessesemin şümul ve hu
dudunu çıizimelk mecburiıyıetindeyiz. Eğer bunu 
üzmemek, hükümetleri çalışamaz hale getiren, 
Parlâmentoda diğer murakabe vaısıtala.rının ye
rini alan sual müessesesi genişletilmıek suretiy
le (büyük bir zaman kaybına imkân vermiş olu
ruz. Bu sebeple çift meclis sisteminde genel gö
rüşme ve gensorulara imkân veren içtüzük ve 
Anayasanın taibiî icabı olarak soru müessesesi
ni sınırlamdırmaıya mecburuz. Bu seheple bende
niz bir önerge veriyoruım, bu önergemde, 103 
neü maddenin 2 nci fıkrasının şu şekilde değiş
tirilmesini teklif etmekteyim. 

«ıSoru belli bir konu hakkında 'bilgi istemek
ten ibarettir. Sorunun kısa alarak kaleme alın
ması, adları ile açıklanan üçüncü şahıslar hak
kında şahsi isnatları ihtiva etmemesi icaibeder.» 
Bunu da maksadıma pek ele uygun bıir teklif 
ioLarak bulmamaktayım. Zira şümulü tam mâna-
siyle t estet etim em ektedir. İtalya Içtüzüğünde-
ki hükümle Fransa İçbüzügündeki meıvcudolan 
•hükümlerin birleşimi olarak şöyle bir metni 
acaba komisyon (benimser mi? 

«Sora, Hükümetten olayın doğru olup olma
dığını, her hangi bir haberin Hükümete ulaşıp 
ulaşmadığını veya böyle bir hafberin doğru olup 
olmadığını, Hükümetin muayyen meseleleri 
Cumhuriyet Senatosuna getirip getiraniyeceğini, 
(belirli (konular üzerinde Hükümetin her hangi 
ibir karar ve tedbir alıp almadığını, öğrenmek 
(üzere veya âmme idaresinin faaliyetleri üzerin
de bilgi istemek üziere bir önerge ile -sual sor
ma müessesesidir.» şeklimde tedvin etmek müm
kündür. 

Bizim 1957 yılma kadar soru müessesesi, 
daha geniş bir anlamla, İbir genel görüşme ma
hiyetinde yürümekte idi. 1957, İçtüzük değiş
tirin esiyle soruların gerekçesiz olması kısa ol
ması ve bir tek meseleyi özet olarak ihtiva et
mesi, aksi takdirde Riyasetçe bu gibi soruların 
geri verilmesi hükmü 150 vie 151 nci madde
lerde yer almıştı. Ve (birçok sorular Ibu değişik
lik dolayısiyle geri verilmiş idi. Bunun ıstıra
bını, sorusu geri verilmiş bir arkadaşınız ola
rak o zaman çok çekmiştim. Benim aşağı - yu
karı 40 - 50 sorum bu hükümlere istinaden ge
ri verilmiş ve ben bunları zorlamaya çalışmış 
idim. Bunun ıstırabını çektiğim için, şimdi ben 
burada sorunun bu kayıtlardan biraz daha ha-

20.12.1962 0 : 1 
fifletmek üzere, fakat şümulünü tâyin etmek 
üzere, bir kayda tutulmasını isterken, zahir fik
rini değiştiren bir insan olarak değil, orada 
gensoru imkânı olmadığı için ve genel görüşme 
imkânı olmadığı için soru müessesesini işletmek 
mecburiyetini hissetmiştik. Ve bunun için de 
sorunun kayıtlanmasına razı olmuyor ve itiraz 
ediyorduk. Halbuki diğer teşriî murakabe fa
sılaları işlediğine göre, bir gensoru havasını ve
recek şekilde gerekçesi sayfalar tutan, daktilo 
ile birkaç sayfalık soru sormak artık demokra
tik memleketlerdeki soru mahiyetinde değildir. 
Bu itibarla ricam; sora müessesesini soru ola
rak vasıflandıralım, kayıtlandıralım. Bunun 
için 2 önerge vereceğim, hangisine iltifat edi
lirse karar sizlerindir. Bunlardan birisi biraz 
uzun, diğeri ise kısadır. Evvelâ 1 nci önergemi 
vereceğim, eğer iltifat ederse komisyon, 2 nci-
siııi de vereceğim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
CEVAT AÇIKALIN (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Sayın senatörler; bendeniz de Sayın Sırrı 
Atalay'm temas ettiği hususa müsaadenizle te
mas edeceğini. Hakikaten soru müessesesi 
parlmanter hayatın değişmez bir kaidesidir. Bu
nu tahdidetmek mevzuubahis değildir. Yalnız 
dediği gibi ben de aynı soru müessesesinin çer-
çevelendirilmesine taraftarım. Yani bugün her
kesin bildiği istatistik! malûmatı kalkıp da Ve
kilden sormakta hiçbir fayda yoktur. Her han
gi bir senatör veya milletvekilinin vesikalardan 
veyahut da vekâletlere müracaat suretiyle ala
bileceği birtakım malûmatı buraya soru olarak 
getirmesine lüzum yoktur. Binaenaleyh Sırrı 
Atalay'm teklifi üzere bu madde komisyona 
iade edilerek orada yeniden tetkik edilmelidir. 
Kendilerinin bu teklifini desteklemekte oldu
ğumu arz ederim. 

Bendenizin bir mâruzâtı daha vardır : Zan
nediyorum ki, yanılmıyorsam Avrupa parlâ
mentolarında, bir de sual vakti, sual zamanı 
diye bir husus vardır. O da şu : Her içtimada 
sualler için muayyen bir müddet konulur. Ko
nulan muayyen müddet zarfında vekiller ve par
lâmento azaları sordukları suallere cevap alır
lar. Ondan sonra diğer işlere geçilir. O da diğer 
işleri aksatmaz. 

Eğer tensibederseniz bir de suallerin cevap
landırılması için her birleşimde muayyen, bir 
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saat nıi, iki saat mi olur, bir müddet tâyin edi
lerek, diğer kısım orada durdurulur, diğer iş
lere devam edilir. Zannederim ki, bu suretle 
hem soru müessesesi iyi işler, hem de Hüküme
tin ve Senatonun işi kolaylaşır. 

Bir de, İçtüzüğe bir madde veyahut da bir 
fıkra ilâve edilsin ve soru sahipleri kendi so
ruları gündeme girdikten sonra gelmeleri hu
susunda gayret sarf etsinler. Gündemde falan 
Senatörün sorusu vardır ve ilgili Bakan da gel
miştir, fakat kendisi yoktur. Bu durumda mese
le olduğu gibi kalıyor, soru başka bir güne ta
lik ediliyor. Binaenaleyh soru sahiplerinin, so
rularının gündeme girdiği gün gelmeleri mec
buriyetini derpiş edersek fena olmaz kanaatin
deyim. Tensiplerinize arz ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Aydmer. 
HİDAYET AYDINER (Cum'hutfbaşkaııınca 

S. Ü.) — Efendim, soru en pratik ve on lüzum
lu bir murakabe müessesesidir. 

Sözlü soruların Meclisi çdk işgal ötmesinden 
dolayı (belki bunun kısmen tahdidine gidilebilir. 
Fakat bîlhaıssa yazılı soruları tahdidatını ek hiç 
doğru değildir. 

Arkadaşımız buyurdular ki, devaire müra
caat ederek istediğimiz malûmatı alabiliriz. Biz 
kapı kapı daireleri dolaşıp her hangi bir mese
le hakkında bilgi almak mecburiyetinde değiliz. 
Bu, gayrimevsuk bir şey olur. Çünkü mesul 
Hükümetten alacağımız bir malûmatı lâaletta-
yin.bir memurdan alırız ki, ibu da havada kalan 
bir şey olur. Bir parlâmento üyesi olarak biz 
Hükümetin bütün işlerine hakikiyle vâkıf olmak 
mecburiyetindeyiz. Binaenaleyh, yazılı sonumu
za, sözlü soruya ne kadar tahdit ıkorsanız ko
yunuz buna karışmam, ama yazılı soruyu tah
dide kalkışmak, Meclis murakabesini hiçe in
dirmek olur. Rica ederim, dikkatlerinizi çeke
lim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Yazılı sora için 
değil, sözlü soru için. 

HİDAYET AYDINER (Devamla) — Arka
daşımız yazılıya değil, 'diyor ama, ikisi de aynı 
maddede olduğu için, birini tahdidedince, ikin
cisini de tahdidetmiş oluruz. Yani bizim haki
kati anlamamızı önlemiş olur. hakikati anlıya-
anayız. 
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BAŞKAN — Buyurun, Diikeçligii. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGÎL (Kayseri) — Muhte

rem arkadaşlarım; Sırrı Atalay arkadaşımızın 
haklı olduğu taraf lolabilir. Fakat umumi müza
kere! her zaman için mümkün değildir. Ve an
cak heyet buna karar verdikten sonra genel 
müzakere »açılalbilir. Bu defa, soru müessesesi 
tahdildedildikten sonra arkadaşlarımız devamlı 
olarak umumi müzakere istiyeceklerdir. Ve iş 
Hükümet Bakımından daha çıkmaza doğru gi
decektir. Bu bakımdan ben soru müessesesinin 
tahdidine gidilmesine taraftar değilim. Zira, 
ilgili Bakandan sorunuz vardır ve haklısınız; 
ilgili daireye de gidiyorsunuz, soruyorsunuz, fa
kat bir netice alamıyorsunuz. Elbetteki Bakan
dan soru ile bunun tavzihini istiyeceksiniz. Ge
rek Milletvekilleri ve gerekse Senatör arkadaş
larımız buna vazifeli olmalıdırlar. Fakat sayın 
Atalay arkadaşımız zaman alıyor diyor Hükü
met bakımından. Ama bunun ortasını ibulımak 
lâzım. Esasen uygulanan İçtüzükte soru için 
ayrılan müddet 15 dakikadır. Bâzan )bu müd
deti uzatan Bakanlar oluyor. Soru sahibi hâdi
seyi izah ediyor, Hükümet tekrar gelip cevap 
veriyor, kendisim haıklı çıkararak için. Ondan 
sonra tekrar soru sahibi çıkıyor. Bu suretle 15 
dakikalık müddet çok uzuyor. Yoksa sual mü
essesesi gayet normal olarak işlemektedir. 

Diğer taraftan, Açıkalm arkadaşımızın bu
yurdukları gilbi, her oturumda sorular için Ibir 
veya bir buçuk saat ayrılırsa çok iyi olur, faz
la zaman almaz. Sorulardan sonra da kanunla
rın veya diğer konuların müzakeresine geçile
bilir. Böyle bir sıralamanın yapılması hakika
ten yerinde olur. Aksi takdirde bunun çerçe-
velendirilmesi veya tahdidedilmesi, mutlaka ve 
mutlaka, murakabe organının felce uğratılması 
olur. Bence bu teklif kabule şayan değildir. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sırra Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Aydıner 

bâzı memleket meselelerini, hattâ lokal mesele
lerini dahi, Parlâmento üyelerinin sormasına 
mâni olunması hakkındaki itirazlarına iştirak 
ederim. Bunun yolu yazılı sorudur. Yazılı 
soruda en mahallî meseleleri sormak ve cevap 
almak teşriî organ üyelerinin hepsinin hakkıdır. 
Benim burada bahis mevzuu ettiğim sözlü sora 
müessesesidir. Bugünkü anayasalar, içtüzük
ler, o şekli almıştır ki, a-çın şu demokratik mem-
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leketin Senatosunun İçtüzüğündeki müesseseler, 
Fransa'da, Japonya'da, Finlandiya'sında, isviç
re'sinde ibirbirinin aynıdır, hu hususta bir fark 
göremezsiniz. Artık bu müesseseler kurulmuş-
tıır. Antik 'bu fmiiesse.se içinde sözlü Horu yal
nız bir halberin doğru1 olup olmadığı seklinde, 
(bir haberin Hükümete intikal etmediği şeklin
de bir haber üzerine Hükümetin ne gibi bir 
karar aldığını ve bunun tedbirlerini alıp almadı
ğını, bu haberi Senato.ya «-e t ir ip get i rrn iveceği 
tetkik şeklindedi r. 

Sayın Dikeeligil der ki; hu eğer itaihdidedi-
lirse murakabe yolları kapanır. Hayır, murakabe 
yollan sonuna kadar açık. Hattâ ne geçmiş. 
İçtüzükte, ne de içtüzük Komisyonunun hazır
ladığı metinde olmıyan !bi-t* 'hususu getirmiş bu
lunuyorum. O da şudur : Soru, görüşüldüğü 
sırada, o şeikli ataibi'lecektir ki, Hükümet veya 
10 sayın üye derhal 'bir yazdı önerge vererek o 
sorunun genel görüşme haline1 gel irilmesini is-
tiydbilcceklerdir. Bu müessese birçok demokra
tik memleketlerde vardır. Demokratik bir mu
rakabe vasıtası olarak 'hepsinin 'hakkını vermek 
mecburiyetindeyiz. Demokratik bir düzende Par
lâmento üyelerinin vazifeleri 'kadar «alışan, bir 
Hükümetin de statüsünü tanzim etmeye mecbu
ruz. Bugün iktidar yarın muhalefet vazifeleri 
nöbetleşe görülecektir. Bugünkü muhalefetin, 
yarınki muhalefetin mensupları olarak hareket 
e'tmiyeceğiz. 'Bu şekildeki' bir nizamı kurmak su
retiyle, işliyen bir müessese içinde icranın hak
kını icraya, Parlâmentonun haklarını Parlâmen
toya vermek ımeeiburiyetindeyiz. Bu hususta bir 
önerge veriyorum ve diyorum ki: «Sözlü sorunun 
görüşülmesi sırasında 10 üye gerekçeli o!arat; 
sözlü sorunun genel görüşme haline getirilmesi
ni istiyebilirler. Bu halde (JeneıJ Kurul işari oyla, 
müzakeresiz olarak kararını verir. Önerge ka
bul edilirse (bir sonraki Birleşimin gündemine 
alınıp ve genel görüşme usulüne uygun olarak 
görüşülür.» 

Yani murakabeyi bütün ieaplariyle, en ufak 
şekliyle yapalım, ama bir taraftarı da icranın 
iyi işlemesine, bir taraftan da demokratik mem
leketlerdeki soru müessesesi nedir, o imkânı 
verelim. Şimdiye kadar soru müessesesinden 
ihangi mânayı anladığımızı ifade ederken izah 
ettim. Yıllar yılı soru müessesesi işlemedi, gen
soru müessesesi işlemedi, 'bunun ıstırabını çektik. 
G-enel görüşme müessesesinin işlemesini remin 

20 .12 .1962 O : 1 
edemediğimiz için mecbur olduk, çoğunlukla so
ru m Müessesesine sarılmaya ve soru müessesesini 
zorlamaya.. Çoğunluk mecbur oldu, ben haki
katleri ifade (Hİiyorum, haklı olanak çoğunluk 
bir İçtüzük değişikliği ile, demokratik memle
ketlerin içtüzüklerine uygun olarak bu değişik
liği yapmak zorunda kaldı. 1957 deki İçtüzük 
değişikliğinin sebeibi bu idi. Müessese demokra
tik idi, fakat müessese işlemiyordu, ıztmalbmı çe
kiyordu. 

Şimdi bunun üstünde ve 'bunların uzağında 
olarak bir sistem kuralım. Muvazeneli bir sis
tem, 'bir müessese kuralım. Soru müessesesi de
mokratik memleketlerde bu. Artık gensoru mü
essesesi gilbi ele alarak saatlerce görüşmeye, en 
ufak bir meselede gerekçeyle saatlerce görüşü
lür, saatlerce Hükümeti sigaya çeker hale ge
tirmeye lüzum yoldur. Soru müessesesini genel 
görüşme haline getirme imkânlarına s>alhilbolduk-
tan sonra 'murakabenin (bütün icaplarını yerine 
getirmiş olmak suretiyle arkadaşımın zihninde 
en ufak bir gölgenin kalmasını istemiyorum. 
Kmin olsun ve müsterih 'bulunsun iki, teşriî or
ganın hak ve vazifelerinde en 'az kendileri ka-
d;ır hassasım. Çünkü İm ıstırabın en 'büyüğünü 
•ben çekmiışimdir. 

BAŞKAN --- Sayın Aipiskender. 
f-'RRİT ALPİSKENDER (Manisa) — Muh

terem Baişkan, muhterem arkadaşlarım. Parlâ
mentonun mühim bir numakane vasıtası olan su
al üzerimle arkadaşlarımızın dikkat ve hassasi
yet!:,- durmaları hakikaten yerindedir. Bendeniz 
bu mnvizuuTi, 'biraz da üzerinde konuşacağım. 

Ifi'50 den 1957 ye kadar olan Meclis ve Hü
küm el münasebetleri dola<yisiyle, İçtüzük ve 
sual müesseseleri muhtelif zamanlarda, üaıman 
/.aman Anayasa Encümeninle iıntikal ederdi. O 
zaman ben Anayasa Encümeninin sözcüsü idim. 
O devrin ikjtidarı, sual müessesesinin çıok Suiis
timal edildiğini, Hükümeti fazlasiyle ımeşıgul et
tiğini, ıhımdan dolayı bunun bir zapturapt al
tına alınmasını istedi. Tabiî sual müessesesi 
Millet Meclisine ve milletvekillerine ait teşriî 
bir tasarruftu. 'Bu mebuslardan gelmişti, fakat 
biz Hükümeti de davet fittik, ıh atta Hükümet 
İve:.s i de Ibir iki 'defa bulundu. lO 'zaman C. H. P. 
Sözcüsü raihmeıtii Faik Ahmet Barutçu Mi. Ba
rutçu, aynı zamanda iyi bir Anayasa mütaiıas-
SIM ve içtüzük meselelerinde hakikaten Ralâhi-
yet sahibi, 'büyük 'bir otorite idi. 
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Sayın Barutçu, muhalefet partisine mensub- j 

olmakla beraber ısıoru müessesesinin, kemdi tâ
birlerini kullanıyorum, rahmetlinin, «Teşriî is-
tilhısale mâna lolmıyaeak şekilde ıolma.su vo Hü
kümetti de fuzuli yev-i' işgal etmemesi» ni, söy
ledi. Ve bir de bu arada, seçmeme selâm gönde-
Tİlnıesi şeklinden uzaklaştırılması isteğinde bu

lundu. Ve kanlaartini 3 noktada topladı. Şu nok
talarda bilhaıssa durdu: Hükümete1 ihak veriyo
rum, dedi. Sual müessesesini ilik şekline irca 
edelim. Fakat ibıına mukabil de Hükümetten şu 
'hususları rica ediyorum; istizah müessesesini 
işler bir (hale getirilmelidir. İstizaıh müessesesi 
işler ibir ihlale gelmedikçe, soru müessesesi ister 
istemez istizah müessesesinin bıraktığı [boşluk
ları doldurmak için kullanılmakta ve suiistimal 
edilmektedir, 'dedi. 

Biz ıo 'zaman soru müessesesi hakkında bâzı 
düşüncelerimizi kâğıt üzerine aksettirdik. Fa
kat 1967 seçimlerinin bir 'sene evvele alınması 
üzerine hazırlanmış olan içtüzük tadili olduğu 
ıgübi kaldı. Ve sonra 1957 deki bu tadil şeiklini 
ve 'mahiyetini değiştirerek çıktı. 

Şimdi kıymetli arkadaşlarımızın çok .dikka
te değer 'mütalâalarına şahid oldum. Bilhassa 
Cervat Açıkalın arkadaşımız ısual soranın «şok 
kene ibulıımimaıması yüzünden .gelen vekilin boş 

. döndüğü ve ineni de Parlâmentoyu işgal ettiği 
noktasında durdu ki, bu Parlâmento faaliyet
lerimizde sık sık dikkati .çeken, 'bir husustur. 
'Bir vekillin saatleri değil kat ta dakikaları bile 
kıymetli ve ölçülüdür. Suali veren mebusun bir 
.hastalık veya fevkalâde bir mazereti olmadıkça 
•gelmemesi kabili af değildir. Bunun için yeni 
İçtüzükte hiçbir işaret yok. Sayın Açıkalın'ın 
ıbu'yurdükları gibi bir teminat yok. Meselâ Par
lâmentodan bir malûmat talebeden veya bir ka
nun (teklifi yapan zatı, Encümen Reisi önceden 
iş'ar eder, telefon 'eder, «Falan •gün. kanun tek
lifi Encümende 'müzakere edilecektir», der. O 
bulıınımadıkça ilk celseye almamak esastır. Şim
di, Başkanlık Divanından, ibir sözlü ısoru gün
deme alınırken, daıha önce sual ısaıhiibi ile bir 
irtibat tesis etmesi, meselâ (bu .arkadaş bir Par
lâmento (heyetine metısübolur, vazifeten dışarı
da olabilir veyahut hasta ıolur, Allah gösterme
sin, ölüsü lolabilir, bunlara ıbenzer fevkalâde 
mühim bir mâziereti olabilir veya Senatoca ken
disine bir vazife verilir burada bulunamaz. Ba
kan da kalkar, çantasını alır Iburava gelir; 
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epeyce zaman kaybeder gider. Bu aksaklıklar 
•in cırdan a gelebilir. Sayın Açıkalın arkadaşımı
zın ;bu riiokıtaya dikkatimizi çekmesini şükranla 
kaydederim, bu mühim bir nokta. Sual soranla. 
cevap veren. vekilin ikisine münhasır olması 
sual müessesesinin en tabiî ibir hususiyetidir. 
h'akat biz bunun da hattâ bâzan suiistimal edil
diğini gördük. Başka ibir tariz yapmak maksa-
diyle bakıyorsunuz bir sözlü sual geliyor, sâil-
le mesulün dışında bir üçüncü şahıs da kürsü
ye çıkıyor. Bu İçtüzük tadilâtında bu ila temi
nat altına alınmamıştır. Uzun parlâmento tec
rübelerinden sonra bu hususun da sual ihtiva 
eden maddede sarih ve ıkatî olarak yer alması 
çok isabetli olurdu. 

Yine Sırrı Atalay arkadaşımız; temas (îtti
ler, kendileri ıo kanaatteyim, ki, her* türlü parti 

mülâhazalarının dışına erk arak konuşuyorlar, 
nispî temsilin câri 'olduğu ibir parlâmentoda bu
gün kimin, yarın kimin lolacağını hiç kimse tâ
yin edemez, bunun için ibu gilbi mülâhazalardan. 
teceniidciCİerek, sualin müddet itibariyle, suiis
timalini önlemek çok faydalı olur kanaat inde
yim, 'dediler. Doğrudur. Müddet bakımından da 
suali soran zatın 'muayyen bir müddet konuş
ması, vekil cevap verdikten sonra da, daha kı
sa bir müddet konuşması teminat altına .alınır
sa, bence, teşriî istihsale hizmet edilmiş olur. 
Sonra bu tatminkâr bulunmadığı takdirde sual. 
tekrarlanabilir. Yine arkadaşımızın buyurduğu 
gilbi. 'genel ıgörüşmeye gidilebilir ve istizah da es
kiye nazaran ıbugiin daha iyi ibir durumdadır. 

Üçüncü hir nokta da bendeniz arz edeyim: 
(»ecen sene pekç.ok vekil arkadaşlar gelirler ve 
yana - yakıla, «Biz haftada iki gün Senatoya 
ve üç gün de Meclise giriyoruz, vakitlerimiz 
Parlâmentoda, heba olup gidiyor.» dediler. Sa
yın Başkanımıza bu hususu arz ettim ; -derhal 
büyük, bir anlayış gösterdiler ve Senatodaki su
al günlerini muayyen bir zamana alddar. Ama 
bu Başkanlık Divanlarının çok kere tutumuna 
gör-e değişebilir. Bu makamlar fâni olduğuna 
göre bunu da teminat altına almak lâzımdır. 
Meselâ eski Osmanlı İmparatorluğumla arzu
hallere itiraz ve sualler için muayyen günler 
tahsis edilmişti. Bu hususun da. bu İçtüzük ta
dilâtında nazara alınmasında, bendeniz fayda 
mülâhaza ediyorum. Onun için sayın Sırrı At.ı-
lay'm bu önergeleriyle beraber bendeniz bu 
maddenin encümene verilmesini bilhassa istir-
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ham ediyorum, içtüzük Encümenine mensup 
olmıyan arkadaşlarımız da şüphesiz bu encüme
ne gelerek mütalâalarını orada arz edebilirler. 
Yalnız, burada şu hususu da arz edeyim ki, 

bendeniz içtüzük Encümeni üyesiyim. Fakat, 
görüyorum ki, «Encümenden gelmiştir» diye 
bâzı tadiller okunmaktadır. Ben bu tadillere 
iştirak etmiyorum, haberim de olmadı. Bâzı hu
suslar var ki, ben burada, «Encümende bu hu
susları görüşerek ilâve ederiz.» düşüncesiyle 
not alıyorum. Halbuki Encümen daha davet et
medi. Bir tadil dahi olsa, madem ki, her hangi 
bir madde encümene iade ediliyor, Encümenin 
toplanıp, bir tadil dahi olsa, hep birlikte bu 
teklifi gözden geçirmesi isabetli olur kanaatin
deyim. Bu hususları sırası gelmişken, bilhassa 
yüksek dikkat ve tasviplerinize arz etmeyi fay
dalı bulurum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Dikeçligil. 
HÜSNÜ DlKEÇLÎGlL (Kayseri) — Efen

dim, bugün muhalefette olan yarın iktidarda 
olabilir. Biz mutlaka muhalefet veyahut da ik
tidar meselesi bakımından bunları ele almıyo
ruz. Muhterem Sırrı Atalay kardeşimiz de ha
kikaten görüşünden bahsederken samimî konu
şuyor, Avrupa'dan bahsediyor. Arkadaşımızın 
görüşleri de doğrudur. Yalnız arkadaşlar, biz 
bir meseleyi vaz'ederken Avrupa'yı düşünecek 
değiliz. Biz kendimize göre prensipler vaz'etmek 
mecburiyetindeyiz. Neden Avrupa'da az sözlü 
soru soruluyor? Bunun sebebi, Avrupa otur
muştur. Orada devlet mekanizması muntazam 
çalışıyor. Murakabeye çok lüzum da hâsıl ol
muyor. Bizde sual soran arkadaşlarımız bizar 
kalmadığı müddetçe buraya soru getirmiyorlar. 
Şu halde filân yerde şöyle, falan yerde böyle 
mütalâalarını ileri süremeyiz. Biz de kendi me
kanizmamızı oturtalım, Bakanlar ve Devlet 
daireleri vazifelerini tam yapsınlar o vakit kim
se sual sormaz. Nitekim bâzı Bakanlıklara so
ru hiç sorulmuyor. Bâzılarına çok soruluyor. 
O halde bu soru müessesesini kıskıvrak bağla
yıp da, bu murakabe organını kısmak, benim 
kanaatime göre doğru değildir, işler normal 
nizamına girdikten sonra, hiçbir senatör, Baka
na boş yere sual sormaz, Bakanı taciz etmez, 
lüzum da görmez. Benim şahsi kanaatime göre, 
bana en uygun gelen teklif, Muhterem Açıka-
lm Beyefendinin gayet yerinde olan teklifidir. 

Neden sorular yığılıyor?.. (Gerçi Senatoda 
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çok soru sorulmuş değildir.) Bakan gelmiyor, 
soruyu soran arkadaş gelmiyor, bu suretle so
rular üst üste yığılmış oluyor. Bu sorulara 
zamanında cevap verilmiş olsa, bizim gözümüz
de bu kadar büyümiyeeektir. Elbette ki, bu 
madde komisyona iade edilecek, komisyon bu 
maddeyi tekrar süzgecinden geçirecektir. Ben
deniz, bu hususların göz önünde bulundurulma
sını ve bu müessesenin kıskıvrak bağlanmama
sını istirham edeceğim. Yarın genel görüşmeyi 
biz teklif ettiğimiz takdirde bu defa buna mey
dan verilmiyecek diye bu görüşümüzü burada 
izhar ettik. Görüşümüzün samimî karşılanma
sını istirham ederim. Bu maddeler komisyona 
iade edilirken bilhassa şu müzakeresini yaptığı
mız madenin üzerinde dikkatele durulmasını 
ayrıca istirham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Açıkalm. 
CEVAT AÇIKALTN Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Sayın arkadaşlar; mâruzâtımdan sonra söz 
alan sayın arkadaşlarımdan bâzılarının söylediği 
bir hususa temas edeceğim. ('İçrek bendenizin ge
rek benden evvel konuşan Sıra Atalay'in mâru
zâtında murakabe müessesesini tahdit diye bir 
meselenin mevzuubahsolmıyaeağını pek tabiî ola
rak arz etmek isterim. Bilâkis biz bugün Senato
da murakabe müessesesini fazlasiyle tatbik etmek 
mecburiyet ve içtilıadmdayız. Binaenaleyh bizim 
maksadımız murakabe müessesesini tahdit değil -
tanzimdir. Bu itibarla sorulacak bir sual Vekili 
gelip burada bilinen şeyleri tekrar etmek suretiy
le alkış toplamasını temin etmek değildir ki. Ce
vabı almmıyan bir mesele kendisine sorulurken, 
onun üzerinde imali fikir etmek, onun üzerinde 
düşünmek ve sual sahibine, Senatoya kâfi dere
cede cevabı getirmeye sevk etmektedir. Binaena
leyh, arz ettiğim gibi, suali tariften, hangi husus
ların suale girdiği ve ne şekilde sual sorulacağını 
tarif etmekte ben fayda görürüm. İstatistik ma
lûmat hakkında, Vekilden sual sorulur. Vekil 
mevcut malûmatı burada verir, alkışlanır, gider. 
Asıl murakabe, istihsal edilmiyen, veyahut ma
lûmat verilmek istenmiyen hususlar hakkında ma
lûmat almaktır. Binaenaleyh, Sırrı Atalay arka
daşımızın teklifindeki gaye budur. Yani, ne için 
sual soruluyor... Nasıl sual sorulur?.. Herkesin 
bileceği şeyleri aramakta, gidip sual sormakta 
fayda yoktur. Benim mâruzâtım bundan ibaret
tir, yani sual müessesesinin, bizce mukaddes olan 
soru müessesesinin tahdidi kimsenin aklından geç-
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mez. Bendenizin maruzatım bundan ibarettir, 
efendim. 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Söz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Art us. 
İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 

ARTUS (Devamla) — Muhterem arkadaşlar, 
tüzüğümüzün en mühim kısımlarından birisine 
gelmiş bulunuyoruz. Bir tarafta Muhterem Sena
törlerin Hükümeti murakabe hakları. Diğer ta
rafta Parlâmentonun mesaisini süratle yapabil
mesi bakımından hakkı ve öteki tarafta da Hü
kümetin muntazam ve rahat bir şekilde çalışabil
mesi ve işgal edilmemesi şeklindeki arzusu ve 
hakkını nazarı itibara alırsak, bu mevzuda üçlü 
bir menfaat çatışması karşısında bulunduğumuzu 
görmüş oluruz. Bu üçlü menfaatleri uzlaştırmak 
durumunda olan İçtüzük Komisyonu, meseleyi, 
yabancı memleketlerin içtüzüklerinin hükümleri
ni incelemek suretiyle uzun uzadıya tartıştı ve 
yüksek huzurlarınıza sunulmuş olan maddeler 
üzerinde ittifaka vardı. 

(Getirilmiş olan esaslar nelerdir? Bir defa, bi
zim memleketimizde, bâzı memleketlerde olduğu 
gibi, soru müessesesi zamanla takyidedilmiştir. 
15 dakikadan fazla gerek Bakan, gerek soru sahi
bi, konuşamaz. 

Sonra, eski İçtüzükte mevcudolmamakla bera
ber tatbikatta teessüs etmiş olan ve yeni İçtüzüğe 
de almayı istediğimiz, Bakanın ve soru sahibinin 
ikişer defadan fazla konuşmaması durumu mev
cuttur. Bu da bir takyittir. 

Sonra soruda, soruyu sorandan başka kimse
nin konuşmaması ana kaide olarak mevcuttur. So
runun belli bir hususa taallûk etmesi hükmü şim
di okunmuş olan maddede mevcuttur. Belli bir 
husus hakkında bilgi isteme kaidesi bâzı memle
ketlerin tüzüklerinde bu kayıtlar mevcuttur. Ve 
hemen ilâve edeyim ki, bâzı memleketlerdeki ka
yıtlar da çok fazladır. Sayın Sırrı Atalay arka
daşımızın birinci takririndeki kayıtlar Fransız 
Senatosu İçtüzüğünde mevcuttur. Daha uzun 
olan ikinci takrirlerindeki kayıtlar ise İtalyan Se
natosu İçtüzüğünün 97 nci maddesinde mevcut
tur. Hattâ, burada biraz daha fazla kayıtlar var
dır. Meselâ; soru beş dakikayı geçemez, konuşma 
müddeti beş dakikadır. Yine İtalyan Senatosu 
tüzüğünde, soru sahibi sırası geldiği zaman genel 
kurulda mevcut değilse soru düşer. Yani bir de-
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faya mahsus olarak mazeret ve saire kaale alın
mamaktadır. Onlarda daha sert hükümler oldu
ğu görülüyor. 

Şimdi, biz niçin bu hükümlere ittıba etmedik 
ve onları Tüzüğe almadık? Bunun sebebini arz 
edeyim. Bir defa Cumhuriyet Senatosu Anaya
saya göre gensoru hakkından mahrumdur. Bura
da istizah takriri vermeye imkân yoktur. Bizim 
elimizde Hükümeti denetlemek bakımından yal
nız soru, genel görüşme ve Senato araştırması gibi 
üç yol vardır. Böyle olunca, soru müessesesi, 
Cumhuriyet Senatosu bakımından derhal hususi 
bir önem kazanıyor. İşte bu bakımdandır ki, biraz 
evvel arz ettiğim yabancı memleketlerde olduğu 
gibi, soruda konuşmanın beş dakikaya indirilmesi, 
birer defa konuşturulması veya soru sahibi bir 
defa bulunmadığı takdirde sorunun düşmesi gibi, 
kayıtları koymaya taraftar olmadık. 

Yine uzun uzun birtakım kayıtlar koymak su
retiyle, sorunun bu kayıtlar içine girip girmedi
ğinin de tesbiti birtakım ihtilâflara ve tartışma
lara yol açabilir. 

Meselâ İtalya Senatosu Tüzüğünün 97 nci 
maddesinde; sorunun Hükümetten bir vakıanın 
doğru olup olmadığını, her hangi bir haberin Hü
kümete ulaşıp ulaşmadığını veya böyle bir habe
rin doğru olup lofanadığmı, Hükümetin, Sena
toya muayyen meseleleri tebliğ niyetinde olup 
olmadığını, 'belirli konular üzerinde Hüküme
tin her hangi bir kararı olup olmadığını ve 
karar almak niyetinde olup olmadığını, ve ni
hayet âmme idaresi faaliyetleri ürerinde Se
nato üyelerinin 'bilgi veya izahat istamelerim-
den ibarettir. 

Görülüyor !fci, arkadaşlar, birtakım kayıt
lar (sıralandıktan sonra en sonunda «âmme 
idaresi faaliyeti üzerinde bilgi ve lizahat iste
nmekten ibarettir»' 'diye umumi ve yuvarliaik 
bir tâbir kullanımak suretiyle bizifm Iburada mü
nakaşa mevzuu olan bütün hususlar, soruları, 
fcapsıyacak umumi ib'ir terim "kullanmıştır. Bu 
sebepledir ki, Ibu kadar uzun lâkırdıları tü
züğe almakta fayda mülâ/haza etmedik. Bun
dan sonraki (maddelerde görülecektir ki, eski 
şekillere nazaran birtakım faydalı değişiklikler 
yapılmıştır. Şüphesiz Ibu maddelerin mükem
mel oldukları iddiasında değiliz. Yüksek ir
şatlarınız ve müdahalelerimizle, onlarım ihtiya
ca, cevap verecek ıbir duruma sokulması müm
kün olacağı tabiîdir. 

425 — 



C. Senatosu B : 20 20.12.1962 O : 1 
Şu noktayı ehemmiyetle arz e tmek istiyo

rum İki, bugün. he'l'k! sorular Hükümet i ve 
Senatüiyu ınıeşgûl eder bir m'a'hiyet almış ola'bi-
llir. f aka t , memleketler ve par lâmentolar ın 
haya t ı muayyen ibir devre , şimdi iğinde bu
lunduğumuz -'i - T> aylık, (J aylık devreye göre 
m ufala a edil m em esi J âz ıı i ı gelir. 

İjok amansız, •sent mumı'kebeden çekinen bir 
i:k't idarin İş 'başına. gelebileceğini düşünürsek, 
'senatör ve nıilletVekıil'lerimn çok kıymetl i bu 
hakkını, Hükümet çalışsın, M'oel'is çalışsın 
bıı. isıorular İrim meşgul 'etmesin ımütalâalariyle, 
daiba fazla kay ı t l amak bugün için isalbetli olur
sa da, yarın için isabetli olımıya'bilir. 

'Komisyon ibu düşünöeleranden hareke t ede-
rcik, arz ettiğini >«-ilbi, fazla 'kayıtlara, değil 
çok zaruri, iolan «kayıtlara önem 'vermiştir. 

Maruzatının bu nok t ada 'bitirirken şunu 
ifade etmek İsterini iki «ayın Sırrı A t a l a y a rka
daşımızın ıbi'nlnci t ak r i r i nde .kayırmış olduğu ika
yı! kır miTsipilr. Biz de , e&as i t ibariyle, belir
li ;bir lıusus iha.kkmda ibîlg'i is temekten ibaret t i r , 
•sözünü İfade etmek istedliğim'iz için, 'bunu 'biraz 
dalıa açmak suretiyle i fade etmişler >ve ıbu 
üçüncü kişi lere t aa l luk eden ikonuyu kapsaımış-
l ı r . 'Bu İtiibarla biz, 'komisyon kılarak bu tak-
lire kat ı l ıyoruz. (Takdir Yüksek Heyetinizin
dir. 

BAŞKAN -— Buyurun sayın Br tuğ . 
TRl iAL ttliTIjĞ (Elazığ) — Muhterem ar

kadaşlarım, değerlii senatör ler . Gerek Ibu ko
tluda söz alan sena tör 'arkadaşların ve gerek 
k'0!!ıiiı.-syonun izahalını d ikka t l e dinledikten son
ra, bendeniz mâruzatıımı şu şekilde vuzuhlan-
d ı rmak istiyorum : ıKıoımisyonun or taya getir
diği maddeyi bendeniz 'tatmirılkâr buluyorum. 
Bhlki Sırrı Atalay 'arkadaşımızın tadili teklif i 
0<omisy>onea maıkbul görüldbilir anna soru 'mü
essesesiyle Hükümet i anurake'be konusunda se
natörlerin 'sınnrlandırılmaısı şeklinde te lâkki et-
nıesek fiile, lıaşka k a y ı t l a r 'konulmasının fay
dalı olacağına, kaani değilim. Çünıkü, 'bir se
natörden 'beiklenen şey ta l imatnameler iç inde 
haçlbli' zaman mahfuz ıtutulmaımaısıdır. Tutula
maz. Teamüller bun la ra şekil verecektir . Sena
toya geldiğimiz günden ıbeıi hunaıya. getirilmiş 
bu lunan sorular ın hiç. 'birisinin lüzumlu oldu
ğunu veya Hükümet i boş yere işgal ett iğini 
hiç zannetmiyorum, Hepsi faydalı olımnş, hep
si önemli konuları buraya getirmiştir . Hükü

metin işgal edilmiş olması giibl ibiir iddiayı ye
ninde görmüyorum, (lünkü H ü k ü m e t Sena
to çatısı a l t ında ol ü rü rken hiçbir zaman işgal 
•edilmiş nlmaz. Senatoda cereyan 'eden .müza
kereler i H ü k ü m e t üyelerinin dirılemesii fuzuli 
işgal değildir. Bunu t rad i syonla ra 'terk ede
lim. Senatonun olgunlaşmasına terk edelim. 
Bunu maddelerle, lalimatuaınıe içersine göm
meye ç.a I ışı i ny adım. 'Senato bu mı 'kendi kema
liyle renklendirecekt i r . Bu i t ibar la komisyo
n u n maddesinin aynen ka'lml ediimeisini arz ve 
rica ederim. 

BAŞKAN Sayın Tlgrel. 
İHSAN i i AMİT T İ d R B B (Diyarbakı r ) 

Muhterem. arkadaşlarını, soru. müessesesi, teşriî 
orgonm, icrai organı murakabe yol lar ından biri
dir. Millet Meclisindi' birtakım murakabe mües
seseleri olduğu gibi, Senatoda da. vardır . Ya'nız, 
Senatoda, eksik olan. demdi Anı i! Artus arkadaşı
mızın da, i iade ettiği gibi, isi izah müessesesi yani 
gensoru m üessesesld i r. 

Binaenaleyh, biz sorti müessesesini mütalaa 
ederken, bu mahrumiyet in mevcudiyetini de dü
şünmemiz lâzımgelir. Teşriî organın, icra. organı 
murakabe yollarından birisi olan soru müessesesi, 
tahdi t edildiği lakdirde, istizah müessesesinden 
de ınahrum bulunduğu için, bu vazifesinin aksa
ma durumuna, düşeceğini takdir etmek. İcabeder. 

Bu itibarla., ya.zıh olsun veya. şifahi olsun bir 
soru müessesesinin lahdi! edilmesine taraftar* de
ğilim. (.Bravo sesleri) Ancak, soru. müessesesinin 
Hükümet faaliyetini de aksatmaması icabeder. 
Bunun yolu nedir; Sadece ve sadece suali soran 
arkadaşın idrakidir. Bundan başka tahdi t yolu 
olmaz. 

Şimdi, zahiren lüzumsuz gibi görünen, bir is
tatist ik! malûmat gibi görünen birtakım sualler' 
vardır ki, hakikatte bunlar zahiri ifadesinden iba
ret bulunmamaktadır . 

Meselâ ; Millet Meclisinin yar ınki mü
zakeresinden I 2 sual var. Bunlardan bir is i ; 
«Mardin Milletvekili Bsat Kemal Ay bar 'm, 
Diyarbakır, Mardin, Sü i t ve civarı illerinde1 he
nüz yakalanmamış bulunan gıyabi mevkuf latan 
adedine ve bunların yakalanmaları için, özel su
rette tedbir alınıp alınmadığına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu» var. 

Efendim git Dahiliye Vekilinden sor. Hayır , 
Bunu, Dahiliye Vekilinden sormak veya müste
şarla. temas edip öğrı umek başkad-r. bunu kürsü-
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ye getirip de Hükümetin, Dahiliye Vekilinin veya 
mesul makamların efkârı umumiye üzerinde, ef
kârı umumiye karşısında ve Meclis huzurunda 
ifade edeceği taahhüt başkada-.. 

tşte bir misal daha : tcei Milletvekili Maz-
har Arıkan'm, Mersin'de kadastro dâvalarının 
normal yürüyüp yürümediğini soruyor, iv., bu
nu kendisi de biliyor ki, normal yürümüyor, Ada
let Bakanı da biliyor ki, normal yürümüyor. E... 
niye soruyorsun? ilayır. Adalet Bakanı bunu 
Meclis huzurunda ifadeye mecbur olduğunu his
settiği anda alacağı tedbir ve düşüncele ti başka 
yola gider. Bütün bu mülâhazalarla soru mües
sesesinin hiçbir suretle tahdidedilmesine taraftar 
değilim. Sözcü arkadaşımızdan da bir rücıı cihe
tine gitmemesini rica ediyorum. (Alkışlar) 

. BAŞKAN — Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka

daşlar; soru nasıl tahdit olur, evvelâ onu bilmek 
lâzımdır. Soru, 1957 senesindeki İçtüzük deği
şikliğinde olduğu gibi Riyaset Divnımıa soruyu 
geriverme hakkı tanınırsa, gerçekten suru mües
sesesi tahdit edilmiş olur. Sorunun, yazılış tarzı 
üzerinde Riyaset Divanı dilediği şekilde bir ta
sarrufta bulunur ise, soruyu şöyle yazmışsın, böy
le yazmışsın, iade ediyorum, dediği zaman, soru 
müesesesesi üzerinde bir tahdit vardır. Soru mü
essesesinin tahdidinden bahsedilirken bu mu is
teniyor? Hayır, soru müessesesi üzerinde istenilen 
nedir? Benim üç satırlık değiştirme talehimdeki 
asıl maksat, üçüncü şahıslara isnatlarda bulumm-
yacak bir soru. Bu gerçekten doğru ve haklı olan 
bir durumdur. Birinci değiştirgemde esas mese
le budur. İkincisini komisyonun iltihakına bırak
tım, ama birincisinde komisyonun iltihakı için İs
rar edeceğim. Burada haklı olan bir durum Nar
dır. Bir soru önergesinde üçüncü şahıslara isnat 
ve hakaret etmeye hakkımız yoldur. Teşrii orga
nın üyeleri olarak, biz, soru önergeleri vereceğiz. 
Fakat soru önergelerinde?, kendilerini müdafaa 
hakkına sahip ve imkânı olmıyanlara, isnatlarda 
ıbukmmıyacağız ve lonlarm islimlerini, şahıslarını 
teşhir etmiyeceğiz. îstenen sadece budur. Dünya
nın her yerinde de bu böyledir. Bu, soru müesse
sesinin ve hattâ parlâmento adabının icabadır. İs
tenen bu. Üçüncü bir şahsa isnatlarda, bulunan 
pasajlar bulunmıyacaktır.. 

Şimdi, ikinci önergemde de diyorum ki; ha
ber soracak, malûmat soracak, şunu soracak, bu
nu soracak. Bu isler, birraz evvel Savın Rrtng ve 

S.'.yın Tiğ.rel.iıı söyledikleri gibi idrake hitaptır. 
soru şu şekilde olsun diyoruz, müeyyide geliyor 
mu? Olmadığı takdirde iade etmeye hakkı var 
mı? Yok. Teklifim soruya bir şekil verilmesin
den ibarettir. Tahdit eğer soru bu şekli haiz ol
madığı takdirde iade edilirse, soru makbul ve 
muteber değildir, hükmü gelirse tahdittir. Ama, 
soru sahibinin idrâklerine hitap için şu şekle 
riayet edilmesi lâzımdır denmesinin tahdit ile 
bir alâkası var mı? Soru iade mi edilecek? Ri
yaset tarafından sorunun sahibine iadesi husu
su 1957 tçtüzüğünde vardı, Riyaset Divanı ge
rekli olan yahut şu şu şartları haiz olmıyan so
ru önergelerini geri çevirme hakkını haiz idi. 
İçtüzüğe dayanarak Riyaset Divanı önergeleri 
geri çeviriyordu. Böyle bir müessese yoktur, 
böyle bir müesseseyi hatırımın ucundan dahi 
geçirmedim. Soru önergesini geri çevireceğiz; 
bu olmaz. Ama bir yerde soru önergelerini in
saf ve idraklerinize terk etmek istiyoruz. Fakat 
soru önergeleriyle, kendilerini müdafaa etme 
gibi bir hakka sahibolamıyan kimselere isnat ve 
hakarette bulunmaya hiçbir şekilde hakkımız 
yoktur. Zaten, bu da soru müesseselerinde ara
nılan en normal, bir şekildir. Bundan başkasını 
istemiye hakkımız yoktur. Bu yolu komisyon 
derpiş ediyorsa, bunun tahdit ile hiçbir ilgisi 
yoktur. Burada çıkıp da, yıllarca ıstırap çek-
dikten sonra, tahditle ilgili olan bir hükmü ben 
getiremem. Tahdide giden bir yolu ben tercih 
edemem. Burada sadece tahditle ilgili olmıyan, 
parlâmentonun işlemesine hizmet eden bir şekil 
getiriliyor. Sayın Tigrel'den özür dilerim; be
nim önergemde tahdit yok. Uzaktan yakından 
tahditle hiçbir alâkası yok, kokusu dahi yok. 
Biz sadece bir şey istiyoruz; sorularda üçüncü 
şahsa isnatlarda bulunmaya hakkımız olmasın. 
önergemizle bunu istiyoruz. Ama buna rağmen 
yine bir tahdit değildir. Çünkü böyle bir öner
geyi Riyaset Divanı geri çeviremiyecektir. Ne 
kadar güzel bir örnek ve demokratik anlayış 
içinde bir teklifte bulunuyorum. Böyle bir tak
rir verilirse Riyaset Divanı geri çeviremiyor, 
Umumi Heyet geri çeviremiyor. Buna rağmen 
arkadaşlarım, tahdit var, teşriî murakabe or
ganı olan soru müessesesi tahdidedilmekte, ak
satılmak istenmektedir, şeklinde anlamamaları
nı arkadaşlarımdan bilhassa istirham ediyorum. 
Hiçbir müeyyidesi olmıyan, sırf idrâk ve insaf
larımıza hitabeden mâsurn bir hal tarzıdır. 
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MUSTAFA YILMAZ ÎNCEOĞLU (Afyon 

Karahisar) — Yeterlik önergemi geri alıyorum. 
BAŞKAN — Arkadaşımız yeterlik önergesi 

vermiş ve şimdi geri almıştır. Fakat bir arka
daşımızın daha kifayet önergesi vardır. Bu öner
geyi okutup reylerinize arz edeceğim. Kabul 
edilmediği takdirde söz alan iki arkadaşımız 
daha vardır, onlara söz vereceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
1. Madde hakkında; kanaat vuzuh kesbet-

ı niştir. Yeterliğin kabulünü, 
2. Komisyon tasarısının aynen kabulünü, 

sözlü soru konusunun vazife şuuruna terk edil
mesini arz ve teklif ederim. 

Elâzığ 
Celâl Ertuğ 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — önergenin aleyhinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurunuz, ama yalnız kifayet 
hakkında konuşacaksınız. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Şu anda böylesine mühim bir mevzu 
hakkında iki arkadaşımıza söz vermiyerek ve 
Sırrı Atalay Bey arkadaşımızın aleyhte olan 
sözlerine cevaptan mahrum etmek doğru bir 
şey değildir. Bu mevzuda iki arkadaş daha ko
nuşsun, onun için kifayetin aleyhindeyim. 

BAŞKAN — Oylarınızla takdir edeceksiniz, 
arkadaşlar. 

Sayın Ertuğ arkadaşımızın kifayet -önerge
sini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

BAŞKAN — Sayın Kayalar. 
ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Muhterem 

arkadaşlarım, evvelâ şu hususu belirtmek iste
rim; Sayın Atalay arkadaşım kürsüden, mura
kabeyi kısmak gibi bir düşüncenin asla sahibi 
olamam, gibi bu mealde bir konuşma yaptılar. 

ISayın Atalay'ı fiıllhalkilka. Parlâmentoda ye
ni tanıyoruz. Fakat, Parlâmentonun çalışmaları
nı yakînen takibetmiş bir kimse olarak, Ata-
lay'm Meclis murakabesine ne kadar ehemmi
yet verdiklerini yakînen biliriz. Kaldı ki, 
19.4.1961 tarihli Kurucu Meclis tutanaklarını 
tetkik edersek, gensoru müessesesi teessüs eder
ken Komisyon Sözcüsünün ve Kurucu Meclis 
ekseriyetinin gensoruya C. Senatosu iştirak et
tirilmemesi hususu derpiş edilirken, Sayın Ata-
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lay'ın ne kadar kuvvetle kargı durduğunu §u 
zabıtları tetkik etmeye çalışmış bir arkadaşınız 
olarak yakînen bilirim. Bu itibarla sayın arka
daşımın, burada Meclis murakabesini kısaltmak 
gibi bir düşünceden bizi kurtarma çabasına lü
zum yoktur. Biz biliriz. 

Yalnız arkadaşlar, yeni Anayasanın kabul 
ettiği sistem, Hükümet sistemi, parlmanter sis
temdir. Yani yasama ve yürütme sistemlerinin 
ayrı ayrı organlara tevdi edildiği ve bu organ
ların birbirlerine karşı bâzı silâhlarla mücehhez 
kılındığı bir sistemdir. 

Arkadaşlarım; parlâmentoların, ikabinelere 
karşı mücehhez kılmdıMarı silâh da, hiç şüphe 
yok ki, Meclis murakabe sistemidir. Sırrı Ata
lay arkadaşımızın bütün çabalarına rağmen, 
maalesef Cumhuriyet Senatosunun gensoru mu
rakabe sistemine ilştirakten mahrum bulundu
ğu da Ibir vakıadır. Bunun esbabı mucibesini 
yakînen bilirler. Kaldı ki, İçtüzüğümüzün 14 
ncü maddesini, yani muhavvel 11 nci maddesi
ni tedvin ederken, elbette o zabıtlardan da is
tifade edeceğiz. 

Arkadaşlarım, hepimiz 'biliyoruz ki, soru 
açıkça gösterilmiş işler hakkında bilgi edinmek 
üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi azalarına 
verilmiş, Hükümeti murakabe için verilmiş, 
bir haktır. Sorunun belli ve sarih bir husus hak
kında olması ve sadece malûmat istemekten iba
ret (bulunması da Anayasacıların tarifi içine gi
rer. Bu durumu ile soru, haddizatında, Mec
lis murakabesine yol hazııiıyacak bir mahiyet 
taşımaktadır. Hangi yolu hazırlıyacaktır? Baş
ka bir deyimle söyliyeyim; soru, gensoru mü
essesesine yol Ihazırlıyaeak bir müessesedir. Baş-
Ibakan ve Bakanları esaslı surette ikaz edeceik 
mahiyet taşımaktadır. Arkadaşlarım bunları 
benden çok daha iyi bilirler. 

Bu izahımdan sonra şu ciheti tefbarüz ettir
mek isterim : 

Muhterem arkadaşlar; gelin hep beraber, 
sayın Atalay arkadaşım da dâhil olmak üzere 
Kurucu Mecliste gensoru müessesesine iştirak
ten Senatoyu mahrum bırakan, Atalay arkada
şımızın direnmesine rağmen mahrum bırakılan 
soru müessesesini kısıtlamaya matuf ve (kısıtla
ma şüphelerini taşıyan bir tadilâtı derpiş etmi-
yelim. 

Arkadaşlarımı, Atalay arkadaşımın getirmiş 
olduğu teklifler, ben öyle zannediyorum ki, 
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maziden kalma endişeler ile getirilmiş olan tek
liflerdir. Ve arkadaşlarım, yine birçok düveli 
ecnebiyenin içtüzüklerini tetkik etmiş ve bura
ya getirmiş. Fakat, biz de tetkik ettiğimiz tak
dirde, bu içtüzüklerde bizi teyidedecek onahi-
yette olanları da vardır. Şimdi arkadaşlarım, 
maziden endişe etmek suretiyle, burada soru 
müessesesine bâzı tadilâtlar yapalım diyorlar. 
Fakat, arkadaşlarımı, artık maziden endişe et-
nıiyelim. ö}rle sanıyorum İd, yeni parhnanter 
arkadaşlarımız artık parlâmento havasına yeni 
intibak etmeye başlamışlardır ve parlâmentonun 
teessüsünden bu yana, Hükümeti işgal edecek 
soruların da çıolk fazla olduğu kanaatinde deği
lim. Sonra yine buradan ifade edildi, dendi k i ; 
seçmene selâm gönderilmiştir. Arkadaşlarım, 
buna mâni olamazsınız. Soru müessesesini, sa
yın Atalay arkadaşımın istedikleri şekilde ta
dil etsek dahi, seçmene selâm gönderecek ka
rakteri taşıyan bir şahıs ve münhasıran parlâ
mentonun vazifesini 'bu şekilde anlıyan bir şah
sın, seçmene »elam göndermesine mâni olamaz
sınız. 

Ben de, sayın üstadım Tigrel'in fikrine ay
nen iştirak ederek soru müessesesini komisyon
dan geldiği gibi bırakalım. Komisyondan gelen 
bu şekle dokuımııyabm. İlerde bunun zararla
rını görürsek, Atalay arkadaşımla başlbaşa ve
rerek yine bunun zararlarını beraberce gider
meye çalışırız. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Aydmer. 
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Efendim, Sırrı Atalay arkadaşımız, 
hem kayıt ve şartlar 'kor, hem de tahdit yok 
der. Her kayıt elbette bir tahdittir. Sonra di
yor ki, eskiden olduğu gibi 'burada iade key
fiyeti yok. Efendim, her kayıt, elbette bir tak
yittir. Takyidi, takyitle ortadan kaldırmak 
doğru lolmaz. Sonra, hukukçuyuz; konulan kay
dın bir müeyyidesi olmak lâzımgelir diye Sırrı 
Atalay arkadaşımız ilâve buyurdular. Bir kayıt 
koyuyoruz, bu kayıt hilâfına bir soru gelirse 
ne yapacağız1? Müeyyidesiz kayıt olmaz. Ma
demki (bir Ikayıt koyduk, bu kayıt hilâfına ge
len bir soru önergesinin bir müeyyidesi olmak 
gerekir. 

Bir 'de buyurdular ki, «üçüncü şahıslara ta
arruz edilirse ne olacak?» Ben, bir Bakana so
ra sordum. Bu, elbette bu sorduğum sual baka
nın zatiyle ilgili değildir. Onun uhdesinde bu-
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lunan işlere aittir. Bu işleri gökten inen birisi 
yapacak değil ya, elbette bir insan yapacak. 
Binaenaleyh, o adamın fiilinden mesul olan, be
nim muhatabım olan şahısların fiili hakkında 
sual sorarım. Ama bu sorum münasebetiyle ta
arruza kalkarsam buna hem tüzük ve edep 
hem de Makamı Riyaset mâni olur. Binaen
aleyh bir şahsa haksız yere bir taarruz ve haka
ret mevzuubahsolursa bu zaten memnu bir Mi
dir. Bunun müeyyideleri vardır. Üçüncü bir 
şahsın ismini sual ile getirmişsin, bununla ı> 
şahsa hakaret yapmış olmazısın, sadece o şahsın 
isminden bahsetmiş olumun. Eğer bu şahsa bir 
taarruz veya hakaret vâikı olursa Riyaset Diva
nı bunu önliyecektir. O bakımdan rica ediyo
rum, metni encümenden ıgeldiği şekilde kabul 
edelim, bunu rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka

daşlar, gerçekten bir anlaşmazlık var. Sayın 
Kayalar tahditten bahsettiler. Lütfen söyler
ler mi, üçüncü şahıslara isnat ve hakaretlerde 
bulunulmamasını derpiş «den cümlede bir tah
dit var mı? Üçüncü şarsa istinatlarda bulun
mak, üçüncü şahsa hakarette bulunmak 'müm
kün değildir, dendiğinde bir tahdit var .mı
dır. 

Ay diner arkadaşımız üçüncü şahıslardan 
bahsedilsin, buna mani almayalım, diyor. Ben 
üçüncü şahısların isminden bahsettim. Elbet
te bahsettim, benim önergemde üçüncü şahıs
ların isminden bahsedilmesin diye bir kayıt yok 
ki... Üçüncü şahıslara isnatta bulunulmıyacak-
tır. Esasen, kendisini burada müdafaa etmek 
imkânına, sahibolmıyan üçüncü şahıslara bir 
istinatta bulunmak mümkün değildir. Normal 
olanı budur, mesele budur. Benim, teşriî ma
suniyetim vardır. Şu olay dolayısiyle bir öner
ge vereceğim ve üçüncü bir şahsa istinatta bu
lunacağım, hakaret edeceğim. Bu mümkün 
olmasın. İşte mesele,burada... Ben mümkün ol
mamasını istiyorum. Eğer Riyaset bunu geri 
çevirebtlirse, hele sen böyle bir önerge vere
mezsin derse ve konuşma müddeti de bir, iki, 
üç. dakikaya indirilirse tahdit budur. İstenen 
nedir? istenen sadece ve münhasıran, üçüncü 
şahsa isnatta bulunmıyacaksın. Müeyyidesi 
yok. Sayın Hidayet Aydmer diyor ki, «Hu
kuki bir kaide şart koyacaksınız ıama, müey
yidesini koymıyacaksımz» Beni dikkatle din-
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]eşeydiler. Şunu söylemiştim. «Müeyyidesini j 
get i rmiyorum ki, tahdit olmasın.» Bu kadar 
i t ina ediyorum. Sadece idrak ve insaf la ra hi-
tahetmek, sadece soruyu veren sayın teşriî or
gan üyesine bir ha t ı r l a tma imkânı bulunsun 
dendiği zaman, ü e üncü şahıslara hakare t te bulu
nulmasın ve üçüncü şahıslara bir isnadı t azam
imin eden davranış larda bulunulmasın, gaye bu. 
Sayın Kayak ı r 'm işaret buyurdt ıklar ı gensoru 
mevzuunun, gerçekten Temsilciler Meclisindi1 

harare t le '•müdafaasını yapt ım, 1950 den bu ya
na neyi müdafaa etmiş isem, bugün de aynı ;şeyi 
müdafaa ederim. Neyi söylemiş isem, yüzde 
seksenim!-"' haklı çıkmısımdır. Daima, o fikir
lerimin seviyesinde ve sa thmdayım, dün de, 
bugün de aynı ş e d i d e 'müdafaa, ederim. Oıı 
setıe evvel ve on ıseue sonra im fikirlerimi ay
nen müdafaa etmişimdir. Siyasi, hayat ta mü- i 
him olan insanın fikirlerini, evlâtları , anala
rı, babaları gibi sevmek ve onlara, sahi]) çıka
bilmektedir. F ik i r l e r imi Kİün de, yar ın da 
bugün de öbürgün de aynı şekilde ifade edecek 
ve sahip çıkacağım, çünkü İnanıyorum, bu 
inamda gelmişim, ıstırabını çekmişimdir, izdi- I 
rap la r ı çekilmiştir, bunun.... Maziden şikâyet 
etmek, der t yanmak için söylemiyorum; birçok 
memleketlerde de bunun ızdıraplar ı çekilmiştir. 
İngi l tere 'de dahi bir Dahiliye Bakanına, Mr. 
Morrison 'a şu şekilde bir soru daima sorulabi
lir : «Dahiliyi1 Vekili, sen fakın park ın önün
den. geçerken fakın şeyi al cim mı almadın mı f» 
Müesseseler böyle kuru lu r , ama bizde Cumhu
riyet Senatosunda gensoru müessesesi yok. İtal
ya 'da var. Ama olmıyau memleket ler de var. 
Onlarda da soru, şimdi bizim istediğimiz şe
kilde tahdit l idir . Soru beş dakika. Ben böy
le bir t ahd i t mi get ir iyorum, Hayır. . . Soru 
gerekçeli olmıyacak... Ben bunu mu getiriyo
rum? Hayır. . . Zaman için, gerekçe için bir 
kay ı t yok. İstenilen yegâne husus, üçüncü şa
hıslara haka re t ve i sna t la rda bulunulmasın. 
Bunun nesi var?. . . Bununla tahdit, etme ara
sında, ne gibi biı- münasebet var?... Bunu an-
h yamıyorum, Anlıyamadığım budur. 

BAŞKAN - Sayın Aydıner . 
H l D A Y K T AYDIıYFR ((Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) —•- Affedersiniz, Sayın Sırrı Atalay 'Be
yefendi ile bir hukuki ihtilâfımız var , o da 
ş u d u r ; kanunumuzdak i adı - İçtüzük olması
na rağmen brı bizim kendi iç karıunu'muzdur - I 
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dua. kitabı değildir. Kanunumuzda. S.ayet bir 
kayıl varsa burada müeyyidesi de i M ur. Meselâ 
emmin;-;;!!! tedvin ettiği metinde deniyor ki , 
muayyen bir hususu muhtevi elmalıdır, iven-
Ak•••;-ii i;.' !':iî'zedbi!x Makamı Riyasette . İ0 
hususu ayrı ayrı yazmış ve bir soruyu getir
miş. Acaba burada Makamı Riyaset diyemi-
yeeek midir k i ; şu, maddede 'bir t ek hususun 
arzını em re-'! i yor. Bunun bir tanesini getir, dü
zerlerini a y ı ayrı gelir, diyemiyeoek mi? 

S HIR! ATALAY (Kars) içtüzüğün ge-
ieeek hükmü var. Kıravalsız gelemez, diye. 

M î l )A\ s: i1 AYDİN BR (Devamla) — Bu, bir 
dua kitabı değildir, arzu ve temenni 'kitabı de
ğil. kanundur . 

BAŞKAN Kayalar. 
ŞURBK KAYALAR (Bursa) •-- Efendim, 

sabrınızı suiistimal ediyorum, kusura bakmayın, 
yattı iz Sırrı Atalay arkadaşını bir sıtal tevcih 
ett ikleri için arzı cevap 'etmek isterim. 

İngiltere Dahiliye Vekili Morrisona «falan 
parkın önünden geçerken fidan şeyi aldın mı, 
almadın mı? diye sorar larmış o da «aldım, al
madım» diye cevap verirmiş. F a k a t Morrison'a 
söyle bir sual de sorulabil ir «Sen falanca de
ğirmenci ih müştereken un ticareti yaparmış-
Mtı ve v'azii'em suiistimal etmek suret iyle bu
na. iştirak edermişsin. Bu değirmenci ile seni 
birl ikte görmüşler. Bu değirmenci esasen (böyle 
islerle mülemma bir adam olduğuna göre bu
nu söyliyonier'm sözleri hakikate yakındır .» 
denemez mi;' Böyle bir şey denildiği t akd i rde 
(A) değirmenci bu gibi işlerde mülemma sözle 
rencide edilmiş olmaz mı0.' Onun için izin ve
rirseniz, Atalay arkadaşımız da yer inden ha
z ı r lanmaktadır . cevap vereceklerdir . F a k a t 
izin verirseniz arkadaş lar , üçüncü eşhasa isnadı 
il;liva eder mahiyet te dahi b u r a d a soru lar 
sorabilelim, h'akat yine, demin de bahset t iğ im 
gibi, ar t ık Par lamenter le r in kendi vicdanları
na ve kendi aklı selimlerine bırakalım. Bir 
tahdi t değil, fakat bu kadarc ık da olsa acaba 
ben üçüncü şahsa hakare t eder miyim, etmez 
iniyim düşüncesinden 'Parlâmento azalarını kur
taralım. Endişem bundan ibaret t i r . (Alkışlar.) 

BAS/KAN Sayın Atalay arkadaşımızın 
ikinci fıkra hakkında iki t akr i r i vardır . 

S IRRI ATALAY (Kars) — Yalnız küçük 
", akr i rde Israr ediyorum, onu rc\ve vaz'odin. 
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BAŞKAN — Peki öf endim, bu takriri oku

tup oyunuza arz edeceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
. 103 ncü maddenin 2 nci fıkrasının aşağıda 

yazılı olduğu şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Kars 
Sırrı Atalay 

Som belirli bir konu hakkında 'bilgi iste
mekten ibarettir, soranım kısa olarak kaleme 
alınması, adları ile açıklanan üçüncü şahıslar 
hakkında şahsi isnatları ihtiva etmemesi ica-
beder. 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Sayın Ertuğ arkadaşımızın takririnin ikinci 
fıkrası komisyon metninin kabulünü derpiş 
etmektedir. 

O halde, 103 neü maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Aynı mahiyetteki sorular 
MADDE 104. — Soru tek imzalı olur. 
Birkaç üye tarafından aynı mahiyette ve-. 

rilmiş olan soru önergelerine, bakan, birlikte 
cevap verebilir. 

Soru sahipleri ayrı ayrı. konuşabilirler. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen 
var mı Yok... Olmadığına göre maddeyi oy
larınıza arz ediyorum Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul' edilmiştir. 

Soru önergelerinin verilmesi . 
MADDE 105. — Soru önergeleri, Ç. Senatosu 

Başkanlığına sunulur. 
Başkan bu önergeleri, verilir verilmez, Tu

tanak Dergisine geçirtir ve bir yazı ile aidol-
duğu bakana bildirir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı! Yok. Olmadığına göre maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler,.. Kabul edilmiştir 

Yazılı soru 
MADDE 106. — Soruya yazılı cevap is-

tenmişse, gelecek cevabın bir örneği soru sa
hibine gönderilir, bu cevap ayrıca soru ile 

f birlikte olduğu gibi' Tutanak Dergisinin so
nuna konur. 

Yazılı soruya on beş gün içinde cevap ve
rilmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Madde 'hakkında söz istiyen 
var mı?.. Yok.. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-

; mistir • 

Sözlü soru 
MADDE 107. — Soruya sözlü cevap isten-

: misse, soru, Başkanlık yazısının bakanlığa 
gönderilmesinden sonraki üçüncü birleşim gün-
demine alınır. 

Bakaiı, û gün soruya C. Senatosu kürsüsün
den cevap verir. Cevaptan önce Başkan so
ruyu Divan sekreterlerinden birine okutur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler!.. Etmiyenler..! Kabul edilmiştir. 

Sorunun geciktirilmesi ve cevaplandırılması 
MADDE 108. — Bakan, kamu faydası dü

şüncesiyle veya gerekli bilgilerin . elde edil
mesi için, soru cevabının bir ayı geçmemek 
üzere belli bir .zaman geciktirilmesini kürsüden 
istiyebiliı*. . . 

İsteğin. kabul veya reddi, C. Senatosu Ge
nel Kurulunca görüşmesiz işari oyla karar
laştırılır. 

Bakan, sorulara, gününden evvel cevap ve
rebilir. . . . 

Eğer kamu faydası bahis konusu ise, ba
kan, soruyu gizli oturumda da cevaplandıra
bilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 

Sayın Tigrel, buyurun. 
ıtHSAN HAMİT TİGREL (Diyarbakır) — 

Efendim, okunan maddenin ikinci fıkrası halen 
elimizde bulunan tasarıda yoktur. Bu fıkrada, 
«isteğin kabul veya reddi ütımihuriyet Senato
su 'Genel Kurulunca görüşmesiz işari oyla ka
rarlaştırılır.» denmektedir, Şiımldi bakan geliyor 
diyor ki, benim bu işi tahkik edip sualini ce
vaplandırmam için şu, şu tetkikleri yapmam 
lâzım. Bu" da; bir ay zarfında ıhitmiy e çektir ve-
yalhut bir ay içinde cevap vermem kamu menfa
atlerine aykırıdır, binaenaleıyih bana ik ay me
hil veriniz diye teklif ediyor. Bu teklifi Senato 
kabul etmezse, imkân olmadığına göre, 'bir kıy-
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meıti lotoyabilir. Ne olacabtır? İBu vaziyet hak
kında komisyondan bizi tenvir etmesini rica 
ederiz. Senato hayır kabul etmiyoruz dediği tak
dirde, ay sonuna Ikadar cevap vereceksiniz. O 
da son ayın son günü. Fakat bakan >o gün gel
miyorsa, Senatonun reyi o izaman boşa gitmiş 
olacak. (Binaenayeb hen ikinci fıkranın kalma
sında fayda mülâhaza etmiyor bilâkis (zararı 
'.olduğu (kanaatindeyim. (Bizi tenvir ederlerse 
memnun lolıtrum. 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU (SÖZCÜSÜ ÂMlL 
ARTUS (Cumhurbaşkamnca S. Ü.) -— Söz isti-
lyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İÇTÜZÜK KOMİSYONU (SÖZCÜSÜ ÂMİL 

ARTUS (Cuımfbunbaşjkanmea S. Ü.) — Efendim, 
bu fıkra Komisyonun soru 'müessesesi yolu ile 
Hükümeti denetleme yetkisine verdiği önemin 
bir delilidir. Filhakika ibu yeni fıkradır. Arka
daşlar Komisyondan böyle Ibir fıkra tedvin et
mek fhususunda şu gerekçeleri ileri sürdüler, 
isimdi bir mesele Hükümetken sorulmuştur. Me
sele ıgayet 'önemli ve aktüeldir, Cevap verilme
si ; gerek Senatonun, gerekse kamu oyunun ay-
dınlanıması bakımından (hususi bir önem taşı
maktadır. Fakat, (birinci fıkradaki yetkiyi kul
lanmak isuretiyle, bakan ıgelip sadece kürsüde 
Mr beyanda bulunmak «suretiyle bu aktüel mev
zuu soğutmak, öneimiıni 'kaybettirmek ve 20 gün, 
bir :aıy ıgibi Ibir zaman sonra bunu cevaplandır
mak imkânına sahiptir. Yani, bu birinci fıkra
daki yetki daima samimî ioiarak, 'hakikaten bir 
ihtiyacın mahsulü olarak kullanılmıyabilir. Bu
nun yerinde olarak kullanıldığı zaman da var
dır. Bakan, birtakım ibilgilere ihtiyaç hisset
miştir. Bu bakumdan, zaman ikazanmaya teves
sül eder. Doğru eevap vermek için mühlete ih-
tiyacı vardır. Fakat durumum böyle olup olma
dığını ihiç şjüplhesiz Senato taifedir eder, böyle 
hallerde 'gerekli ımehili esirgemez. Fakat aksi 
hallerde, yani (biraz evvel arz lettiğim gibi, işi 
soğutmak, 'meseleyi unutturmak gibi maksatla 
mehil istenmesi (halinde Senato ikinci fıkradaki 
yetkisini kullanmak suretiyle istenilen mehilin 
kendisine verilmemesini işari reıy ile ikarârlaş-
tırabilir. Komisyonda hâkim lolan düzünce bu
ldur. 

BAŞKAN — Sayın Kailpaklıioğlu. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Sayın Başkan veiki'l&n fiferine iştirak etmemek 
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mümkün değil. Ben maalesef Sayın Kmm«yon 
Sözcüsünün işi daha derin -olarak mütalâa etme
diğine ikaani oldum. Kendisini dikkatle dinledim. 
Ne diyor, iSayın îhsan Hamit Tigred BetyeJen-
di, «Müeyyidesi nedir?» Sözcüyü dinledim, Üıüs-
nüniyetli veya suuniyetli 'olabilir aıma bütün 
mesele 'geciktirmeyi önlemeye matuftur, dâjyıor. 
Ama bunun dışında bfüyük bir mahzur çıkıyor 
mmhterem arkadaşlar, dikkatinizi buraya çeke
rim. Bir sual soruldu; 'bu suale eevap verilmek 
istenmiyor ve iş savsaklanıyor. Ama ihafeikaten 
mühim. Ve Vekil Bey geldi ve şu esbabı muei-
beyle (kürsüye çıiktı, işin (geciktirilmesini istedi. 
Fakat, sual ıo kadar ahemımiyeti ıhaiz M, ıbü'iıûn 
Senato ayağa kalktı 'hakikaten sorunun cevap
landırılmasını vekilden (istiyor. Fakat bakan ne 
yapıyor? Uzatıyor. Sizin Senato olarak, bir mev
zu 'üzerinde bütün üyelerin işari reyle ile ba
kandan bilgi istiyorsunuız. Fakat, bakan tek ba
şına buna zamanında cevap vermiyor. O halde 
ne oluyor? Bir Senato, kütle (halinde Hükümet
te vazife almış bir bakandan bir nıevzu üzerin
de bilgi almaik imkânını elde edemiyor. Bakan
dan Senato ısrarla bilgi istediği halde bu mev
zuda parmak kaldırmak suretiyle izihar ettiği 
iradesiyle Senato vekille haşhaşa ikalıyor ve ve
kil buna rağmen meseleyi buraya getirmediği 
için Senatoyu imağlııbe'tmiiş duruma düşüyor. 
O halde bir meselede neticenin buraya getiril
mesini loylatıp, sonunda bir vekil ikalısında, 
bunu söyletmemek durumuna düştüğümüz za
man, efkârı umumiye nezdinde ıo Senatonun' ve
kille düşeceği haeil vaziyeti takdirinize arz edi-
lyionım. Bu bakımdan neye mal olunsa olsun, bu 
son fıkranın esprisini izalh edemiyen Komisyon 
(Sözcüsünden riea ediyorum, fıkrayı igeri alsın -
fler. Aksi takdirde Senatoyu (böyle hassas bir 
mevzuda, haysiyet meselesi olacak (bir »mevzu
da reyleriyle birlikte sürüiklediği bir işde vekil 
karşısında mağlulbolmayı, Iher ihalde Seçimle ge
len kişiller olarak tahammül edilemiyecek dere
cede. ağır bir yük altında bırakır. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Artus. 
İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMtL 

ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Efendim 
eok üzüldüm, Sayın arkadaşım meseleyi tamamen 

* yanlış anlamışlar. Durum öyle değü. Müsaade 
ederseniz bir defa daha okuyayım «Bakan kamu 
faydası düşüncesiyle veya gerekli bilgilerin elete 
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edilmesi için soru cevabının bir ayı geçmemek 
üzere belli bir zaman geciktirilmesini kürsüden 
istiyebilir. isteğin kabul veya reddi Cumhuriyet 
Senatosu Genel Kurulunca görüşmesiz işari oyla 
kararlaştırılır.» Demek ki, Bakan bir talepte bu
lunacak. Bu talep iki sebeple : Ya, kamu faydası 
düşüncesiyle yahutta, gerekli bilgileri elde ede
mediği gerekçesiyle. En çok bir ay kadar süre is
tenecektir. îstenen süreye; vermek veya verme
mek şeklinde olsun Senatonun derhal karar ver
mesi lâzımdır. Eğer, karar vermemek şeklinde te
celli ederse; bakanın verdiği izahat Senatoyu tat
min etmezse, biraz evvel arz ettiğim sebepler do-
layısiyle yani şu maddenin dışında kalan birta
kım sebeplerle süre istendiği kanaati hâsıl olur
sa, tabiatiyle istenen süre kendisine verilmiyecek-
tir. Bu gibi hallerde ne olacak? Ya hemen bakanın 
cevap vermesi lâzımdır. Veyahutta gelecek otu
rumda vermek mecburiyetindedir. Peki, gelecek 
oturumda cevap eksik ve kifayetsiz olursa, şu 
olursa, bu olursa... 

Bütün bunlar, sonraki hâdiselerde kendisini 
gösterecek ve müeyyideleri düşünülecek durum
lardır. Unutmamak lâzımdır ki, Senatoda temsil
cisi bulunan partilerin Millet Meclisinde, yani 
gensoru salâhiyetini haiz bulunan Millet Meclisin
de de aynı partilerin temsilcileri mevcuttur. Ora
da da gensoru müessesesini işletmek mümkündür. 
Kaldı ki, arkadaşların zannettikleri gibi, Senato
nun kanarı tesirsiz, mânâsız kalmıyor, yahut da 
haysiyetşiken bir vaziyette de kalmıyor. Senato 
karariyle Bakan cevap vermek durumundadır, 
mesele zannediyorum, yanlış anlaşılmıştır. 

BAŞKAN -— Başka söz istiyen yoktur. Mad
deyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et-
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Sorunun gündeme alınması. 
MADDE 109. — Sorular, her birleşimde, ka

nunların görüşülmesinden önce gündeme alınır. 
Bir üyenin aynı birleşimde, ikiden fazla öner

gesi gündeme alınamaz. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Birinci fıkra 

gündem maddesinde mevcuttur. Bu itibarla bi
rinci maddenin çıkarılması lâzım. 

BAŞKAN — Birinci fıkra mı efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Evet efendim. 
BAŞKAN — İkinci fıkra kalsın, birinci fıkra 

çıkarılsın deniyor. Komisyon bu hususta ne di
yor? 
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İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMÎL 

ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Katılıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — O halde maddenin ikinci fıkra
sını okuyarak tek madde halinde oyunuza arz 
edeceğim. 

Kenar şerhi için ne buyuruyorsunuz? 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMlL 
ARTÜS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Efendim, 
aynı üyenin ikiden fazla sorusunun gündeme 
alınmaması.. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Efendim, bu fık
ranın başka maddelerden birisine ilâvesi mümkün 
değil mi? 

BAŞKAN — Efendim, sizi Saym Sözcü ten
vir etsinler. 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMÎL 
ARTUS (Devamla) — Mümkündür efendim, me
selâ 11.4 veya 115 nci maddelerden birisine koy
mamız mümkündür. Zaten maddelerin numara
larını yeni baştan gözden geçirmek icabediyor. 
Kürsüye bu çıkışımdan istifade ederek şu hususu 
belirtmek istiyorum. 

Biraz evvel kabul buyurduğunuz maddenin 
- vakıa kabul buyurdunuz - fakat kenar başlığın 
da bir yanlışlık vardır. Özür dilerim, bunu daha 
evvel göstermeli idim. İzin verirseniz, bu madde 
hakkındaki görüşme dolayısiyle arz etmek fırsa
tım bulamadım. Çok özür dilerim. Sorunun gecik
tirilmesi ve cevaplandırılması, değil; soru cevabı
nın geciktirilmesi ve gününden evvel cevaplandı
rılması olacak. Matlabm bu şekilde tashihini eğer 
oya sunarsanız, hata da izale edilmiş olur. Tekrar 
ediyorum, «Soru cevabının geciktirilmesi ve so
runun gününden evvel cevaplandırılması» şeklin
de tashih buyurulmasmı rica ediyorum. 

BAŞKAN — ikinci fıkra hakkında?. 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMÎL 
ARTUS (Devamla) — 109 ncu madde değil, bun
dan sonraki maddenin içine koyacağız, o zaman 
arz ederim. 

BAŞKAN — Kabıü buyurduğunuz 108 nci 
maddenin matlabının (soru cevabının geciktiril
mesi ve sorunun gününden evvel cevaplandırıl
ması) şeklinde tashihini oyunuza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

O 'halde 114 ncü maddeye geçeceğiz. Sayın 
Sözcü şimdiki 109 nün madde oluyor değil mi? 
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İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMÎL 

ARTÜS (Cumhurbaşkanınea S. Ü.) — Evet efen
dim. 

Soru sahibinin hazır bulunmaması 
MADDE 109. — Soru sahibi cevap gününde 

hazır bulunmazsa, bir defaya mahsus olmak üze
re, soru gelecek birleşime bırakılır. Soru sahibi 
yine hazır bulunmazsa, soru, yazılı soruya inkı-
lâbeder. 

C. Senatosunca bilinen bir görev veya maze
retle izinli bulunan üyelerin soruları, izin bitme
den gündeme alınmaz ve bu süre içinde yukarı ki 
fıkra hükmü uygulanmaz. 

Soruya muhatabolan bakan gününde hazır bu
lunmazsa, cevap diğer soru gününe bırakılır. 

BAŞKAN — Bu hususta Sayın Aydmer'in 
bir tadil teklifi var bu maddeye ait. Sayın In-
ceoğlu da söz istiyor. Müsaade ederseniz Ay
dmer'in tadil teklifini okutayım belki konuşma
nızı teshil eder. 

O. 'Senatosu Başkanlığına 
İçtüzük tasarısının 114 ncü maddesi müsa

vatsız ve haksız netice doğurmaktadır. Şöyle ki 
soruya cevap verecek Bakan Senatoda hazır 
olmadığı ve binaenaleyh sorunun cevaplandı-
rılmıyacağı bedihi olduğu halde aynı birleşim 
soru sahibi hazır bulunmazsa bâzı müeyyide
ler konmuştur. Soru sahibi hazır bulunsa idi 
soru yine o birleşimde cevaplandırılmıyaeağma 
göre bundan soru sahibi aleyhine neticeler çı
karmak yanlış ve soru sahibi ile Bakan arasın
da müsavatsızlık ihdas etmektedir. Bunu önle
mek için 114 nçü maddenin birinci fıkrasını 
aşağıdaki ışefeiMe değiştirilmesini! arz ve »tek
lif ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Hidayet Aydmer 

MADDE 109 fıkra 2. — Soruya cevap ve
recek Bakan Senatoda Ihazır .olduğu 'halde so
ru sahibi hazır bulunmazsa bir defaya mahsus 
olmak üzere soru gelecek birleşime bırakılır. 
Soruya cevap verecek Bakan hazır olduğu hal
de soru sahibi yine hazır bulunmazsa soru ya
zılı soruya çevrilmiş olur. 

BAŞKAN — Buyurun, Îneeoğlu. ı 
MUSTAFA YILMAZ ÎNCEOĞLU (Afyon 

Karahisar) — Efendim, bendeniz de bu mad
denin son fıkrasının değiştirilmesini arz ve ta-
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lebedeceğim. «Soruya muhatabolan Bakan gü
nünde hazır bulunmazsa, cevap diğer soru gü
nüne bırakılır» deniyor. Diğer soru gününde de 
Bakan yine bulunmazsa ne olur? Buna dair bir 
hüküm göremediğimden bu fıkranın «soruya 
muhatabolan Bakan gününde hazır bulunmazsa; 
cevap gelecek birleşime bırakılır, ikinci birle
şimde Bakan veya tevkil edeceği rüesadan bi
rinin cevap vermesi mecburidir» kaydının ko
nulmasını istirham ediyorum. 

Bundan evvelki 108 nci madde görüşülür
ken, 2 nci fıkranın çıkarılması, lüzumsuz olduğu 
talebedildi. Bu fıkranın lüzumlu olduğu işte bu 
maddenin sonuna bu şekilde bir ilâve yapmak 
suretiyle kıymet kazanacağı kanısındayım. 
Böyle olmadığı takdirde, Bakan soruyu gelme
mek suretiyle, sorunun cevabını istediği kadar 
uzatmış olabilecektir. Bir takrir sunuyorum, ka
bulünü istirham ederim. 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
109, eski 114 ncü maddenin son fıkrasının 

aşağıda yazılı şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

«Soruya muhatabolan Bakan gününde hazır 
bulunmazsa cevap gelecek birleşime bırakılır. 
İkinci birleşimde Bakan veya tevkil edeceği 
rüesadan birinin cevap vermesi mecburidir.» 

Afyon Karahisar 
Mustafa Yılmaz îneeoğlu 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aydmer. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Efendim, bu 114 ncü maddenin birin
ci fıkrası, eski halen mer'i İçtüzükte de oynen 
mevcuttur. Ve bugüne kadar tatbikatımızda 
gördük k i ; eğer soru sahibi gelmişse Vekil ka
çar, mütemadiyen kaçar. Buna ait bir müeyyide 
yok. Buna müeyyide tatbikine de imkân yok
tur. Inceoğlu'nun teklifine rağmen maalesef 
muhtelif mazeretlerle atlatabilir. Cebren getiril
mesi için bir müeyyide tatbik etmeye imkân 
yok. 

Efendim Bakan yok, fakat soru sahibi gel
medi miydi, sorusu düştü. Efendim soru sahibi 
gelse ne olacak? Zaten Bakan yok, Bakan ol
madığı için cevap verilemiyeeekti. Binaenaleyh 
soruya cevap verebilecek bir zat hazır bulunma
dığı müddetçe soru sahibine bir müeyyide tat-
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bik etmek adaletsizlik olur. Onun için ben tek
lifimde soru sahibi bulunuyor, fakat soruya ce
vap verecek kimse yok, mütemadiyen yok. Ba
kana bir müeyyide tatbik edemiyorsunuz, soru 
sahibi ikinci defa bulunmadı mı, soru düştü 
diyor ve haksız bir müeyyide tatbik ediyorsu
nuz. Soruya cevap veren bir kimse ortada yok, 
mütemadiyen gelmiyor. Ama soru sahibi gel
medi diye, sorunun düşmesi haksız bir müeyyide 
tatbiki olur. Soru sahibinin gelmemesi (bir ce
vap verme imkânı mevzuubahis değil) tahsisa
tının kesilmesine mucibolacaksa bu müeyyide 
tatbik edilir. Ama, Bakanın gelmemesi sebebi 
ile zaten verilmiyecek bir cevap için, bu, soru 
sahibinin suali hakkında bir müeyyide tatbik 
etmek haksızlık olur. Bu müsavatsızlıktır. Bir
çok hâdiseler olmuştur. Daima soru sahibi ge
lir, Bakan kaçar. Soru sahibinin gelmemesi 
ikinci defa tekerrür ettiği zaman, soru da dü
şer. Bu müsavatsızlığı bertaraf etmek lâzmı-
gelir. Vaziyet budur efendim. 

BASAN — Komisyon 
İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMÎL 

ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın 
Aydmer arkadaşımız; «Bakan yoksa, soru sa
hibi de gelmemişse soru sahibi gelmemiştir di
ye muamele yapılmasın» dediler. Bu, gayet ye
rindedir. Buna katılmamaya imkân yok. Haki
katen soru sahibi gelmemiş ama Bakan da gel
memiş. Soru sahibinin gelmemesi, Bakanın gel
memesi ile tesirsiz kalmıştır. Maddenin bu şe
kilde düzeltilmesi çok yerinde olur. Ve burada 
da soruya hedef tutulan prensipleri ihlâl eden 
cihet yoktur. Buna katılırız. îzah buyurdukları 
husus her halde bundan ibarettir. Başka bir hu
sus yok. 

înceoğlu arkadaşımızın takririne gelince; bir 
müeyyide bulmak, Bakanın gelmesini temin 
için bir hüküm koymayı gönül çok ister. 
Fakat Înceoğlu arkadaşımın takririni de dik
katle dinledim, orada da; «mecburidir» diyor 
ve kesiyor. Mecburidir ama buna rağmen gel
mezse ne olacak. Buna rağmen gelmezse bâzı 
memleketlerde soru mihaniki olarak gensoruya 
inkılâbediyor. Fakat bunu da gensorudan zaten 
mahrum olan Senatoda tatbik etmeye imkân yok. 
Çok güzel bir müeyyide.. Bakan kaçıyor. İki de
fa gelmemiş ve normal olarak gensoruya inkılâb-
eder. Fakat gensorunun tesir sahasına girmeyi 
Bakan istemiyecek ve gelecektir. Fakat bizde bu 
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salâhiyet yok. Bizde ne olabilir? Bizde şu ola
bilir : Soru sahibi mevzuu genel görüşme konu
su olarak Senatoya getirebilir ve genel görüşme 
konusu hiç şüphesiz soruya nazaran bir Bakanın 
hiç arzu etmiyeceği bir durumdur. Binaenaleyh, 
bu müeyyideye başvurmaktan bir çare görmü
yoruz. Bunun da bir tesiri olmıyaoağı için, ya
ni, fıkraya katılmadığımız için değil, Înceoğlu 
ankadaşımızm fikri gayet güzel, fakat bir tesi
ri olmıyacağı için, bir müeyyide yazamadığımız 
için burada, «bundan sonraki oturuma Bakanın 
gelmesi mecburidir.» diye bir hüküm koymakta 
fayda mülâhaza etmiyoruz. Mâruzâtım bundan 
ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Inceoğlu'nun bir sorusu 
var, lütfen cevaplandırın. 

MUSTAFA YILMAZ ÎNCEOĞLU (Afyon 
Karafhisar) — Dikkat buyuralursa bu takdirde 
Bakanın mazereti olabilir. Onun yerine rüesa-
dan birisini mutlak surette göndermelidir. Ve 
Bakanın yerine rüesadan birisi gelerek cevap 
verir. Eğer bu cevap tatminetmediği takdirde 
genel görüşme istemesi soru sahibinin hakkıdır. 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMÎL 
ARTUS (Devamla) — Soru Bakandan sorulur. 
Bakandan sonra gelenler ikinci derecede gelen
ler ne kadar âmir veya daire âmiri olursa olsun
lar, Bakana nazaran ikinci derecededirler. Diğer 
memurlara nazaran birinci derecede sayılabilir
ler. Bunların cevapları hiçbir zaman Bakan hak
kında siyasi müeyyidelerin uygulanması bakı
mından bağlayıcı olamaz. Nihayet Bakan diye
bilir ki; cevapverilmesini söylemiştim fakat bu 
cevap verilmiştir, malûmatım haricindedir v.s. 
Maksat Balkanın kendi zapta geçen beyanı ile 
ilzam etmektir. Tashihler olacaktır. 

Efendim, biraz evvelki maddenin son fıkra
sının yani «bir üyenin aynı Birleşimde ikiden 
fazla önergesi gündeme alınamaz.» cümlesini bu 
maddenin birinci fıkrası yapmak uygun olur. 
Bu madde bu cümle ile başlar, ondan sonra 
devam eder. 

Kenar başlığına gelince; kenar başlık da 
şöyle olması lâzım: «Bir üyenin ikiden fazla soru 
önergesi ve soru sahibinin hazır bulunmaması» 
hususu zaten var, kenar başlığı bu şekildedir. 

Sonra, eski 114 ncü maddenin 1 nci fıkrası
nın sonunda «yazılı somya inkılâbeder.» denmiş
tir. Bu, «yazılı Koruya çevrilir.» olacak. 
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BAŞKAN — Sayın Aydıner'in fikrine iştirak 

etmiş oluyorsunuz o halde? 
IÇTÎZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AMİL 

ARTUS (Devamla) — Evet, 
BAŞKAN — Buyurun Sayın înceoğlu. 
MUSTAFA YILMAZ ÎNCEOĞLU (Afyon 

Karaihisar) — Müsaade 'eder misiniz, efendim? 
Bu (takririn sonuna, «ikinci oturumda da gel
mediği takdirde soru genel görüşmeye inkılâb-
eder.» diye ilâve edelim. 

'BAŞKAN — Sayın înceoğlu, müsaade eder
seniz genel görüşme 'bundan sonra geliyor, tak
riri size verelim ilâve edin, öyle verin. 

O 'halde, Sayın Aydıner arkadaşımızın, Ko
misyonun da iltihak ettiği teklifini okuyoruz : 

«Madde: 109, Fııkra 2. — Soruya cevap ve
recek bakan Senatoda hazır .olduğu halde soru 
Kalhilbi haaır bulunmazsa ibir .defaya mahsus <ol-
mak üzere ısora gelecek Ibirl eşime (bırakılır. So
ruya. cevap verecek bakan hazır olduğu halde 
soru sahibi yine hazır buluınmaasa ısıora, yazılı 
soruya çevrilmiş olur.» 

BAŞKAN — Tadil ıteklifi lolduğu için evve
lâ .bunu oyunuza arz .ediyorum. Kabul edenler... 
Kaıbul etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi maddenin tümünü Om tadil şekliyle 
oylarınıza, arz ediyorum... 

MUSTAFA YILMAZ ÎNCEOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Efendim, takririmi ancak mad
dede vereıbiliriim, başka yerde vermem/e imkân 
yoktur. 

BAŞKAN — Efendim, Genel Kurulu intizar 
da mı tutayım, tekriri müzakere teklif edersi
niz, t^srar görüşürüz. Maddeyi (bu tadil şekliy
le oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Rtmiyenler... Kabul edilmiştir. I 

Müsaade ederseniz Genel Kurula ufak bir 
mâruzâtta bulunacağım. Gizli oturumla ilgili 
olan '63 ncü maddeyi komisyona iade (buyurmuş- I 
tunuz. Fakat komisyonların gizli oturumları ile 
ilgili olan 26 ncı maddeyi daha evvel kabul et- I 
miış bulunduk. Komisyon müracaat ederek, giz- I 
11 .oturumlar hakkında dıermeyan edilen fikir- I 
leri nazarı itibara alarak; komisyonların gizli I 
oturumları Ihakkında kabul buyurulan 26 ncı I 
maddenin komisyona iade edilmesini ve bu su- I 
reltle gizli oturumlar hakkında bir ahenk hük- I 
mün tesis edilmesini talelbetmektedir. Bu hu- I 
susu (oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... | 
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Etmiyenler... Kabul edilmiş ve 26 ncı madde ko
misyona iade edilmiştir. 

Sayın Înceoğlu birinci 'bölümün müzakere
sine devam ediyoruz, ikinci (bölümün müzakere
sine» .geçiLincieye kadar önergenizi verebilirsiniz. 

'Buyurun,Sayın Atalay. 
STERİ ATALAY (Kars) — ıSorunun tesirli 

olabilmesi için dailıa önce de arz ettiğim gibi 
ısoru muayyen bir şekilde görüşülürken o vasfı 
inkilâıbodöbilir ki, soruya diğer üyelerin de ka
tılmaları faydalı görülür ve (bu takdirde 10 üjye 
bir önerge vererek sorunun genel (görüşme hali
me inkilâbeıtmesini iıstiyebiliıicr. (Bu husuıs Fran-
ısa İçtüzüğünün 78 nci maddesinde de yazılıdır. 
isterdim ki' şu anda daha ı«wel ıbana şiltemde 
ıbulunan, ısıora müessesesini kayıtlar diyen arka
daşım burada, (bulunsun. Maalesef şu anıda ken
dilerini (göremiyorum. Yani 10 üye, soru görü
şülürken (bunun genel görüşme haline inkılâlb-
etmesini istiyalbiİsin. Genel Kurul ıLşari rejyıle 
'buna Ikarar verse ertesi (birleşim ıgenel görüş
me lolur. 

Zannederim, ki, demokratik bir şekil olan ve 
'daha. iyi murakabe imkânı sağlıyacak olan bu 
teklife Komisyon iltihak leder. 

BAŞKAN — iSayın. Atalay arkadaşımızın 
ibir ıteklifi var. .Sayın tmceoğlu arkadaşımızdan 
da rica ediyorum; belki (bu fikir üzerinde bir-
1 eşebilirler... 

Teklifi okuyoruz : 

Yüksek Başkanlığa 
Aşıağıdaiki hususun iyeni bir madde olarak 

İçtüzüğe 110 ncü maddeden >sonra ilâvesini ary. 
v!e teklif ederim. 

Kars 
Sırrı Atalay 

ıSözlü «-torunun ıgörüşülmösi ısıralsında, 10 üye 
gerekçeli olarak, isözlü ısorunun 'genel (görüşme 
Kurul işari oyla. müzakeresiz olarak kararım 
Ihaline ıgetirilımiesini iıstiydbilir. Bu halde Genel 
verir, önerge kaıbul edilirse İbir sonraki 'birleşi
min gündemine alınır ve geneL görüşme usulü
ne uygun olarak görüşülür. 

BAŞKAN — Sayın iSelâmi Üren. 
(SELAMİ ÜREN (Tekirdağ) — Muhterem 

arkadaşlarım, bu Önerge bir sözlü sorunun ge
nel görüşmeye çevrilmesi ve on kişinin talepte 
bulunması şartını ortaya koymaktadır. 
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Ancak, sözlü sorular malûm olduğu veçhile, « 

bir (bakanın veya Hükümetin icraatına taallûk 
eden hususlardır. Halbuki ikinci bölümde gös-
terülen ıgenel görüşme ibir bakanın veya Hükü
mettin siyasi icraatı hakkında umumi müzakere 
açılmasıdır. 117 nci madde 5 üye ile şantlandı-
rılmıştır. Şimdi bir sözlü soru münasebetiyle 
beş kişi, 117 aıci maddeye göre bir takrir verir
lerse, (bu sözlü soru mevzuu pekâlâ giemel görüş
me şekline kallbedilebilir. Bu Tüzüğümüzün 
116 - 117 nci maddelerine igöre bir açık kapı bı
rakmaktadır. Bunun bir tekrar mahiyetinde ol
duğu kanaatindeyim. Tekrar edıeyim, 116 ve 
117 nci maddeler bu imkânı 'bize sağlamakta
dır. Bu tekrara meydan verilmemesini ve tek
lifin reddine karar verilmesini talebederim. 
Hattâ şunu da ilâve edeyim, bu teklif sözlü so
ruların »genel görüşme şekline çevrilmesi husu-
'sunu da ağırlaştırmaktadır. Beş imza yerine on 
imza teklif etmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Üren ar

kadaşımız derler (ki; esasen İçtüzüğümüzün bir
az sonra müzakere edeceğimiz genel görüşme 
mevzuları içinde sorunun genel görüşmeye çev
rilmesini istiyen hususlar mevcuttur. O anda 
soru görüşülürken -ortaya erkan meselenin ver
diği istikamet o şekilde olur ki o soruda yalnız 
Hükümet, Bşbakanla o soruyu veren arasında 
işliyeceği için diğer üyelerin de iştiraki faydalı 
olur. Diğer üyeler de kendilerinin konuşmala
rını istiyebilMer. Çünkü Hükümet gün tâyin 
edecek, cevap verme vakti ileri bir zamana bıra
kılacak bir husus olduğu için en aşağı aradan 
4 Birleşimin geçmesi lâzımdır. Soru görüşüldü
ğü zaman sayın üyeler kendilerinin de görüşme
sini istiyebilirler. Bu imkânı verebilmek için 
•tamamen, genel görüşmeyi isteme talebinin1 dı
şında bir statü olarak, sözlü sorunun görüşüldü
ğü anda duyulan bir isteğin yerine getirilmesi
ni ve biraz önce işaret ettiğim gibi, diğer de
mokratik memleketlere muvazi olarak bir mu
rakabe vasıtasını daha sayın üyelere temin et
mektedir. Zira soruda bilgi isteme esastır. 
frenci görüşmede ise bir Bakanın veya Hükü-
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metin icraatı veya siyaseti bahis konusudur. Ge
nel görüşme mevzuu içinde esasen soru mevzuu 
da vardır. Var olan bir şeyi teferruatı umu
miye içinde mütalâa etmek mümkünse de tekli
fimiz, yeni bir imkân ve kolaylık sağlamaktadır. 

Yalnız, talebin beş yerine on olması hususun
da ısrar etmiyorum, kendilerine bu hususta il
tihak edebilirim. Yalnız, teklifini bir tekrar 
mahiyetinde değildir. Yeni İbir murakabe mües
sesesi getirmektedir. 

BAŞKAN — Sayın İnceoğlu söz istiyor mu
sunuz? 

MUSTAFA YILMAZ tNCEOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Takrir veriyorum efendim. 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki hususun ayrı bir madde olarak 

Tüzüğe ithalini arz ve teklif ederiz. 
Soruya muhatabolan Bakan birinci oturu

ma gelmediği gibi ikinci oturuma da gelmediği 
takdirde sora, kendiliğinden umumi görüşmeye 
çevrilmiş olur. 

Afyon Karahisar Kırşehir 
M. Yılmaz tnceoğlu Ali Rıza Ulusman 

Kayseri 
Hüseyin Kalpaklıöğhı 

BAŞKAN — Komisyonun bu hususta bir 
fikri var mı? 
İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMÎL 

ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Komis
yon her iki teklifi de incelemek ihtiyacındadır, 
şu anda bir şey söylemeye imkân yoktur. 

BAŞKAN — Komisyon her iki teklifi de 
Genel Kurula arz etmek üzere geri istemekte
dir, her iki teklifi komisyona veriyoruz. 

Şimdi, ikinci bölüm genel görüşmeye aittir. 
Hükümetin denetlenmesi gibi ehemmiyetli bir 
mevzua taallûk etmektedir. Bu itibarla kalaba
lık bir toplulukla müzakereye devam edilmesi 
şarttır. Şu anda ekseriyet de kalmamıştır. Bi
naenaleyh yarın saat 15 te toplanılmak üzere 
Birleşime son Veriyorum. 

Kapanma saati : 17,25 
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