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Üyesi Salih Tanyeri'nin, Danıştay Dâva 
Daireleri Genel Kurulu ile 5. Daireden ve
rilen iptal kararlarına dair yazılı soru 
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Hüsamettin Atabeyli'nin cevabı (7/634) 448:449 
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4. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi 

ibrahim Etem Karakapıcı'nın, 8 ve 9 Şu
bat tarihli Günaydın Gazetesinde ileri sü
rülen iddialara dair yazılı soru önergesi 
ve Ticaret Bakanı Gürhan Titrek'in ceva
bı (7/640) 449:450 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Kocaeli Üyesi Hikmet ismen; Samsun tü
tün piyasasının açılış münasebetiyle, tütün 
piyasalarının her yıl büyük vaitlerle açıldığını 
ve fakat hüsranla kapandığı, ekicilerin zarar, 
aracıların büyük kârlar sağladığını belirterek, 
bu konuda köklü tedbirlerin alınmasını istedi. 

Malatya Üyesi Hamdi özer; son günlerde 
ileri sürülen nüfuz suiistimali dedikodularına 
temasla, geçmişten de misaller vererek, nüfuz 
suiistimalinin yapıldığını ve yapılacağını, bunun 
önlenmesinin ahlâkın tekâmülü ile mümkün ola
cağını, söylentilerin doğru olabileceği gibi ifti
ra da olabileceğinin ve cezai sorumluluğun şah
siliği prensibinin göz önünde bulundurularak iş 
başmdakileri yıpratma, öldürme yoluna gitme
memiz gerektiğini ifade etti. 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Zerin Tu
zun; Halide Edip Adıvar'm büstünün dinamit
lenmesi olayında duyduğu nefreti ve üzüntüyü 
belirtti ve Halide Edip Adıvar'm İstiklâl Sa
vaşında ordu saflarında ve sonra da kalemiy
le gösterdiği örnek hareketleriyle sembolleşti-
ğini, büstün dinamitlenmesinin onun şahsına 
değil, tarihî varlığımıza ve kıymetlerimize mü
teveccih bir hâdise olduğunu tebarüz ettirerek 
Hükümetçe gereken hassasiyetin gösterilmesi 
isteğinde bulundu. 

18 Mart 1970 Çarşamba günü saat 15,00 te 
Birleşik toplantı yapılacağı tebliğ olundu. 

Kars Üyesi Mehmet Hazer; evvelce gündem
deki Cumhuriyet Senatosu araştırmalarının 
görüşülebilmesi için Genel Kurulun çarşamba 
günleri de toplanmasının kararlaştırıldığını, 
bugün kendisine ait bir önerge kaldığını, bu
nun için ise ayrıca bir gün toplanılmasını doğ
ru bulmadığı cihetle Çarşamba günü yapılacak 

toplantının kaldırılarak gündemin ona göre tan
zim edilmesini teklif etti ve yapılan oylamada 
teklif kabul edildi. 

Urfa üyesi Hasan Oral'm; Diyanet İşleri 
Başkanlığında görevli Yaşar Tunagör'ün faali
yetleri ile ilgili Araştırma Komisyonu üyeliğin
den istifa ettiğine dair önergesi okundu, bil
gi edinildi. 

Diyanet İşleri Başkanlığında görevli Yaşar 
Tunagör'ün faaliyetleri ile ilgili Araştırma Ko
misyonunda, Urfa Üyesi Hasan Oral'ın istifa
sı ile boşalan üyeliğe Samsun Üyesi Enver Işık-
lar'm aday seçildiğine dair A. P. Grupu Baş
kanlığı tezkeresi okundu ve teklif kabul olundu. 

Erzurum Üyesi Edip Somunoğlu ile izmir 
Üyesi Mümin Kırlı'ya izin verilmesine dair Baş
kanlık tezkeresi okundu, kabul edildi. 

iki aydan fazla izin alan izmir Üyesi Mümin 
Kırlı'ya tahsisatının verilebilmesi hususunda 
karar ittihazına dair Başkanlık tezkeresi okun
du ve kabul olundu. 

Anayasanın 84 ncü maddesinin 3 ncü fıkra
sı muvacehesinde, «Başkanvekillerinin Genel 
Kurul görüşmelerine katılıp katılamıyacakları» 
hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu rapor
ları ve Başkanlık Divanı kararı üzerinde bir sü
re görüşüldü. 

19 Mart 1970 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,15 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
İbrahim Şevki Atasağun Denizli 

Hüseyin Atmaca 
Kâtip 

Kayseri 
Sami Turan 

— 420 — 
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BORU 

Yazılı soru 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan üyesi 
Bagıp Üner'in, Raybankın iflâsına dair yazılı 
soru önergesi, Ulaştırma Bakanlığına gönderil
miştir. (7/647) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 
1. — 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı Teşkilât ve Memurları Kanununun 
bâzı maddelerini değiştiren 225 ve 981 sayılı 
kanunlarda ve 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair ka-

BİRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — İbrahim Şevki Atasağun 
KÂTİPLER : Hüseyin Atmaca (Denizli), Sami Turan (Kayseri) 

BAŞKAN — 52 nci Birleşimi açıyorum. | 

3. — YOKLAMA 

Başkan — Yoklama yapılacaktır. I BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. 
(Yoklama yapıldı.) | 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Kars Üyesi Sırrı At alay'm; geçen Birle
şimde Kastamonu Üyesi A. Nusret Tuna tara
fından şahsı hakkında yapılan konuşmalara ce
vabi demeci. 

BAŞKAN — Sayın Sırrı Atalay'm zaptı sa
bık hakkında bir önergesi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
17 . 3 . 1970 günkü Birleşimde, Sayın bir 

üye Cumhuriyet Senatosu tutanaklarına düzel
tilmesi^ztaTinlujDâzıJıusu^ 

nun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler, 
Malî ve iktisadi işler ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (Millet Meclisi 2/187; Cum
huriyet Senatosu 2/281) (S. Sayısı : 1377) 

çirmiş bulunmaktadır. Tam tutanağın gerçekle
re aykırı bir şekilde düzenlenmesini içtüzüğü
müz sakıncalı bularak, itiraz ve düzeltme mües
sesesini tesis ve temin etmiştir. 

Tam tutanağa, konuşma ile intikal eden ger
çeğe ait üç kısmın düzeltilmesi için îçtüzüğün 
115 nci maddesi gereğince geçmiş tutanak üze
rinde söz rica ederim. 

Saygılarımla. 
Kars 

Sırrı Atala,y 

— 421 
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BAŞKAN — Sayın Atalay buyurun. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka
daşlarım, Salı günkü birleşimde Anayasa Ada
let Komisyonu Başkanı Sayın Tuna konuşması 
ile Cumhuriyet Senatosu tutanaklarına şu sözle
ri geçirmiş bulunmaktadır. Tutanaktan ayııen 
okuyorum : 

«Şimdi Sayın Sırn Atalay'm 20 yıllık haya
tının fert olarak kusurum vardır diye başlıyan 
pasajının ilgili kısmına geliyorum, Sayın Sırn 
Atalay, Seçim Kanununda 73 kişinin oyu ile 
Cumhuriyet Senatosunun kararını tescil ettirdi. 
Ssn şu partizanlığı yaptın, Millî Bakiye Kanu
nunu çıkardın, Senin mütesebatm 91 - 92 üye
den aşağı bir çoğunlukla bir kanunun eıkmıya-
cağmı bilmiyor mu? Eilir, 'bilir, ama sen bunu 
yaptın. E şimdi efendim ben şu kadar... Hayır. 
Sen bunu böyle dersin ben do hatırladığım bir 
mevzuu ortaya koyarını. Yine birkaç ay evvel 
kendi yalanın, bir arkadaşının 3-4 oy alması do-
layısiyle sen onun seçildiğini ifade ettin, ben 
onu ifade ettiğim zaman. Biz de bunun aksine 
konuşmanızı tahsise uğraştığımız saman sarf et
tiğiniz çaba bizde üşüntü bırakmıyor mu? Ta-
rafsrz görmeye uğraştığınız Başkanın, bu şekil
deki kendi arzusunu hâkim kılmak için her tür
lü tedbire ve çareye başvurmasını üzüntü ile 
ifade etmiyor muyuz? Ve biz o zaman «nerede 
bir tarafsız Başkanvekili?» diye sizin vakti ile 
ifade ettiğiniz bu sözleri içimizde duymuyor 
muyuz?» Böylelikle Sayın Tuna zabıtlara üç 
hususu geçirmiş bulunuyor. Bu üç cümleyi oku
duğum pasajlar içerisinde harfiyen belirteyim : 

1. «Sen şu partizanlığı yaptın. Millî Bakiye 
Kanununu çıkardın,» 

Zabıtlarda ilelebet kalacak bu cümle, ger
çekle ilişiği vs irtibatı c?mıyan; maksatlı veya
hut talihsiz bir yanılmanın ifadesidir. Zira Millî 
Bakiye Kanununun çıkarılması sırasında Sırrı 
Atalay Cumhuriyet Senatosunda Başkanvekili 
değildi, Hükümette görevli idi. O halde, «sen 
şu partizanlığı yaptın, Millî Bakiye Kanununu 
çıkardın» şekli ilo Başkanveklliği tarafsızlığım
la ilgili bir belgeyi zabıtlara geçirmek istiyen 
Anayasa Adalet Komisyonu Başkanının bu be
yanatı keenlemyekündür, geçersiz olarak, zabıt
larda talihsiz bir ifade olarak kalmaya mah
kûmdur. 

2. «Yine birkaç ay evvel kendi yakını bir 
arkadaşının 34 oy alması dolayısı ile sen onun 
seçildiğini ifade ettin.», tabiri zabıtlara geçmiş 
bulunmaktadır. Buradaki «sen» tabirlerini, ifa
de tarzını, isabetli veya değil takdirinize bıra
kırım. «Sen» kelimesini bir yana bırakıyorum. 
ile diyor arkadaşımız, aynen zabıtlarda: «Yine 
birkaç ay evvel kendi yakının, bir arkadaşı
nın 3-4 oy alması dolayısiyle onun seçildiğini 
sen ifade ettin.» 

Konu şu idi: Zabıtlara geçen bir konunun 
rcerçek yönünün yine zabtılarda yer alması gere
kir. Ortak Pazara üye seçimi için gruplar aday
larını bildirmişlerdir. Millet Meclisinde, 5.12.1989 
günkü birleşimde grupların adayları ifade edil
dikten sonra oylamaya başvurulmamıştır. Or
tak Pazara üye olarak gidecekleri gruplar gös
teriyor, okunuyor ve kesinleşiyor. Bir millet
vekili adaylığım koyuyor, Millet Meclisinde işa-
ri oyla; kabul edenler, kabul etmiyenler de
niliyor, hiçbir sayı ifade edilmeden seçiliyor. Ko
nu Cumhuriyet Senatosuna geldiği zaman, Cum
huriyet Senatosunda da grupların gösterdikleri 
sayın üyelerin isimleri okunuyor, isimlerin okun
ması ile tasviplerinize sunuluyor, oylarınıza su
nulmuyor. Bir bağımsız için yer mevcuttur. Bu 
yer için, Cumhuriyet Senatosu Başkanvekili ma
kamını o saman işgal eden Sırrı Atalay, gösteri 
oyuna (Millet Meclisinde olduğu gibi kabul 
edenler, kabul etmiyenler diye) gitmiyor, daha 
olumluluk ve bir kesinlik ifade edebilmesi için 
açık oya başvuruyor. Açık oylamada bir üye 
diğerlerinden fazla oy alıyor, 34 oy alıyor. 

Evvelâ tesbit edilen husus şudur; Cumhuri
yet Senatosu Genel Kurulunda çoğunluk vardır, 
oylar dağılmıştır. En çok oy alanı, Başkan se
çilmiş olarak ilân etmiş bulunuyor. Bunun üze
rine bir sayın üyo Başkanlık Divanına müracaat 
ediyor. Yapılan oylamanın doğru olmadığım ifa
de ediyor. Başkanlık Divanı, oylamanın tam ve 
muteber olduğuna dair ekseriyetle karar veri
yor. Bu karara bir arkadaşımız itiraz ediyor. Bu 
karar, Genel Kurula geliyor. Bu konu Genel Ku
rulun gündeminin içerisinde son sıralarda bu
lunmasına rağmen, (bigûna Komisyonla, Hükü
metin talebi olmamasına karşılık, hiçbir şekilde 
gündem değişikliği yapılmamasını bu kürsüde 
savunan ve Başkanlık yerinde buna dikkat eden 
Başkanvekilleri her nedense bu sefer) bir sayın 
üyenin, önergesiyle (Komisyon veya Hükümetin 
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veyahut Başkanlık Divanının değil, bir sayın 
üyenin önergesidir ve kanunun öne alınmasını 
istiyor.) Bu konuyu, Başkanlık Divanı bütün iş
lerden evvele alıyor ki, tatbikatta daima bunun 
aksini nıüdafa eden arkadaşlarımızdır, bunlar. 
Bu sefer öne alınıp, benim bulunmadığım ve sa
vunmasını yapamadığım bir oturumda, 34 oy
la yapılan seçimin geçerli olmadığı, yapılan tat
bikatlara, Millet Meclisinde yapılan şekle uyma
dığı ve bugüne kadar Cumhuriyet Senatosunda 
dış memleketlerde temsil için başvurulan unsu
run dışında bir tutum olduğu Genel Kurulda ile
ri sürülüyor ve 34 oyla yapılan seçim, yapılan 
itiraz üzerine geçerli sayılmıyor. Bunun üzeri
ne yapılan işlemden dolayı, Başkanlık Divanının 
önergeyi ve itirazı öne alınmasından ve burada 
Başkanlık görevinin tarafsız işlememesinden do
layı Başkanlık Divanına başvurmuş bulunuyo
rum. 

O halde konu henüz bir itiraz mahiyetinde
dir ve benim görüşüme göre tatbikatım; hukuk 
prensiplerine, geleneklere ve tatbikata uygun
dur. Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanı 
olan arkadaşımız bunu şimdi konu ile hiç ilgisi 
olmadığı halde bakın nasıl getiriyor ve zabıtla
ra tescil ediyor. Diyor İd: «Sen, yine birkaç ay 
evvel kendi yakının, bir arkadaşının.,.» Zapta 
intikal eden bu söz Anayasa ve Adalet ve Adalet 
Komisyonu Başkanının sözüdür. Cumhuriyet Se
natosu Başkanvekiîlerinden Sırrı Atalay'm hu
kuk kurallarına uygun bir tatbikatını zabıtlar
da taraf tutan bir Başkanvekili olarak «... yakı
nın bir arkadaşın» ifadesi ile geçiriyor. Sözü 
edilen arkadaşı ben kardeşim kadar severim, 
kendisine sonsuz sevgi duyarım ve bu sevgiden 
de gurur duyarım. C. H. P., G. P., Tabiî Üye
ler, Cumhurbaşkanınca seçilen üyeler ve A. P. 
Grupu içerisinden de aynı duygularla bağlı ol
duğum arkadaşlarım pek çoktur, pek çoktur ar
kadaşlar arasında. «Yakınlık» ifadesinin, «ar
kadaşın» ifade tarzının zapta geçmesi ise eğer 
bir maksat taşıyorsa bir talihsizliktir. Yok, ras
gele söylenmiş bir söz ise, Adalet ve Anayasa 
Komisyonu Başkanının ifade etmiyeceği bir ke
lime olmalıdır bu ve zabıtta düzeltilmesi mutla
ka lâzımgelen bir tabirdir. 

Şimdi, 3 ncü kısma geleceğim. Bakın ne di
yor, arkadaşım : «Seçim Kanununda 73 kişinin 
oyu ile Cumhuriyet Senatosunun kararım t.flam'1 

ettirir» Yahut «ettirdin» zabıttan aynen aldığım 
için, hangisi doğrudur bilmiyorum her halde «et
tirdin» olacak; yahut «ettirdi» olacak. Bir, iki 
cümle geçtikten sonra şunu diyor: «Senin mük-
tesebatın 91,92 üyeden aşağı bir çoğunlukla bir 
kanunun çıkmıyacağmı bilmiyor mu? Bilir, ama 
sen bunu yaptın.» Beni ağır bir şekilde itham 
ediyor. Ne ile itham ediyor? Seçim Kanununu 
ben Cumhuriyet Senatosundan 73 üyenin oyu 
ile tarafsızlığımı ihlâl ederek çıkarmış bulunu
yorum. 

Şimdi resmî belgelerle Anayasa ve Adalet 
Komisyonununun çok sayın Başkanının bu be
yanatını karşı karşıya getireceğiz. Evvelâ, bir 
gün önceki zabıttaki ifadelerle, şimdiki belge
ler yan yana geldiği takdirde sayın Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Başkanının bu davranışını 
kamu önünde ve Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulu önünde nasıl değerlendireceğini ve dav
ranışını nasıl devam ettireceğini cidden çok me
rak edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, konu şu idi : 2 Ni
san 1964 tarihinde nispî seçim usulü ve Cumhu
riyet Senatosunda uygulanmakta bulunan ek
seriyet usulünün kaldırılması getiriliyordu. 

2 Nisan günü Başkanlık yerinde şimdi A.P. 
Çankırı Milletvekili bulunan Hazım Dağlı bu
lunuyordu. Bir önerge verilmişti, önergede; bu 
kanun teklifinin Anayasa ve Adalet Komisyon
ları ile içişleri Komisyonundan seçilecek üye
lerden kurulu bir geçici komisyondan geçmesi 
isteniyor idi. Bunun oylanması sırasında iti
razlar vâki olmuş idi. Bu itirazlar üzerine sa
yın Macit Zeren meseleyi Başkanlık Divanına 
getirmiş idi. Başkanlık Divanına konu geldi ve 
hemen ertesi günü konu görüşüldü, ve Baş
kanlık Divanı ekseriyetle Sayın Hazım 
Dağlı'nm bir gün önceki işleminin tam ve mu
teber olduğuna dair ekseriyetle karar verdi. 

2 Nisan 1964 tarihinde Cumhuriyet Sena
tosu Genel Kurulunda yapılan oylama netice
sinde Divan üyelerinden Sayın Macit Zeren'-
in vâki itirazı üzerine bu hususta Başkanlık Di
vanının almış olduğu kararı ve muhalefet şer
hini birlikte sunuyorum. 

Cumhuriyet Senatosunun 7 . 4 . 1964 günlü 
58 nci Birleşimi. Geerkçeyi okumuyorum, za
manınızı almamak için. 

işte, Başkanlığın bu sunuşu, Yüksek Heyetinize 
--gelip de, «Başkanlık Divanı sunuşu» olarak ifa-
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de edildiği zaman Başkanlık yerinde bendeniz 
bulunuyordum, Başkanvekili olarak. Ben, Baş
kanlık Divanının bu sunuşunu ifade ettikten 
sonra, şunun üzerinde söz istiyen var mı, yok 
mu, diye sordum A.P. Grupundan, sunuş üze
rinde görüşme açılamaz deniyor, Başkanlık Di
vanında bulunan Sim Atalay ise, A.P. Grupun
dan gelmiş bir itirazın reddine ait bir sunuş 
üzerinde görüşme açılmasını istemektedir. A.P. 
Grupu adına Sayın ihsan Çağlayangil ve kendi 
adlarına da birçok arkadaşlarımızın uzun, 
uzun yaptıkları görüşmelerden sonra Anayasa 
ve Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Tuna M, 
o zaman Komisyonun üyeısi idi bir önerge veri
yorlar, diyorlar M; Başkanlık Divanının ver
miş olduğu bu kararı şimdi görüşmiyelim, ne-
ticelendirmiyelim. Anayasa ve Adalet Komis
yonunda ayrıca Sayın Macit Zeren'in vermiş 
olduğu bir önerge vardır, o önerge de gelsin, 
beraber görüşelim. 

Bu önergenin oylanması sırasında itirazlar 
meydana gelmiştir. Sayın Tuna'nm bana yük
lemek istediği, «Seçim Kanununu 73 oyla çı
kardın» sözü Seçim Kanununun çıkarıldığı za
mana ait değildir. Seçim Kanununun çıkarılma
sı olayı benim Başkanlığım sırasında değildir. 
Biraz sonra belgelerle ifade edeceğim, itiraz 
ve şikâyetler o zaman; işte, Başkanlık Diva
nının bu kararının tehirini istiyen önergenin 
oylanması sırasında olmuştur, önerge şu idi 
ve yapılan oylama şöyle olmuş idi : 

Başkanlık yerinde bulunuyorum ve diyorum 
ki, «Şu Başkanlık Divanı Kararının Anayasa 
ve Adalet Komisyonuna havale edilen diğer 
bir itirazın neticesine değin tehirini istiyen 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Tehirini istiyen-
ler kabul, etmiyenler ise ret şeklinde oy vere
ceklerdir. Bu oylamaya geçildiği sırada Cum
huriyet Senatosu ıGenel Kurulunda 101 üye ol
duğu tesbit edilmiş 84 üye oy kullanmış. Baş
kanlıkta bulunan Sim Atalay oy kullanmamış. 
Sayın Enver Aka, Başkan olarak Genel Kurul
da bulunmamış, 84 üye bilfiil oya iştirak etmiş. 
Açık oy istiyen 22 A.P. li üye... 

* AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Sayın Başkan, zaptı sabık bu mudur? Beni mi 
tashih edecek, yoksa kendi sözlerinin yanlış geç
tiğini mi tashih edecek? Zaptı sabıkta konuşan 
üye; şurası yanlış yazılmış der. Beni tashihe kal
kışırsa buna cevaplarım olacak. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Şimdi arz 
ediyorum, ne diyor Sayın Tuna? : «73 kişi il© 
sen ,diyor, Seçim Kanununu çıkarmadın mı» 
Seçim Kanununu çıkarmak mıdır, değil midir? 
Başkanlık Divanının kararının havalesi işle
mi, Seçim Kanununu çıkarmak mıdır, değil mi
dir? Çıkaracaksınız bu kürsüde, sen, Seçim Ka
nununu 73 kişi ile çıkardın» diyeceksiniz; bel
geleri getireceğim, belgeler size hayır diyecektir. 
Size gerçeği ifade edeceğim ki, bir daha bu kür
süde gerçekler bu sekilide tahrif edilmesin ve 
bir daha rasgele sözler burada ifade edilmesin. 
Ne demişti arkadaşım; «73 kişi ile sen Seçim 
Kanununu çıkardın» Seçim Kanunu mu çıkmış? 
İşte belgeler; zabıtlara geçecektir, benim evlâ
dım sizin evlâtlarınız okuyacaktır. Ve çeşitli 
insanlar bunu okuyacak, diyecekler ki, Sırrı 
Atalay Seçim Kanunu gibi önemli bir kanunu 
73 oyla çıkardı. Konu bu mu, değil mi? İtham 
etmişsiniz, zapta geçmiş. Zaptın düzeltilmesi lâ
zım. Konu Seçim Kanunu mu, yoksa Başkanlık 
Divanının kararının tehirine ait önerge mi Ev
velâ bunu bilmek lâzım. Niçin bağırıyorsunuz, 
itham ettiğiniz zaman kolay, ama belgeler çık
tığı zaman 73 değil, 86 oy. Ne zaman kullanılı
yor? Önergenin reddinde ve mesele ne oluyor? 
A. P. li 22 sayın üye açık oy istiyorlar. Şimdi 
Başkan ne yapıyor? Açık oy istiyeceklerdir, 
salonda bulunmıyacaklardır. Yapacak bir şey 
vardır, işari oya gitmek. Çünkü hem açık oy ve
receksiniz hem dışarı çıkacaksınız, nisabı düşür
mek için. Başkanın yapacağı bir şey vardır; açık 
oy verenlerin oylarını hesabetmek, yahut açık 
oy istiyenler salonda mevcut değildir, binaen
aleyh, işari oya. gideceğim. Başkan ne yapıyor; 
açık oy verenler şuraya geçtiler, hem salona da 
değil, samiin bulunduğu yerlere geçtiler, Cum
huriyet Senatosu Genel Kurulunun dinleyici 
yerlerine. 22 kişilik imza açık oy istiyor, 86 kişi 
oya iştirak ediyor. Nedir? Tehire ait mevzudur. 
O halde arkadaşımız buraya çıkar da nasıl olur, 
73 kişi ile der, rakamları tahrif, gerçekleri tah
rif ederek zabıtlara derceder ve Seçim Kanunu
nu çıkardı böyle çıkardı der. Seçim Kanunu mu 
çıkmış? Bir önergenin oylanması işlemini bir 
seçim kanunu çıkarmanın vebali gibi benim üze
rime yüklemek istersiniz ondan sonra çıkarsınız, 
Sırrı Atalay geliyor, fikrini ifade ediyor, zaptı 
sabık hakkında konuşmuyor dersiniz. Hakkını
zı kullandınız ne yaptınız? 
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Saym izmir Senatörü Caihit Okurer hemen 
ertesi günkü, bu işlemler 7 Nisanda idi, 8 Ni
sanda (üç madde içerisinde, çeşitli fıkraları ile) 
bir sözlü soru önergesi verdi Başkanlık Diva
nına ve bu sözlü soru önergesinde bu oylama
nın, takririn oylanması şeklini soruyor idi. Baş
kanlık Divanında konuşuldu ve cevaplandırıl
ması kararlaştınldı, ama bu imkânı niçin bana 
bahşetmediniz? Etmediniz çünkü, sözlü soru 
geri alındı. 5 . 11 . 10S4 tarihinde. Şimdi ay
nen okuyorum : 

«Senato Başkanlığına. 
Eski Başkanvekili Sayın Sırrı Atalay'm Baş

kanlık tarafsızlığını bozduğu hakkındaki sözlü 
sorumu geri aldığımı saygılarımla arz ederim.» 

Eğer görüşülme imkânı olmamış ise, bunun 
vebali benim midir, yoksa fikirlerinizi sonuna 
kadar tahkik etmediğinizden dolayı sizin midir? 
Eğer bu fırsat veriflmiş olsa idi açık oy istiyen 
22 üyenin var kabul edilip, edilmiyeceği husu
sundaki tartışmayı yapardık. Ama siz bunu ifa
de etmediniz. Siz burada zabıtlara şunu tevdi 
etmek istediniz; konu ile ilgisi hiç bulunmama
sına rağmen, konu ile uzaktan yakından irtibatı 
bulunmamasına rağmen, birinci konuşmamda 
ben buraya fikir getirmiştim, Anayasayı yorum
luyorsunuz demiştim. Hiç kimseye en ufak şe
kilde sivri bir kelime kullanmamama rağmen, 
buraya gelip Anayasa Adalet Komisyonu Baş
kanı olarak, demin okuduğum üç gerçek dışı, 
gerçekleri tahrif eden sözleri zabıtlara tescil et
tirmiş bulunuyorsunuz, işte budur mühim olan; 
belgelerle bunları sonuna kadar kovalıyabilmek-
tir. îşte ben o Sırrı Atalay'ım ve bu görevi ye
rine getiriyorum, saygılarımla. 

2. — Kastamonu Üyesi A. Nusret Tuna'nın; 
Kars Üyesi Sırrı Atalayhn, söylemediği sözleri 
kendisine atfettiğine dair demeci. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Benim gözlerim tahrif ediliyor, söz rica ediyo
rum. 

SAFFET URAL (Bursa) — Gelecek oturum
da konuşsun Sayın Başkan, Anayasa Adalet Ko
misyonu Başkanıdır Beyefendi. Yeter efendim. 

BAŞKAN — Şimdi, müsaade ederseniz Sa
yın Atalay içtüzüğün 115 nci maddesi gereğin
ce zaptı sabık hakkında söz istedi ve tutanakta 
kendi beyanının gayri bir.... 
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AHMET NÜSRET TUNA (Kastamonu) — 
Benim beyanımı tashih etti, benim söylemedi
ğim sözleri bana atfetti, yani sataşma yaptı. 
Zaptı sabık hakkında konuşma vardır, her şeyde 
de olabilir, ama sataşmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Tuna, buyurun efendim. 
SAFFET URAL (Bursa) — Sayın Başkan 

ben de tutumunuz hakkında söz istiyorum. Bu 
konuşma sadece particilik gayretidir. 

BAŞKAN — Ama size bir sataşma yok, be
yefendi yok. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Şimdi muhterem arkadaşlarım, 8 yılı geçen bir 
zamandan beri, şu heyette vazife gören bir ar
kadaşınızım. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Şahsa tecavüz 
etmiş, sataşmış değilim. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Şahsıma tecavüz edildi, fikirlerim tahrif edildi. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. 
Zaptı sabık hakkında zatıâlinize söz verdim. Bir 
tahrifat yapılmış olduğunu ileri sürerekten 
onun, ciddî bir şekilde tanzim ve tertibedilmesi 
üzerinde konuştunuz. Fakat bu meyanda Sayın 
Tuna'nın görüşmelerini ve o zamanki konuşma
larını zikrettiniz, Sayın Tuna da «Bana karşı 
vâki bir isnattır, bir tahrif devam ediyor.» de
mek suretiyle söz istedi. Tavzihini rica etti, ben 
de kendisine söz verdim. Müsaade edin. 

AHMET NUSEET TUNA (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, ben konuşmalarım sı
rasında, (sizi şahit olarak gösteriyorum) çeşitli 
tarizlere maruz kalmama rağmen, bir hücumda, 
bir tecavüzde bulunma, onun şeref ve haysiyeti
ni kırmaya uğraşmada bulunmadım. Böyle bir 
şey benden sadır olmamıştır. Geçen celsede bu
lunanlar bunun şahididirler, bilirler. Hayır. 

Geçen celse zaptını ben de tetkik ettim. Ba-
rutçuoğlu arkadaşım itibar ettiğim bir kimse
dir. Benim geçen celsedeki beyanlarım aynen 
şöyle : 

«Tarafsız olması lâzımgelen bir Başkanveki
li kendi partizan görüşü istikametinde, Cumhu
riyet Senatosunu kendi kararı istikametine sevk 
ettiği zaman tiksindirici oluyor. Başkan, Baş
kanlık Divanı hakikaten bunların dışında kal
malı.» 

Muhterem arkadaşlarım, benim beyanım ob
jektif bir beyan. Hakikaten kim partizanlık ya-
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pıyorsa ki, tarafsız olması lâsımgelen bir maka
mın, partizanca hareketi elbette tiksindiricidir. 
Şu tiksindirici lâfının da ona aidolduğunu görü
yoruz. Sayın Atalay geçen celse kalktı, «Efen
dim, edep dışı hareket vardır, gayriahlâki be
yanda bulunuyor, hakarete maruz kalıyorum. 
v. s.» gibi daha kaba tabirler kullandı. Orada 
arkadaşım ifade etti, sözleriniz Atalay'm şahsı
na dedi. Kendimi yokluyorum böyle konuşur
ken, Barutçuoğlu evet şahsına dediniz diyorlar. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Şim
di de öyle ifade ettiniz. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Hayır. 

BAŞKAN — Sayın Barutçuoğlu çok rica 
ederim. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Hâlâ şahsına derseniz ben artık ne diyeyim. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Sırrı 
Atalay Başkanvekiii bulunduğu sıradaki hare
ketinin tiksindirici olduğunu beyan ediyorsu
nuz yine... 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Hayır hayır, zabıtlara bir balon. Neyse... 

Şimdi bu arkadaşım da böyle söylediler. Aca
ba ben böyle bir şeyin altında geçen celsedeki 
beyanlarım ne oldu? Bugün tetkik ediyorum, şu 
tiksindirici lâfının objektif sahada kullanıldığı 
gayet açık. G-ayet tabiî kendileri de zabıtlara 
bakmışlar. Bunu alarak çeşitli şekillerde bana 
hakaret ettiler. Kaba tabirler bulunup bana hü
cum edildi. 

Muhterem arkadaşlar, şeref ve haysiyetlere 
tecavüz gayet basit, suç işlemek gayet kolaydır. 
Her insan muhatabını rencide edecek sözler scy-
liyebilir, aslolan onu söylememektir. Yani ge
çen celse şu kısmı... 

İkincisi; geçen celse (ikinci günkü konuşma
larda değil, ikinci konuşmalarda) Sayın Ata
lay bana karşı bir hayli tecavüz ve hakarette 
bulunduktan sonra, ben de kendisine; «Benini 
teşriî hayatta en ufak bir partizanlığımı gördü
nüz mü?» sözünü hatırlattım. 

Gayet samimî söylüyorum ve yine tekrar edi
yorum ; Sayın Sırrı Atalay, siz hakikaten parti
zan bir Başkanvekilisiniz. Bu kanaatimi izhar et
tim. Ama siz buna sebebiyet verdiniz. «Şimdiye 
kadar gördünüz mü? Ben ne yaptım?» dediniz. 

E... muhterem arkadaşım, hakikaten şu Millî 
Bakiye Kanunu 4 - 5 yıl evvel geçmiş bir hâdise. 
Ben hatalı söylemişim. Millî Bakiye Kanunu
nu Millî Bakiye Kanunu yapmadınız sonunda, 
doğru. Benim de zaten ilk konuşmam Seçim Ka
nununda yaptığınız şeklindedir. Sonra.bir Mil
lî Bakiye Kanunu geldi. Ben de şu Millî Ba
kiye Kanununu tekrar ettim. Şimdi, geliyor, kal
kıyor, «O saman yapmadım,» 

Arkadaşlar, burada bulunan arkadaşların 
pek çoğu 1964 deki müzakerelere iştirak etmiş 
kimselerdir, iki komisyondan kurulacak geçici 
komisyondan değil, iki komisyondan ayrı, ayrı 
geçmesi istendiği saman bir Başkanvekiii 73 oy
la bunu kabul etti, «karar çıksın» dedi. Siz son
ra bunu Başkanlık Divanında görüştünüz. «Bu 
Başkanvekilinin kararı İçtüzüğe uygundur,» di
ye karar verdiniz. Karar verildi ve tekrar bura
da müzakeresi sırasında «Burada olmasalar da, 
açık oy istiyenler burada sayılır.» ve saire diye
rek, (şimdi zabıtlar elimde değil) gayet açık 
bir surette 93 kişilik ekseriyet olmadığı halde, 
siz kararın ciltliğini tebliğ ettiniz. Bu Seçim Ka
nunu Anayasa Mahkemesine gitti. Anayasa Mah
kemesi sizin tasarrufunuzun kanuna ve İçtüzü
ğe muhalif okluğunu açıkça karar yerinde be
lirtti. Fakat, netice itibariyle bütün muamele 
sen olarak Meclisin oylamasından geçtiği için 
daha evvelki yapılan hatanın tashih edilmiş sa
yılacağım kabul etmek suretiyle onu bozmadı. 
Bu şekildeki bir oylamada, (bugün yine ifade 
ettim) siz 93 üye bulunmadan, kutudan 93 rey 
çıkmadan kararın olamıyacağım bildiğiniz hal
de, bugün şu zayıf kararınızı bulunmıyan arka
daşları dâhil ederek «1C1 üye olduğu tesbit edil
miştir» diye savunuyorsunuz. Hayır arkadaşlar. 
Oylamaya iştirak eden üye adedinin 93 ün al
tında olduğu tesbit olunmuştur. Zabıtlarda var
dır. Şimdi ben bunu söyledim. 

E... geçen günkü seçim meselesi! E... muhte
rem arkadaşlar, 83 üye seçime iştirak ediyor, 34 
oy alan üyenin seçildiğini siz tebliğ ettiniz. O 
günlerde de Konseye üye gidecekti. Onun Kon 
şeye gitmesini temin ve bu müzakerenin Genel 
Kurulda konuşulmasına mâni olmak için de çe
şitli tedbirler alındı. Bunda sisin de dahlinis 
var mıdır , yok mudur bilmiyorum. Fakat gel
dikten sonra, «Efendim Cumhuriyet Senatosu o 
kararın iptaline karar vermemiş ben Konseye 
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gitmek istiyorum» diye birtakım faaliyetlere de 
şahit olduk. E, şimdi bunlar gözümüzün önünde 
geçen hâdiseler. 

Vay efendim Millî Bakiye Kanunu... E, Mil
lî Bakiye Kanununda, evet maddi hata olmuş. 
Cumhuriyet Senatosundaki ekseriyet sistemin
den bugünkü sisteme geçilirken; ekseriyet ol
madığı halde, karar nisabı mevcudolmadığı hal
de, toplanma nisabı nıevcudolmadığı halde, acık 
oylama gibi tarafların, bünün üyelerinin ehem
miyet verdiği bir oylamada siz kararın teşek
kül ettiğini bildirdiniz. Binaenaleyh, olmıyan 
bir şeyi söyleme âdetim değildir. Bir arkada
şın gönlünü kırma, ona hakarette bulunma, onu 
tezyini etmek gibi bir hal benden sadır olan bir 
hal değildir. Ama geçen gün söylediğim böyle 
objektif bir şeye; karşı, «Efendim edep dışı be
yanda bulunmuştur. Hakaret etti, kaba beyan
da bulundu» ve saire gibi sözlerle, bu hakareti 
maalesef siz yaptınız ve bu hareket Sayın Ata-
lay tarafından pek çok kimselere karşı tekrar
lanmaktadır. 

Şu kolay bir iş arkadaşlar, yani bir kimseye 
sövüvermek, sayıvermek, kınvermek hakarette 
bulunuvermek, tezyif etmek. Basit bir şeydir, 
her ağsı olan bunu yapar. Hüner, kalb kazan
makta. 

Netice itibariyle şöyle telhis ediyorum: Be
nim beyanlarımdan hakikaten «Millî Bakiye 
Kanunu samanında yaptın» sözünde maddi bir 
hata vardır, yapmış olduğu partizanlık; Millî 
Bakiye Kanunu zamanında değil, Cumhuriyet 
Senatosu seçimlerindeki ekseriyet sisteminden 
diğer sisteme geçilmesi zamanındaki bir açık oy
lama sırasındadır. Hicap olmadığı hakle kararı 
tefhim etmiştir ve o kanunun çıkmasına bu ka
rar müessir olmuştur. Geçen günkü çıkan karan 
da Umumi Heyetiniz tasvibetmemiştir, iptal et
miştir. Artık Umumi Heyetin iptal ettiği bir ka
rardan sonra de ben bunun müdafaasını yapa
madım sözlerini takdirlerinize bırakıyorum. 

Tek taraflı olarak beyanlarım tağyir edil
mişti, bu şekilde anlaşılmasını rica etmekteyim. 
Teşekkür ederim efendim. 

SÎERI ATALAY (Kars) — «Partizan Baş
kan» tabiriyle Sayın Tuna ciddî ve vahîm bir 
şekilde sataşmış bulunmaktadır, isin verirseniz, 
sadece bu hususa mahsus olmak üzere ve Genel 
Kurula saygılı olarak, geçmiş meseleleri bile be-
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lirtmiyeceğim, sadece partizan Balkan tâbirinin 
cevaplandırılması için söz rica ediyorum. 

SAFFET UR AL (Bursa) — Ayıklayın ba
kalım pirincin taşını Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Ataîay, çok kısa olmak 
üzere, «partizan Başkanvekili» kelimesi üzerin
de, ama bunu çok kısa olarak buyurun. Heyeti 
Umumiyenin biliyorsunuz ki, önünde çeşitli mev
zular var; bu mevzuları da biran evvel görüşe
bilmek için kısaca beyan etmenizi uygun görü
yorum. Buyurun. 

SIREI ATALAY (Kars) — Partizanlık ne
dir? Evvelâ onun iyice bilinmesi lâzımdır. Par
tici olmak partizanlık değildir. Bir partiye men-
subolmak partizanlık değildir. Bir partinin fi
kir ve ideallerine gönül bağlamak ve bir ömür 
boyu, her ne pahasına olursa olsun o partinin 
içinde olmak partizanlık değildir, insanların 
fikirlerine şeref veren şey; ideallerine inandığı 
bir siyasi teşekkülün kaderinde beraber olmak
tır. Ben buraya kadar partiliyim. Fikirlerimde 
ben, G. H. P. liyim. G. il. P. ne mensubolmak-
tan da hayatımın en büyük gururunu duymak
tayım. O partiye inanarak, onun siyasi felsefe
si ile 20 yıl önce bir taşra hâkimliğinden siyasi 
hayata atıldım ve siyasi hayatım C. H. P. nde 
sona erecektir. Bu partici olmaktır. Bu Asya
lı partici olmak değil, Avrupalı zihniyetle par
tici olmaktır. Asyalı zihniyette particilik yap
mak, partizanlık ise: Görevlerinin ifası ve ye-
rine getirilmedi sırasında kendisine mevdu gö
revin şerefini tanıyabilmek ve onun icaplarını ye
rine getirebilmektir. 

Bayın Tuna, çok aramış, taramış-ve çok çe
şitli yönlerden de kendisine verilen bütün bil
gilere rağmen, (benim tek çocuğumun, iftihar 
edebileceği bir şeydir ki) bula bula biraz önce 
huzurunuzda ifade edilen, ama gerçeklikleri bir 
fiskeye dayanamıyan, bir fikir ezgisi içerisinde, 
param parça olabilecek hususları getirebildi. 
Ama ben ümideder ve beklerdim ki; taraf tut
tuğumu, partizan olduğumu ileri süren arkada
şım partizan davranışlarımı, ciddî belgelerle de 
getirebilsm. Bu açık bono Sayın Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Başkanının vicdanına açılmış 
bulunmaktadır. Partizanlığımı, Başkanlık ye
rinde görevimi yerine getirdiğim sıradaki parti
zanlığımı belgelerle, (bugün, yarın, ama ben 
unutmayacağım daima taldbedeceğim) ispat et-
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mek zorundadır. Buna Genel Kurul inanır ve 
Genel Kurulun siyasi kanaatleri ayrı ayrı olan 
sayın üyelerinin çoğunluğu eğer vicdanlarında 
bunu duyarlar ise, bir daha her hangi bir şekil
de Cumhuriyet Senatosu yönetiminde görev al
mamak üzere istifa ederim. Ama Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Başkanı birçok kapalı kapı
lar arkasında iştirak ettiği birçok işlemlerin, na
sıl partizanlıklarla dolu olduğunu, Başkanlık 
yönetiminde nelerin bulunduğunu bilir. Eğer 
partizan bir yönetimi Başkanlıkta istemiyor ise, 
kendisine intikal etmiş ve kendisinin de birçok
ların da akd hocalığı yaptığı hususları cesaretle 
buraya getirebilir. Bu açık bono da kendisinde 
kalacaktır. Hayatı boyunca bu iki şey. 

Birisi; Cumhuriyet Senatosu yönetimindeki 
partizanlığın nasıl işlediğini, buraya getirmeyi 
istemişim ve bunu 29 Ocak 1S70 tarihinde is
temem üzerine iki kanat da en kısa bir zamanda 
Genel Kurulda görüşülmesini istemiştir. 

Şimdi Anayasa ve Adalet Komisyonu Sayın 
Başkanı siz de yardım edin, arkadaşlarımız da 
yardım etsinler bu hususu getirip burada görü
şelim. Cumhuriyet Senatosu yönetiminde parti
zanlıklar, çığırından çıkmış durumlar vardır, 
burada görüşelim. Mesainizi ve kıymetli yardım
larınızı ve reylerinizi grupunuzda yahut da Ge
nel Kurulda gösterin. Bu hususları görüşelim, 
bakalım partizanlık ne imiş, partizan davranış
lar ne imiş, görelim. 

Size açık bonoyu tekrar hatırlatacağım. Par
tizandır dediğiniz Sırrı Atalay'm, Başkanvekil-
liğindeki patizanlıklarmı delilleriyle, belgeleriy
le getirmek, teker teker, her hangi bir vesilede 
burada ifade etmek sizin vicdanınız üzerine çe
kilmiş bir açık bonodur. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Başkanlık Divanını itham etti. Şimdi onlar da 
kendilerini müdafaa etkinler.. Ne duruyorsu
nuz? 

3. — Sivas Üyesi Hüseyin Öziürk'ün; son 
gençlik olayları ve alınması gerekli tedbirler hak
kında demeci. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, zatıâünis yazılı 
olarak gündem dışı bir konuşma talebinde bu
lundunuz. Evvelâ önergenizi okutturayım. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bugünkü oturumda, gündem dışı, gençlik 

olaylarının nedenleri ve alınması gereken ted

birler hakkında gündem dışı söz almak isteği
mi saat 12,00 de Cumhuriyet Senatosu Genel 
Sekreterliğine not ettirmiştim, gereğine müsaa
delerinizi saygılarımla arz ederim. 

Sivas 
Hüseyin öztürk 

BAŞKAN — Buyurun Sayın öztürk. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
iki gündür, Ankara ve istanbul'daki üniver

site ve yüksek okullarda başlıyan olaylar çok 
üzücü ve çok ciddidir. 

Ankara Fen Fakültesinde Sayın Dekan Prof. 
Rıza Çetik'in kendisini polise tanıtmasına rağ
men dövülmesi ve ağır şekilde hırpalanması 1960 
yılının bahar aylarındaki olayları andıran bir 
anlam taşımaktadır. Sayın Dekanın başına 
inen bu coplardan, buna sebebolan kişilerin ve 
bilhassa şımarık bir toplum polisinden asayiş 
için umut bekliyenlerin, onların bu durumlarını 
teşvik eden Hükümet Ugiülerinin başına inmiş 
kadar acı duyulması ve duymaları gerekir. 

Gençler silâhlı çatışmalara girişmiştir. Po
lisin tedbir almasına rağmen 500 kadar sağcı 
geçinen öğrenci topluluğu, ellerinde mavzer ve 
tabancalarla Yüksek öğretmen Okuluna girmek 
ve saldırılarda bulunmak imkânını bulmuşlardır. 
Bu tertipli hazırlıkların suçlularını bulmak bu 
gibi olayları önlemenin en belli başlı esasların
dan birisidir. Bu olayların üzerine ciddi, âdil 
ve bilinçli olarak eğilinmediği, ilgililer ve suç
lular gerekli kanuni koğuşturmaya tabi tutul
madığı sürece daha büyük daha ciddi olaylarla 
karşılaşmak mukadderdir. 

Polisin davet edilmeden özerk üniversiteye 
girmesi ve kanunsuz müdahalelerde bulunması
nın yanında, gün geçtikçe artan bu olayların 
memlekete fenalık getireceği bir gerçektir. SanM 
Devletin polisi, özerk üniversiteye karşı siyasi 
iktidarın bir tedhiş aracı gibi kullanılmakta; 
üniversitenin özerklik kavramının bir değeri ol
madığı anlamı ortaya çıkarılmak istenmektedir. 

Bunun daha acı bir örneğini Ankara Valisi 
Ömer Naci Bozkurt'un Türkiye Radyolarından 
gençlik olayları ile ilgili olarak kendi sesinden 
yayınlanan beyanatında görüyoruz. Sayın Vali, 
Ankara'daki bu gençlik olaylarını vilâyet hudut
larının dışında, Türkiye çapında bir Hükümet 
üyesi gibi değerlendirerek ve tamamiyle gerçek-
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leri tahrif ederek beyanda bulunmuştur. Polisçe 
çıkartılan hâdiseleri küçümsiyen ve dövülen Sa
yın Dekanın polisler tarafından dövüldüğünü 
belirten beyanını bile yalanlıyarak, siyasetin tam 
içine girdiği gibi, kamu oyunu yanılttığı da bir 
gerçektir. Bu durum karşısında tamamiyle si
yasi mahiyette beyanda bulunduğu ortaya çıkan 
Ankara Valisi Ömer Naci Bozkurt hakkında il
gili âmirlerinin ne işlem yapacağı, kamu oyunca 
ve üniversite çevrelerince beklenmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, birkaç gündür devam 
eden olaylarda kan dökülmüş tabanca mermileri 
ile insanlar vurulmuş, bu memleketin gençliği 
biri diğerine düşman hale getirilmiştir. Polisin 
girdiği yerde olayları yatıştırmaktan çok, aldığı 
talimata göre sağcı geçinen grupu himaye etmek 
ve girdiği üniversitedeki çeşitli eşyaları tahri-
betmekten başka bir görev yapmadığı bu mües
seselerin başında bulunan kişilerin ifadelerin
den anlaşılmaktadır, öte yandan yüksek öğre
nim gençliğinin içinde bulunduğu bugünkü bu
nalım, tüm ulusun huzursuzluğunu etkilemekte, 
demokrasimiz küçümsenmiyecek yaralar almak
tadır. 

Adalet Partisi iktidarının, genel tutumu ile 
devrimci güçlerin karşısında oluşu, özerk Ana
yasa kuruluşlarını düşman bilişi; feodal bir dü
zeni ve teokratik Devlet özlemcilerini faaliyete 
geçirmiştir. Böylece Vahcletttin ve Abdülhamit 
hayranları, Atatürkçü gelişimleri kırmak için 
ortam bulmuşlardır. Bilhassa Adalet Partisi 
iktidarının beceriksiz, bilgisiz tutumu ve siyasi 
çıkarı uğruna yüz verip şımarttığı gerici alım
lar, kanunsuz olaylara sebebolurken, aşırı solun 
da örgütlenmesini hızlandırmıştır. Bugün Türk 
gençliği ikiye bölünmüştür. A. P. nin uydusu 
gençlik kuruluşları meydana getirilmiştir. Bun
lar (sayıları az da olsa) büyük paralarla bes
lenerek yaşatılmaya çalışılmakta ve çeşitli dev
rimci hareketlerin karşısına dikilmeleri sağlan
maktadır. Bunlar A. P. li partizanlarla da tak
viye edilerek özerk üniversitelere baskınlar 
yapılmaktadır. Bu yanlış tutum haksızlıkların 
sokaklara dökülmesine sebebolmaktadır. Bu 
olaylar karşısında ne yapacağını iyi bilemiyen 
Devletin emniyet kuvvetleri, ya etkisiz kalmakta 
veya yanlış davranışlarda bulunarak olayları 
daha da çok çıkmaza götürmektedir. 

Kominizmle savaş, Anayasal hakların sağlan
ması ve Anayasanın tam olarak uygulanması ile 
mümkün iken, hukuk dışı baskı ve tertiplerle 
Atatürkçü gençlik yıldırılmak istenmektedir. 
Toplum polisi, her öğrenci hareketinde Gespato 
teşkilâtını gölgede bırakan kaba işkence metot
larına başvurmaktan geri kalmamaktadır. 

Türk ulusu gerçekten aşırı sağın da, aşırı so
lun da karşısında olmasına rağmen iktidar, irti
caın kucağına sığınmış, komünizmle de bilgisiz
ce, kaba kuvvetle verimsiz bir savaşa girmiştir 
M, bu da memleketin ve rejimin aleyhine işle
mektedir. Oysa hem komünizm ve hem de 
irticaın bugün rejimlerin yıkılmasında birlikte 
çalıştığı aklı başında herkesin bildiği bir ger
çektir. Bugün komünizmin gericilik hareketleri
nin gölgesinde, irtica ve şeriatçılık perdesi altın
da işlediğini aklı başında herkes bilmektedir. 
Hele bizim gibi dini inançları bakımından has
sas olan uluslarda tercih edilen en etkili yol, bu 
yoldur. Adalet Partisi iktidarı, davranışı ile 
maalesef bu yolu tutmuş, kırat ve süvarisini ir
tica ve komünizmle yarış halinde bırakmıştır. 

Rejim alanında olduğu kadar, kültür, eko
nomi, sosyal ve eğitim baknnından da günden 
güne batağa sürüklenen A. P. iktidarı karşı
sında Anayasamızı dünden daha güçlü olarak 
korumak ve savunmak zorunda kalmışızdır. 

Eğitim düzenindeki bozukluk radikal çağda 
olan gençliği bir ideal kuraklığı içinde bırak
mıştır. Sahipsiz ve yalnızlık içinde kalan genç
ler bu radikal yaşın itici etkisi ile sosyalizme 
doğru geniş çapta bir kayma göstermiştir. Bir 
ülkü özlemi ve bunalımı içinde olan gençlik, 
siyasal düzendeki bozukluk ve istikrarsızlık ne
denleri ile de aktivizme yol açan davranışlarda 
bulunmak zorunda bırakılmıştır. Bozuk düzeni 
sürdüren ve hakkı olanın hakkını veremiyen 
zayıf A. P. iktidarı, hak anyan aydınlan da 
karşısında ve gençliğin yanında görmekten ken
dini alamamıştır. Böylece devrimci bütün ku
ruluşlara düşman kesilmeyi bir şiar edinmiştir. 
Üniversitelerdeki eskimiş program, yönetmenlik 
ve metotların çağın ve ülkenin ihtiyaçlarına 
göre değerlendirilmemiş olması, rehberlik ser
vislerinin iyi işlemeyişi, çok öğrenci az öğretim 
üyesi oluşu, ilişkilerin zayıflığı üniversiteye 
yeni gelen ve özerk bir düzene kavuşan genç
lerde bir şeyler yapmak ve bir ülküye ulaşmak 
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çabasını kamçılamış, bugünkü olayların doğma
sına sebeboluıımuştur. Oysa başka ülkelerde bi
zimkilerle birlikte başlıyan gençlik olayları iyi 
değerlendirilmiş ve normal bir düzene kavuştu
rulmasında ise zorluk çekilmemiştir. Bizde 
ise ilgisizlik ve bilgisizlik yüzünden olaylar de
vam etmiş ve daha da güçlenerek devam edece
ğe benzemektedir. Çünkü polisiye metotlarla 
gençlik üzerine yapılan baskılar dünyanın her 
yerinde olduğu gibi bizde de aşırı solu güçlen
dirmekten başka bir işe yaramamıştır. A. P. ik
tidarının bu şekildeki tutumu ve davranışı ile 
üniversite gençliği daha çok sosyalist grupa 
kayma eğilimi göstermiştir. Bugün Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi hariç, bütün dernekler 
kendilerini sosyalist grup olarak niteliyen genç
lerin eline geçmiştir. Orta Doğu Teknik Üniver-
si &3 başkan seçildikten sonra bu grupun etki
si altına girmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 

Adalet Partisi iktidarının gençlikle ilişkile
ri ters yönde değerlendirmiş olması, üniversite 
öğretim üyelerinin de çeşitli sebeplerle etkisiz 
kalışı gençliğin bugünkü duruma düşmesine se-
bebolmuştur. 

Üniversite gençliğinin yıllardan beri istediği 
ve kendilerini etkilediği konular günün konusu 
olmuş. Fakat nedense bunların çözümüne gidil
memiştir. 

Üniversite gençliği neler istemiş : 
î. — öğretini üyelerinin işi ticarete dökme

mesini istemiş, 
2. — Eski - yeni kuşak arasındaki çatışma

nın çözülmesini istemiş, 
3. — Gerçek bir ideale kavuşmak ulusal bir 

ülküye ulaşmak istemiş, 

4. — Sorumluluk duygusuna katılacak or
tam yaratılmasını istemiş, 

5. — Ülkemizdeki genel anlamdaki düzen 
bozukluğunun ele almşında kendilerinin de fi
kir sahibi olmasını beklemiş, 

6. — Köhneleşmiş eğitim metotlarından, 
program ve yönetmeliklerinden şikâyetçi ol
muş, 

7. — Kişiliğe saygı duymanın gereği ve ger
çeğinin göz önünde tutulmasını istemiş, 

8. — Bugün ve yarın güven içinde olmak 
duygusuna değer verilmesini beklemiş, 
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9. — Gerçekçi olmak isteğine değer veril
mesini ummuş, 

10. — Karşılıklı tartışma yolunun açılması
nı istemiş, 

11. — Geçmişle gelecek arasında süreli ola
rak bağlantı kurulması fikrini savunmuş, 

12. — Toplumu yönetenlerin ilgi ve yardım
larını beklemiştir. Maalesef bunların hiçbiri 
yıllardır üzerinde durulduğu halde çözülmemiş
tir. 

Fakat bu isteklerinin mâkul olduğu kabul 
edildiği halde, hiç birisi için bugüne kadar çö
züm getirilememiştir. Bugün eski değerlerin, 
idoolojilerin ve fikirlerin etkilerini yitirerek 
çağ dışı kalmalarına rağmen üniversitelerin ve 
iîükümst edenlerin eski ortamdan kurtulama
mış olmaları, işi daha çok çıkmaza sürüklemiş
tir. Eskilerin yerine yeni değerler bulunama
mış, gençliğin bu durumda bir arayış çabası içi
ne itilmesi ise önlenememiştir. Bu durum, iyi 
yönetilmediği sürece de olayların sürüp gidece
ği gün gibi aşikârdır. Oysa bugünün gençliği, 
çağın gereği olan dünya görüşünü, araştırıcılı
ğı, bilgi ve kültürü, duygu ve fikirleri günlük 
yaşantıya getirmek istemektedir. Üniversite 
onlar için bu ortamı sağlamadığı sürece gençler 
kusursuz olmakta, olaylar da devam etmekte
dir, Yönetici noksanlığı, rehberlik hizmetlerinin 
iyi işlemeyişi gençleri olumsuz yönden etkile
mekte ve normal olmıyan olaylara doğru sü
rüklemektedir. 

Bugün ne yapmak lâzım? Bugün normal de
ğil anormal bir durumla karşıkarşıyayız. Öyley
se normal dışı olaylardan faydalanıp normali 
bulmak; psikoloji, sosyoloji ve tıpta uygula
nan bilimsel bir metottur. Biz bugün bu metot
ları uygüiıyacak durumdan başka bir çıkar yol 
görmüyoruz. Çünkü gençler belki de kendileri
nin de farkına varamadıkları bir arayış içinde 
bocalarken bugünkü çıkmaza sürüklenmişler
dir. Bu bakımdan biz yetişkinler gençlerin için
de bulunduğu çıkmazdan kurtarılması için bü
yük sorumluluk altındayız. Bilimin, kişiye ge
tirdiği özgürlüğü iyi kullanmasında ve çevresi
ni daha iyi kontrol edebilmesinde, gençlerin 
yeteneklerini geliştirici olmasında görevliyiz. 
Oysa Adalet Partisi iktidarı bu yolun da ter
sini tutmakta, tedhiş metotları ile üniversiteyi 
sindirmeye, gençleri korkutmaya çalışmaktadır. 
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Gençlerin iyi birer yurttaş olarak rollerinin ne 
olduğunu ve siyasetle ilgisi derecelerinin veya 
yarının bilim adamları ve yöneticileri olarak 
nasıl hareket etmelerini de iyi değerlendirip 
bir düzene kavuşturmanın ve yeteneklerine gö
re yetişmesini sağlamanın büyük bir görev ol
duğu kanısındayız. 

Bugün üniversite çevrelerinde siyasetin ye
rinin saptanması baklandaki fikirler önem ka
zanmaktadır. Bâzı ılımlı tutucular üniversitele
rin birer öğrenim yeri olmasını savunmalarına 
rağmen, ilerici ve radikal düşüncede olanlar, 
üniversiteyi toplumun ilerici bir parçası olarak 
değerlendirmektedirler, ister aşırı solda, ister 
aşırı sağda olsunlar bâzı değişiklikleri gerekli 
bulanlar, temel inanç ve ilkelerin, yokluğunu 
sebep gösterirken, çoğu da bu ilkelerin tehlike
de olduğunu savunmaktadırlar. Bu nedenlerle
dir ki, üniversite gençliğinin bunlarla ilgilen
mesinde fayda umarlar. Bu ortamda solcu 
gençler ise siyasal alanda etkin olmayı amaçla
rı bakımından uygun gördükleri için, üniversi
te reformu sloganı altında aşırı solun da bil
meden etkisinde kalan diğer gençlikle daha kuv
vetli hile gelmektedir. Üniversite eğitiminin. 
öz yarasındaki radikal reformcu ve modernleş-
tirici bir gücün bulunduğu gerçeğini göz önün
de tutunca, tüm üniversite gençliğinin genel 
olarak solun ve ilerici slogancıların yanında ol-
m ^ ı gerçeğine dikkat etmek zorundayız. Bunu 
bildiğimiz halde zayıf ve yetersiz ilişkilerle ye
tişirsek, bunu yalnız üniversite içi bir sorun 
olarak niteleyir) üzerinden geciverirsek büyük 
yaml.mlara uğramış oluruz, Çünkü, bugün üni
versiteleri. bulunan büyük şehirlerde geniş çap
ta öğrenci yoğunluğu, meydana gelmiştir, öğ
renci hareketlerini kolaylaştırıcı ve itici bir 
güc olarak hasır kuvvettir bunlar. Bir öğrenci 
gösterisini en kısa zamanda örgütlemek ve ha
rekete geçirmek zor olmamaktadır. Bugün dün
yanın her yerinde hükümetler aleyhindeki 
olayların en büyüğü kaynağını ve başlangıcını 
üniversitelerden almaktadır. Geleceğin ilerici 
liderleri de çoğunlukla üniversitelerden çıkan 
gen.ol.er arasından olacağına göre şimdiden bu 
gençlerin ulusal bilinçli, güçlü ve daha gerçek
çi olmalarına yardımcı olmak zorundayız. Biz 
Ortanın solunda C. H. P. nin Atatürkçü ilkele
rinin halka ve ileriye dönük uygulayıcıları ola
rak bu gençlerle daha sıkı işbirliği yapmak zo-
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runda olduğumuza inanıyoruz. Çünkü, günden 
güne elden çıkan bu gençlikle karşıkarşıya gel
mekten ziyade ulusal sorunlarda ve çözümünde 
bir yanaşık düzen kurmanın daha faydalı ola
cağı kanısındayız. Demokrasinin ve Cumhuriye
tin esasları, büyük Atatürk'ün ölmez ilkeleri 
ve Kemalist metotlarla gençlerin geliştirilip ye
tiştirilmesinde işbirliği yapmanın milletimizin 
ve memleketimizin yararına olacağı inancında
yız. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

4. — İçel Üyesi Lûtfi Bilgen'in; köy okulları 
inşaatında taş yapı inşaatına imkân verilmesine 
ve Bayın dirlik Bakanlığında süratle plânlarının 
'yaptırılıp, istekte bulunacak köylere gönderilmek 
üzere hazır bıdundurvJmasına dair demeci. 

IVVSKAN — Sayın Lûtfi Bilgen, zatiâliniz 
de gündem dışı söz istemişsiniz. Okutacağım 
efendini. 

Senato Başkanlığına 
Köy okulları inşaatında taş yapı inşaatına 

imkân verilmesi hakkında gündem dışı söz isti
yorum. 

İçel 
Lfı%îi Bingon 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilgen. 
L^OTÎ BİI-Gffi?T (İ33I.) — :h.ym BEV^-TH,, 

sayın senatörler; gayet kısa bir meseleyi ifade 
edip ayrılacağım. 

Cumartesi günü Bayındırlık Bakanlığının 
bir dairesinde geçen bir olay üzerine Sayın Ba
kanı birkaç defa da aradımsa da temas kurmak 
mümkün olmadı, bugünlerde çok meşgul olduk
larından olacak. Kendilerine buradan seslen
mek lüzumunu duydum. Meselenin Hükümetle, 
partilerle, bir ilişiği yoktur. Yalnız Devlet çar
kının döndürülmesinde çalışan kimselerin tutu
mu beni çok etkiledi. Hepimiz iş takipçisi du
rumuna düştük Devlet dairelerinde. Bu bakım
dan kısa bir maruzatım var. 

İçel ilinin Güldal ilçesinin Kuskan köyünde 
köylü bir dernek kurmuş. Kendi aralarında pa
ra toplamışlar, bir ortaokul yaptıracaklar. O 
bölge Taşeli adı ile anılır. Allah taş yağdırmış
tır. Binayı da taştan yaptırmak isterler. Taşı, 
kireci, kumu toplamışlar. Bir plân almışlar Mil
li Eğitim Bakanlığından onu uygulıyacaklar. 
Bütün hazırlıklar tamamlanmış. Vilâyetten bir 
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teknisyen gelmiş, temeli atacaklar, kurban ke
secekler. Teknisyen bakar, «Hani tuğlanız» 
der. «Tuğla olmazsa ben bunu başlatmam» der. 
Tuğla o köye 300 Km. uzaktan getirilecek ve 
kalır iş. Muhtar kalkar ilçeye gelir halledemez 
meseleyi, tle gelir, ilde de İM katlı sekiz der
saneli tuğla esasına göre yapılmış ortaokul plâ
nı dışında başka bir plân bulamadığından An
kara'ya gelir, Millî Eğitim Bakanlığına gider. 
Oradan Bayındırlık Bakanlığının ilgili daire
sine gönderirler ve orada derdini anlatamaz en 
sonunda bize gelir. 

Muhtarın yaptığı normal bir yoldur. Haki
katen daha işin başında iken bize müracaat et
memiştir, ama iş çıkmaza girince bize geldi. 
Beraber Cumartesi günü Bayındırlık Bakanlı
ğının ilgili dairesine gittik. Bize verdikleri ce
vap çok enteresandı: «Biz ilk defa bir taş bina 
yapmak için müracatla karşılaşıyoruz ortaokul 
için. Bizim plânlarımız tuğla esasına göredir ve 
biz bu taş bina plânını yapamayız.» 

E!... tuğlanın inşaatta kullanılması taştan 
çok sonradır. Taş bizim mimarimizin esasıdır. 
Taştan şiir yazıp âbideler dikmişizdir. Taş bi
na yapmanın çok zor olduğu, güç olduğu, her 
pencere kenarına, kapı kenarına betonarme ko
lonlar indirilmesi gerektiği, oradaM yüksek 
mühendis arkadaşımız tarafından ifade edildi. 

Dedim ki, «mademki ilk defa vâki oldu, bun
dan sonra da vâki olacaktır. Bilhassa fa
raza bizim ilçenin bundan sonra 20 
kadar dağ köyünde, Taşelinde, ortaokul 
teşebbüsü var. Bunların hepsi taştan 
yapmak zorundadır. Anadolu'nun birçok yerle
rinde de böyledir. Taşı, malzemesi yerinde 
olan bir işi bırakacağız 300 Km. 150 Km. uzak
tan tuğla getireceğiz köylüye baş belâsı edece
ğiz. Köylü para istemiyor, pul istemiyor. Sade
ce kendi doğal malzemesini kullanacak, inşaat 
için bir plân, proje istiyor. Bunu esirgiyoruz.» 
O zatın bana verdiği cevap beni çok üzdü. «Biz 
bunun için yeni bir taş bina plânı yapmaya kal
kışırsak sekiz dersaneli ortaokul için, bu daire
nin 3 ay bütün işlerini tatil edip bu plân için 
uğraşması lâzımdır,» dediler. 

Artık bununla münakaşanın yeri yoktu. 
Eğer hakikaten bir bakanlık sekiz dersaneli bir 
ortaokul plânı için üç ay uğraşıyorsa, işte Tür

kiye'nin niçin kalkmamadığının temeli bu kötü 
zihniyette yatmaktadır. 

Sayın Bakandan rica ediyorum, içimizde 
mühendis olan arkadaşlarımız var. Sordum on
lara sekiz dersaneli bir ortaokul plânı bir mü
hendis veya mühendis bürosu tarafından ne 
kadar zamanda yapılır diye. «Bir hafta, en çok 
iki hafta içerisinde betonarme hesapları dâhil, 
her şeyi tamamlanır» dediler. Biz de öyle görü
yoruz etraftan, özel işlerimizde de bunu müşa
hede ediyoruz.. 

Şimdi Sayın Bakandan istirham ediyorum; 
bu bakanlıkta sekiz dersaneli, oniM dersaneli, 
altı dersaneli, her neyse okul plânlarının taş 
esasına göre yapılmasını çok süratle hazırlat
sınlar. Şimdi o köy okulunu yapamıyor, teme
lini atamıyor, bekliyor. Zaten şurada iki aylık 
bir zamanı vardır. Köylü taş ustalığını kendi 
yapar, ameliliğini kendi yapar, dışarıya para 
vermez. Devletin 300 bin liraya yaptırdığı or
taokulu, bitişiğindeki bir köy 80 bin liraya mal 
etmiştir, taş esası dolayısiyle. Yanıbaşında 
Devletin 250 bin liraya yaptırdığı bir ilkokul 
da tahribolmaya başlamıştır şimdiden. 

Bana bu vakıa bir şey hatırlattı. Talebeliği
mizde bir kitabı bulamamıştık, istanbul'da 
Etibba Odasının kütüphanesinde bu kitabı bul
duk 300 küsur sayfa. Başka da yoktu, okuma
ya da mecburduk. Oradaki, memurdan onu kop
ya edip edemiyeceğimizi sorduk. Kendi huzu
runda kopya etmemize müsaade etti. Ama bize 
«Siz ne zaman gireceksiniz imtihana,» diye sor
du. Biz de Haziranda dedik. Aylardan Mayıstı. 
«Ancak Ekim ayına yetiştirebilirsiniz. 3 - 4 ay
da bu kopya edilmez» dedi. Biz kabul ettik tek
lifini, iki arkadaş bazen o söyledi, bazen ben 
söyledim yazdık ve her gün de saatin dakikala
rını kaydettik. Sonra kitabı iade ettik, güldü 
adam ve «Ben demedim mi size vazgeçeceksi
niz» dedi. «Hayır, dedik, tamamladık dedik, 
gösterdik kopyayı, yekûn ettik, tam 11 saat 
sürmüştü bizim çalışmamız. 

Onbir saatte bitecek bir işi bir Devlet me
muru üç ayda bitirirse, bir haftada yapılacak 
bir projeyi, bir Devlet dairesi üç aylık bir za
manda yaparsa Türkiye kalkınamaz. Kalkma
mamızın sebebi, hepimizin dairelerde iş takipçi
si olmamızın sebebi burada yatmaktadır. 
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Ben tekrar huzurunuzu aldığım için, zama
nınızı aldığım için özür dilerim. Yalnız Sayın 
Bakanla temas kuramadığım için buradan ken
dilerine sesleniyorum. Süratle, taş kullanmak 

üzere yapılacak bir binanın plânını yaptırıp 
hazır bulundursunlar. Kopyelerini köylere ve
relim. Saygılar sunarım. 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Adalet Partisi Grup Başkanlığının; 
Bingöl Üyesi A. Hikmet Yurtseverin partiye 
ilişiğinin kesildiğine ve Trabzon Üyesi O. Lûtfi 
Hocaoğlu'nun ise partiden ayrıldığına dair tez
keresi. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum. Gündem
de Cumhuriyet Senatosu Adalet Partisi Grupu 
Başkanı Sayın Şeref Kayalar'ın bir önergesi 
var okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Bingöl üyesi Arif 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Hikmet Yurtsever'in, partimizden ilişiği kesil
miştir. 

Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi Ömer 
Lûtfi Hocaoğlu ise partimizden ayrılmıştır. 

Bilgilerinizi ve gereğine müsaadelerinizi 
saygılarımla arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Adalet Partisi 
Grup Başkanı 
Şeref Kayalar 

BAŞKAN — Bilginize sunulmuştur. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Anayasanın 84 ncü maddesinin 3 ncü 
fıkrası muvacehesinde, «Başkanvekillerinin Ge
nel Kurul görüşmelerine katılıp katilamıyocak
ları» hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporları ve Başkanlık Divanı kararı (1) 

BAŞKAN — Sayın senatörler, bir evvelki 
birleşimde müzakeresine başladığımız 84 ncü 
maddenin 3 ncü fıkrası o gün sonuçlanamadı. 
Zamanın bitimi dolayısiyle bu maddenin görü
şülmesine bugün devam edeceğiz. Bu esnada 
altı sayın üye görüşmüş bulunuyor. Şimdi söz 
sırası Sayın Tokoğlu'nda. Sayın Tokoğlu?... Bu
lunmuyorlar. Sayın Atalay buyurun. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın üyeler, 
geçen birleşimde Anayasa Adalet Komisyonu 
ve Başkanlık Divanının, ekseriyet kararma da
yanan raporu üzerinde görüşmelere başlanmış 
idik ve görüşlerimi de arz etmiş idim. Görüşle
rimin karşısında burada ifade edilen fikirlere 
cevap vermek suretiyle uzun bir görüşmeye 
mahal vermemek niyetindeyim. Ancak konu
nun aradan bir birleşim geçmesi sebebiyle kı
saca bir özetini yapma ihtiyacını duyuyorum. 

(1) 17 . 3 . 1970 tarihli 51 nci Birleşimdeki 
görüşülmesinin devamı. 

Bundan sonra geçen birleşimde söz almamın 
nedenlerini arz etmeye çalışacağım. 

Bilindiği gübi uzun zamandan beri Cum
huriyet Senatosu Genel Kurulu toplantıların
da başkanvekillerinden birisi söz almak ve her 
hangi bir konunun görüşülmesine katılmak is
tediği sırada, özellikle iki yıl önce bir yasama 
dokunulmazlığı konusunun birinci birleşimde 
söz almış, ikinci bir birleşime intikali dolayı
siyle ikinci birleşimde söz kaydı yapılmış, sı
raya girmiş, sırası gelip de konuşacağı sırada 
kürsüyü işgal eden Sayın Başkanvekilinin Ana
yasanın 84 ncü maddesi gereğince başkanve
killerinin tartışmaya katılamıyacaklarını ifade 
ederek söz vermemesi üzerine çeşitli tarihlerde 
Genel Kurulda tartışmalar olmuş ve Genel Ku
rulda bir karar verilmiştir. Bu, 84 ncü madde 
gereğince belirli bir tesbiti, yani, içtüzüğün çe
şitli hükümlerinde gerekli değişiklikler yapıl
dıktan sonra ancak söz vermemeyi tazammun 
ederdi, fakat o gün (Başkanın konuşup ko-
nuşmıyacağı şeklindeki bir beyanı ile) bir ka
rar alındı ve ekseriyetle söz istiyen Başkanve-
kili Sırrı Atalay'a yani, bana söz verilmedi. 
Ben Genel Kurulun bu kararına uydum. 

Genel Kurul kararları şüphesiz ki, çeşitli 
niteliktedirler. Eski Anayasamıza göre Genel 
Kurul kararları ile idam cezaları için izin ve-
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rirdi. Dilekçe karma komisyonları kararları 
için hüküm verirdi, yasama dokunulmazlıkla
rını kaldırırdı, hukuki neticeler tevlideden 
Genel Kurul kararlan vardı, bir de bâzı mesele
lere geçici çözüm getiren Genel Kurul karar
ları vardı. 

O günkü kararda, o birleşimde söz istiyen 
bir üye ile, celseyi idare eden Başkanvekili ara
sındaki anlaşmazlığa çözüm getiren bir karar 
niteliğinde idi. Ama, Genel Kurulda bu mese
le üzerinde yeniden çeşitli görüşmelere mey
dan vermemek üzere; içtüzük değişikliği yap
mak veyahut haşkanvekillerinden bir anla
yış beklenmesine değin, ancak önergeler üzerin
de. usul hakkında ve verilmiş olan kanun 
teklifleri üzerinde söz verileceği ifade edilmiş 
idi. Ve buna riayet etmek benini için. bu hu-
dutlarla kendimi bağlı saym.amla nitelenecek 
bir durumda idi, Gecen birlerimde ben bunu da 
ifade ettikten sonra; «Genel Kurul kararları 
usul yönünden ve esas yönünden meşruiyetsiz-
liğe uğrar bir nitelikte olmadığı müddetçe baş 
tacıdır. Ve saygıya değer» dedim. Ama, «Her 
Genel Kurul kararı veyahut bir çözüm şekli ge
tiren, bir oy fazlası ile alman bir karar, mut
laka, daima bağlayıcıdır ve hukuk kurallarına 
uyorundur, binaenaleyh, bunun dışında hareket 
edilme?:» elendi mi, bu Anayasa Hukuku içe
risinde itibar edilmiven bir ç'orüstür ve muvaf
fak bir p*örüs de değildir. "Bu sebeple dedim ki 
«Anayasanın yorumu mahiyetinde olan Baş
kanlık Divanı kararı, Genel Kurul tarafından 
kabul edilir de, Anayasa Mahkemesi bu hu
susta kesin kararını, içtüzük tadili yönünden 
vermezse, Başkanlık Divaninin kararma muva
zi Genel Kurul bir yorum karan alır ise, Ana
yasayı yorumlıyan bir karar alırsa, bu karar 
esas yönünden meşruiyetsizliğe uğrryan bir ka
rardır. Bu karar usul yönünden meşruiyetsizli-
ğe uğrıyan bir karardır. Bu sebeple kendimi bu 
kararla bağlı saymıyacağım.» dedim ve benim 
düşüncemdir bu. Ve-gercekten de benim, sağlam 
düşünce prensibine dayanan düşüncemdir. Bir 
heyetin kararı, esas ve usul yönünden meşrui
yetsizliğe uğrarsa, o heyet teşriî organ da olsa, 
diğer her hangi bir organ da olsa, kişiler ken
di fikirlerini savunmaya v? davranışlarında ser
best kalmaya kendilerinde hak bulurlar. Anaya
sanın; Anayasa yorumunu kesin surette vasak-

j lamış olmasına rağmen, Genel Kurul bir yorum 
| kararı alır ise, şüphesiz ki, ben o yorum kara-
| rina bağlı kalmıyacağım. Bunu ifade ettim ve 

bu ifademi teyidediyorum. Niçin? Çünkü, Genel 
Kurul Anayasanın yasama organlarına tevdi et
tiği görevler içerisinde bir tesadüf eseri olarak 
yorumu kaldırmış değildir. Anayasa görüşme
leri sırasında yorumun modem hukuk telâkki
leri • içerisin drm vasama organları görevleri içe
risinden artık çıktığı belirtilmiştir. Bugünkü 
sistemimiz bunun yargı organına mevdu ve ilim 
çevrelerinde de ilmî tefsirin yapılabileceğinin, 
artık yasama organlarının böyle bir yola gitmi-
yeeeğinin açıkça ifade ve görüşülmesinden son
ra kabul edilmiş bir sistemdir. Bu sistem içinde 
rlınan bu karar başkanvekillerinin birisinin ilk 
müzakerelerde ilk sözde; «84 ncü maddeyi yo
rumluyorum vs yorumu gayei yorum olarak ya-
"-• yenim £oım..> ıı? muvazi olarak alınmış bir ka-
rardm. Başkanlık Divanı kararının alınmasında 
emeği geçen ve Başkanlık Divanının ekseriyet 
kararının altında imzası olan başkanvekilinin 
itirafı budur. Bu itiraf 84 ncü maddeyi yorum
lar? adı. ama adlında iş bu değildir. Aslında konu 
îe-tüzüğün 55 ııcı maddesinin tatbikatından 
doğmuştur. Ben 56 ncı maddenin tatbikatının 
hudutları içerisinde söz istemişim, kaydım ya
pılmış, sıram gelmiştir; Başkan «hayır.» demiş
tir, «... Sıraya rağmen size söz vermiyorum...» 
v,- olay bu niteliğinden sonra, bu karakteri ile 
Başkanlık Divanına gitmiş, Başkanlık Divanı 
bnnun üzerine bütün çabalarımıza rağmen bir 
karar da vermiş ve demiştir ki; «Anayasanın 84 
ncü maddesine göre başkan vekilleri, görevleri
nin yerine getirilmesi hallerinin dısmda, yani 
başkt.nv-*kilidi görevinin gerektirdiği hallerin 
dışında görüşmelere katılabilirler.» Anayasanın 

I metninde görülmelere katılamazlar tâbiri yok
tur. «Tartışmalara katılamazlar» tâbiri vardır. 
Fe İçtüzüğümüzde, ne Anayasamızda «tartış
ma» terimi mevcut değildir. Hukuk lûgatmda 
tartışma ayrıdır, görüşme ve konuşma ayrıdır. 
Tartışma ne zaman olur? Görüşmeler sırasında, 
ya usulde, ya esasta iki taraf şiddetli olarak fi
kirlerini artık kasıtlı görüşmenin hududu dışı
na taşırarak, muayyen bir hududa getirirler. Bu 
getirme, bu kürsüde tartışma değildir. Bu getir
mede önemli olan üyeler arasında meydana ge-
bıı anlaşmazlığa Başkanın kürsüden iştirak 
edip. etmiyeceği meselesidir. Anayasa diyor ki, 
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«görüşmeler bir tartışma hududu içerisine gir
diği takdirde, Başkanlık yerinde oturan, taraf
sızlığı asıl olan başkan veya başkanvekili zin
har sen, usul ile tarafların öne süreceği mesele
lerin dışında, tartışmalara katılmıyacaksm.» 
Orada tartışmalara... Yani, birleşimi idare etti
ğin zaman tarafsızlığını muhafaza edeceksin 
tartışmalara katılmıyacak ve orada tarafsız ka
lacaksın. 

Şimdi bu nereden gelmektedir? Bu tarihi bir 
zaruretin tabiî bir neticesidir. Geçen birleşim
de uzun, uzun ifade ettim. Şimdi bunları tek
rar edecek: değilim. 1877 den bugüne kadar bi
zim Başkanlık Divanının tarafsızlığından anla
dığımız, aradığımız ve ulaşmak istediğimiz mak
sat, başkanvekillerinin konuşmalarına, yani söz 
alıp burada konuşmalara iştirakine mâni olmak 
değildir. Şikâyet ve itirazlar bu yolda vâki ve 
bu yolda meydana gelmiş değildir. İstenen bir
leşimin idaresi sırasında başkan veyahut baş
kanvekillerinin üyeler gibi tartışmalara katıl
mamaları idi. Olmuyor mu idi? Oluyor idi. 1950 -
1960 arasında birleşimi idare eden başkan ve 
başkanvekilleri. üyeler gibi karşılıklı, tartışma
lara, üyelerin tartışmalarına katılmakta idiler. 
Başkan ve başkanvekilleri taraf 'tutuyorlardı. 
Başkanlar ve başkanvekilleri yurdun bir ucun
dan, öbür ucuna mensuboldııkları siyasi parti
lerin bütün faaliyetlerine katılıyorlardı. Parti 
kongrelerinde; siyasi hayatın çeşitli tecellileri, 
içerisinde, çeşitli ayrıntılara giden polemiklere 
girişiyorlardı. Bundan şikâyetçi idi siyasi haya
tımız. Başkanlık Divanı bir partinin elinde top
lanıyor idi. O parti ve o partinin siyasi iktidarı 
Anayasayı ihlâl ve ihmal etme halinde Başkan
lık Divanı onunJIa beraber idi. Bundan memle
ketin siyasi hayatı şikâyetçiydi. Bundan Kamu 
Hukuku şikâyetçiydi. Bundan bizim Anayasa 
Hukukumuz şikâyetçi idi. 

3 yerde şikâyetler toplanıyordu : Başkanlık 
Divanı bir siyasi partinin elinde toplanıyor. Baş-
ka-n ve Başkanvekilil'eri siyasi hayatın bütün te
cellileri içerisine girebiliyorlar, polemiğin en ince 
tarafına ıkadar gidebiliyorlardı. Birleşimin ida
resi Sırasında muhalefetin söz hakkını, muhale
fete mensubolanlann söz hakkını mahkûm edi
yorlar, cezalandırıyorlardı. Kürsüde iktidara 
mensup milletvekilleri var ise onların, yüzünün 
yarısı gülmekte, muhalefete mensup milletvekil-

İpri var ise yüzlerinden hışım akmakta, ceza
lar akmakta idi. Şikâyetler bunlardan meydana 
gelincikteydi. Bana siyasi hayatımızda bir şikâ
yet gösterebilirmisiniz; Fikri Apaydın'm, Fe* 
rldım Şükrü Düşünsel'in, Şeyh Bedrettin efen
dinin yahut Ohannes efendinin, 1877 den 1965 
senesine kadar, Hazım Dağlı'mn yahut ihsan Ha-
mit Tiğrel'in başkanvekili olarak konuşmaların
dan 'dolayı, «Niçin konuşuyor başkanvekilleri.» 
diye? Başkanvekillerinin konuşmalarından dola
yı, ciddî mahzurlar mı var da, bunları siyasi ha
yatımızda kurtulalım diyorsunuz? 1960 Anaya
sasından önceki duruma karşı müessese isten
miştir. 1961 Anayasanın tatbikatından sonra da 
yysak koymalar için ciddî şikâyet ve şekvalar 
var mıdır? Şimdiki durum C. H. P. »sine mensup 
bir İbaşkanvekilinin, Sim Atalayın konuşmala
ra (katılmaları üzerine çıkmış ve karşılıklı bir 
•mücadeleden buraya gelmiş bulunmaktadır. 

Şimdi Anayasanın görüşmeleri sırasında çok 
uzağı görmüş bir arkadaşınız olmanın gururu 
ile ifade etmek istemiyorum, ama bir gerçek
tir. Verdiğim bir önerge ile bir hususun temi
nini istedim. Arkadaşlarım, bunu burada ifade 
ettikleri zaman, yanlış bâzı neticeleri tevlide-
decek görmemezliklerden geldiler. Ben önergem
de aynen şöyle diyordum : 

«Başkan ve başkanvekilleri üyesi bulunduk
ları siyasi partilerin ve grupların T. B. M. M, 
nin içinde veya dışındaki faaliyetlerine ve gö
revlerinin yerine getirilmesini gerektiren hal
ler dışında Meclis ve Meclis haricindeki siyasi 
tartışmalara katılamazlar.» 

Siyasi tartışmalardan Meclis Başkan ve baş
kanvekillerinin lıurtulmajsını istiyordum. Şimdi 
insaf ile düşünelim. Bugünkü kabul edilmiyen 
metin ne diyor; «Siyasi faaliyetlere katılamaz» 
«Grup ve partilerin Meclis içinde ve Meclis dı
şındaki faaliyetlerine katılamaz.» itiraz yok. 

.̂G-örevlerinin yerine getirilmesi hallerinin dı
şında, Meclis tartışmalarına..» Meclis tartışması 
nedir? Demek ki, dışarda bir tartışmaya katıla
bilecektir. Dışarda siyasi bir tartışmaya katıla
bilecektir. Bir partinin siyasi faaliyeti dışında.. 
Bir siyasi parti faaliyeti nedir? Kongre faali
yetidir, toplantılardır. Ama, onun 'dışında mese
lâ ; bir açık oturum olacaktır. Bir açık oturuma 
gidecektir; siyasi bir tartışmaya, iktidarın ve 
Hükümetin çeşitli tutumlarını tenkid eden çe-
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şitli konuşmalara girecektir. Bunun önlen
mesini istiyorduk, ama önlenmedi. Bu yol hâlâ 
açık Anayasamızda. Benim getirmek istedi
ğim ne idi, arkadaşlarım, şimdi neye sarılı
yorlar? Getirmek istediğim; bundan da kur
tulmasını temin etmek istiyordum. 

Meclis tartışması nedir Arkadaşlarım şim
di bunu izah edeyim. Meclis tartışması, şura
da gelip konuşmak mıdır yoksa? üyeler veya 
siyasi partiler çeşitli meselelerde anlaşmazlık 
haline geldikleri takdirde, kürsüde bulunan 
Başkanın bu tartışmalara katışması mıdır? 
Söz almak bizim hukuk lûgatımızda ayrı şey
dir, tartışma ayrı şeydir. Arkadaşları
mız bunlara da değinmiyorlar, bunlara 
da yanaşmıyorlar. Diyorlar ki, Sırrı 
Atalay'm önergesi reddedilmiştir, binaen
aleyh, siyasi faaliyetlere de katılamazlar, Meclis 
içi tartışmalara da katılamazlar, görevlerinin 
yerine getirilmesi dışında mümkün değildir. 
Ama niçin tamamını okumuyorlar? Benim 
önergemin son kısmı ne? «Meclis içi ve Mec
lis haricindeki - dışında da demiyorum - siyasi 
tartışmalara katılamazlar.» Benim anladığım 
ve benim getirmek istediğim sistem, arkadaş
larımızın 'bugünkü bana yasaklamak istedik
leri hususların dışında olan husustur ve bu
gün Anayasanın yasaklamadığı, kullanma im
kânı verdiği bir husustur. Bu da siyasi tar
tışmalara dışarıda katılma imkânını verebilen 
bir husustur. Ama bu grup faaliyetlerinin dışın
da, siyasi parti faaliyetlerinin dışında, grupım 
sözcülüğünü veyahut savunuculuğunu yapmadan 
her hangi bir konuda burada görüşmelere ka
tılmaktan meneden bir anlamı taşımamakta
dır. 

Anayasayı arkadaşlarımız yorumluyorlar, 
diyorlar ki, «Anayasanın; «görevlerinin yeri
ne getirilmesi» «görevlerinin yerine getiril
mesini gerektiren haller ve bunun dışında» 
demesi. Başkan veya başkanvekilleri görevi
dir. Hayır o değildir. Gördünüz mü simdi. 
Başkanvekillik görevi nedir? Anayasamızda 
İçtüzüğümüzde, başkanvekilliğmin bir görevi 
yoktur. Sayın Tanyeri, geçen birleşimde ga
yet beliğ ve veciz 'bir şekilde ifade ettiler. 
içtüzüğümüzün 9 ucu maddesi; başkanvekil- ! 
lerine, başkanın gaybubiyet ve mazereti ha
linde tam yetkilerini kullanma yetkisini ver- 1 
mistir. Bunun dışında, haşkanvekillerinin idari j 

!bir görevi yoktur, yani başkanvekilleri baş
kanın yardımcıları değildirler. içtüzüğümüz 
burada görüşüldüğü sırada, 9 ncu madde işte 
arkadaşlarımızın anladığı şekilde gelmiştir; 
«Başkanvekilleri, başkanın verdikleri görev
leri ve hizmetleri yaparlar» şeklinde idi. İti
razı o zaman ben yapmış idim. Çıkmış bu kür
süde uzun uzun ifade etmiş idim. Demiş- -
tim ki, «Baskanvekilliği demek, başkanın ve
kili demek, muavini demek değildir, yar
dımcısı demek değildir. Bir hukuk müesse
sesinde vekillik ayrıdır, muavinlik ayrıdır. 
Muavini olursa, başkan, başkanvekillerinden 
birine veya diğerine şu görevi, şu görevi 
verir. Bizim Anayasa sistemimizin getirdiği 
başkanlık divanı tarafsızlığında, başkana bu 
yetkiyi verdiğimiz ve başkanvekillerini başkanın 
muavini durumuna getirdiğimiz takdirde, baş
kan hangi siyasi teşekküle mensubise, baş
kanvekillerinden dilediğine bütün idari gö
revlerini ayrıca verecek, böylelikle başkan
lık divanı müessesesi bir bakıma ayrıca ze
delenmiş olacaktır.» Nitekim tatbikatta bunu 
göstermiştir. 

Başkanlar, Cumhuriyet Senatosunda özel
likle son yıllarda Başkana vekâlet görevini, 
dikkat ve itina ile kendi partilerinin dışın
daki Başkanvekillerine vermeme istikâmetin-
dedirler. Demek ki, 6 yıl önce savunduğum 
hususlar; 5 - 6 yıl sonra olduğu gibi tatbikat 
safhasında kendisini göstermektedir. Şimdi 
Başkan muavini olarak kabul buyursaydınız, 
bizim ileride görüşüceğimiz bir konu olacaktı; 
Başkanlığın bir gasp durumu vardır, yetki
lerin gasb durumu vardır gasbedilme durumu 
vardır. Eğer 'bir gün izin yüksek heyetten çıkar 
da onu görüşmeye sahibolursak, Cumhuriyet 
Senatosunun yönetiminde ne durumlar oldu
ğunu hep beraber, kamu oyu ile beraber göre
ceğiz ve çeşitli tecellilere şahidolacağız. 

içtüzüğün 9 ncu maddesindeki bu muavin
lik Genel Kurulca kabul edilmedi, Baskanvekil
liği kabul edildi. Başkanvekilinin, Başkanlık 
Divanında görevi vardır. Bu görevler Başkanlık 
Divanında biten görevleridir. Binaenaleyh, 

i «Meclis içinde görevlerini yerine getirmesi hal
leri» ne olacaktır? Şimdi meseleyi bir mantık 

I ölçüsü içerisinde beraberce mütalâa edelim. 
j Başkanlık Divanında üyedir, oradaki hizmeti 
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biter, içtüzük başka hizmet vermemiştir başkan-
vekillerine. O halde, «görevlerinin yerine geti
rilmesi hali» olacaktır? «Görevlerinin yerine 
getirilmesi hali»; başkanvekillerinin, Başkan 
bulunmadığı sırada değil, Başkan olarak bu
rada birleşimleri idare ettiği sırada, hiç kim
seden emir almadan, hiç bir partinin mensubu 
olmanın vicdanında aksini duymadan, (bir ba
kıma göre Cumhuriyet savcılığı gibi statüleri 
başka, ama iddia makamını işgal ettikleri tak-
dikde hiç bir merci ve makamdan emir almak
sızın talepte bulunma veyahut görevlerini yerine 
getirmeleri gibi, baskanvekilleri de Başkanlık 
ettikleri sırada) görevlerini yerine getirmele
ridir. İşte bu görevlerini başkanlık ederek ye
rine getirdikleri sıradadır ki, tartışmalara ka
tılamazlar. Anayasanın aradığı bu, tarafsızlık 
böyle temin edilir. 

Ege Anonim Ortaklığı Kanunu görüşülür
ken, Sırrı Atalay'm gelip 10 milyon liranın 
millet malı olarak peşkeş çekilmesine aman 
hep beraber mâni olalım, bunu görüşelim deme
si tarafsızlık ihlâli midir? Yoksa şurada Baş
kanlık edildiği sırada bir tartışma olduğunda, 
tarafsız hareket edebilmek midir taraftsızlık? 
Hangisidir tarafsızlık Düşünce prensibi ola
rak bunu düşünelim. Anayasanın aradığı taraf
sızlık bu. Diyor ki, «sen görevini yerine getir
diğin sırada, tartışmalara katılmıyac aksın» 
ama, bir şey koyuyor, diyor ki, «görevini yeri
ne getirme» nedir bu? İçtüzüğü tatbiktir senin 
görevin, içtüzüğü tatbik ederken bir üye yan
lış mı hareket eder, yerinden mi konşur, biri
sine mi sataşır, söz almadan mı konuşur, söz ile 
tahdidedilmişse usun bir konuşma mı.. İşte 
o zaman... Hayır, şöyle yapacaksın der; üye 
itiraz eder, direnir, karşı bir görüş savunursa, 
ona cevap verme hakkını veriyor. Eğer bu ol
mazsa Başkan orada hangi yetki ile müdahale 
edecektir? Bu sorunun cebamı şimdi soralım. 
Başkan, İçtüzüğün yerine getirilmesi hallerinde 
eğer tartışmaya katılma yetkisine sahibolmaz 
ise, burada Başkan İçtüzüğü nygulamıyacaktır, 
Başkan uygulamıyacaktır öyle ise. Günkü tar
tışma oluyor, bir arkadaşımız şunu diyecek, 
bir arkadaşımız bunu diyecek, Başkan hakem
lik edecektir. Diyecektir ki, durum şu şekilde 
halledilecektir. Görevinin yerine getirilmesi ba-
li budur. Bu tartışmada hakemlik görevini ye

rine getirecektir. Görevinin yerine getirilmesi 
budur. Hayır, diyor arkadaşlarımız, görevinin 
yerine getirilmesi bu değildir. «Görevinin yeri
ne getirilmesi» nedir onu söylemiyorlar bir 
türlü. 

Nedir, görevinin yerine getirilmesi, başkan
vekili görevi veya başkanlık görevi? Cumhuri
yet Senatosu Başkanını alalım. Cumhuriyet Se
natosunu temsil eder. Bu temsili sırasında 
tartışmaya katılacaktır, o zaman mı «görevini 
yerine getirme hali» var veya yok mütalâası
nı öne süreceğiz? Şimdi dar sokağa giren ve dar 
^okak^a 'çıkmazın içinde bulunan görüşmelere 
katılma ile tartışmanın hukukî lüğât içerisin
deki ayrıntılarını düşünmeden, biz Anayasayı 
bu şekilde anlıyoruz diyenlerin düşünce prensibi 
mi doğrudur? Hayır. Bir sual zihinleri tırma
lamaktadırlar; bu sual bâzı Cumhuriyet Sena
tosu üyelerinin başkanvekili olarak, bâzı millet
vekillerinin de Millet Meclisinde başkanvekili 
olarak tartışmaları buradaki mânası ile anla
yıp anlamamakta, oldukları ve ne yönde hare
ket edip etmedikleridir, yahut da görüşmelere 
katılıp katılmamadıklarıdır. Görüşmelere katıl-
m&jp* ve,jra katılmamaya ne içtüzük, ne Anaya
sa hiç bir üyeyi icbar etmez. İsterse konuşur, 
isterse konuşmaz. 

Bir başkanvekili evvelâ mensubolduğu mec
lisin üyesidir. O meclisin üyesi olarak Anayasa
nın kendisine tanıdığı haklar vardır. Kanun tek
lif etmek hakkı, komisyonlara (mensubu olma
dığı meclisin komisyonunda dahi) gidip bunu 
savunma hakkı, verdiği önergeleri savunma 
hakkı.. Bıı haklar Anayasanın temin ettiği hak
lardır, Bu hakların özüne dokunulmaz, Anaya
sanın 11 nci maddesinin temin ettiği prensibe 
göre. Böyle olunca, bir durum ya tam olarak 
tatbik eidilir yahut edilmez. Şimdi ben konuşu
yorum, görüşmeye katılıyorum, Sayın Tokoğlu 
katıldı, daha önce söyledim, onar, yirmişer, 
otuzar defa konuşmalar olmuştur. Sayın 
Lûtfi Tokoğlu konuşuyor, Tigrel konuşur, 
Hazım Dağlı konuşur, Turhangil konuşur, ko-

I nuşur, konuşur. Şeyh Bedrettin Efendi 1 Ara-
| lık 1870 de konuşur. Konuşur, konuşur... Bir 
I şeye gelince, teşriî mesuniyetlerin konuşulması 
I sırasında «hayır konuşma olmıyacak deniyor. 
! E, bir başka arkadaş konuşma hakkını kullan-
] mıyor ise, diğeri konuşma hakkını kendisinde 
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duyup, yorulup Genel Kurulda görüşmelere 
katılmak istiyorsa «hayır konuşmıyacaksınız» 
demek Anayasayı yorumlamaktır, hem de Ana
yasayı yanlış yorumlamaktır. 

İfade ettim arkadaşlarım Anayasayı yorum
luyorlar... Sayın Tokoğlu burada gayeyi yo
ruma gitti ve ifade ettiği gayeyi yorumu da an
lattı. Hem Anayasayı yorumluyorlar, hem yo-
rumlamıyoruz diyorlar. Kendilerine eski Mec
lisin bir yorumunu da geçen birleşimde hatır
latmıştım. Bir hükmün veyahut bir maddenin 
yorumuna mahal olmadığının kararlaştırılması 
dâhi yorumdur, yani, yorum bu kadar geniş bir 
anlam taşımaktadır. Arkadaşlarımız hem yo
rum kararı getiriyorlar, burada çıkıp Anayasa
yı yorumluyorlar, hem de diyorlar ki, «alaca
ğımız karar yorum kararı olmıyacaktır. Anaya
sayı yorumhyan bir karar alamazsınız. Binaen
aleyh, alınacak karar ne olacaktır? Alınacak 
karar ne olacaktır? Alınacak karar; içtüzüğün 
56 ncı maddesinin değiştirmesi olacaktır, yani 
başkanvekillerine söz istedikleri takdirde söz 
verilmiyecektir. Bunun yolu da bu değildir, 
bu yola gitmeyin. 

içtüzüğü değiştirmenin iki yolu vardır : iç
tüzüğün 80 nci maddesi gereğince bir içtüzük 
ihtilâfı doğar, bundan dolayı içtüzüğün 56 ncı 
maddesinin değiştirmesine gidilir, yahut içtü
züğün nasıl değiştirileceği gösteren maddeye 
gidilir, bir yasak konur. Anayasaya uygun olur 
veya olmaz. Ama konuşturmak istenmiyor ise; 
ancak bu yol mümkündür. Anayasayı yorum-
lıyarak alacaksın bir karar, olmaz. Nedir Baş
kanlık Divanı kararı? :Başkan ve haşkanve-
killerinin görevlerini yerine getirmesi hallerinin 
dışında Meclis tartışmalarına ve görüşmeleri
ne katılmıyacağı yönü ile Anayasa ve Adalet 
Komisyonunun görüşüne katılıyoruz» Anayasa 
ve Adalet Komisyonu ne diyor? «Görüşmelere 
katılamaz diyor, «Görüşmelere katılamaz di
ye Anayasada bir hüküm de yok. Yo
rumluyor tartışmayı. Neye göre yorumlu
yor? Gayeyi tefsir yapıyor Sayın Tokoğlu ve 
ona göre yorumlıyarak yapıyor ve ondan son
ra diyor ki, gelip arkadaşlarımız; «E, canım 
Sim Atalay geldi, Başkanlık ederken bir taraf
tan da tartışmaya katıldı» Sahih olarak hangi 
görüşün savunulduğu da anlaşılmıyor. «E, 
Devlet Plânlama Dairesi bütçesinin görüşülmesi 
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sırasında kendi önergesi görüşüldüğünde, Sır
rı Atalay Başkanlık ederken bu önergeyi de 
oyladı» diyor. Yani orada da tartışmaya ka
tılma şeyini getirdiler, önergeyi oylamak tar
tışmaya katılmak ise, eğer bu bir hata ise 
bunu benden çok önce, çok önce Adalet Par
tisinin Sayın bir Başkanvekili yaptı, zanne
dersem Mart 1968 tarihinde idi. Başkanlık Di
vanı kendisinin kınanmasına karar vermişti. 
Bir başkanvekilinin kınanmasına Genel Ku
rul karar vermişti. Benim tarafsızlığımdan şi
kâyet eden Sayın Tuna'nın kulakları çınlasın, 
Sayın Nusret Tuna'nın kulakları çınlasın. 
Başkanlık Divanı, kendi üyesinden birisinin, 
bir başkanvekilinin buradaki tutumundan do
layı, burada ki başkanlık ederken ki tutu
mundan dolayı kınanmasına karar vermişti, ek
seriyetle değil ittifakla yakın bir kararla ve 
bu karar kınanmasına Başkanlık Divanınca 
karar verilen Başkanvekili tarafından burada 
oylanmış ve Genel Kurulun bilgisine arz edil
miş idi. Biz buna tartışma demiyorduk ve ger
çekten tartışma değildir. Çünkü üzerinde mü
zakere açılmış değil idi, bir tartışma mahiye
tinde.... 

Bir tartışma nedir? Eğer bunun da görüş
mesini açmak istiyorsanız getirmek mümkün. 
Birer, birer arkadaşlarımız şikâyette bulun
muşlardır; «Şu şekilde hareket edilmez» diye. 
Arkadaşlarımıza, BaşkanveMlleri uzun uzun tar
tışmalara katılarak cevap vermişlerdir. Ana
yasanın yasakladığı o. Başkanlık edeceksin, fi
kirler çarpışacak, kürsüde veyahut üyeler kar
şılıklı birbirine sataşmalarda bulunacak, Baş
kan onlardan birisinden yana olacak... îşte bu
dur tartışmalara katılma, Anayasanın önlemek 
istediği budur. Tartışmaya katışmıyacaksın, 
Başkanlık yerinde tarafsız olacaksın. Ama İç
tüzüğü tatbik ettiğin sırada tartışma olursa, 
burada elbette ki mecbursun nizamı korumak 
için, İçtüzüğün hükümlerini yerine getirmek 
için İçtüzüğe uygun olarak tedbiri almaya ve 
fikrini söylemeye. Bunun dışında tartışmaya 
katışmıyacaksın. Nitekim, üniversitenin tarafsız 
hocaları, (geçen birleşimde okudum, bütün 
arkadaşlar zannedersem vardılar, tekrar etmi-
yaeeğim) Siyasal Bilgiler Fajkültesinin hukuk 
hocaları, Ankara Üniversitesinin Hukuk Fakül
tesinin öğretim üyeleri, İstanbul Üniversitesi-
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nin Mukayeseli Hukuk Kürsüsünün öğretim 
üyeleri ve yardımcıları, istanbul Üniversitesi 
Hulkuk Fakültesinin Anayasa Hulkuku hocaları, 
İstanbul Üniversitesinin Amme Hukuku hocala
rı ve öğretim üyeleri ittifak halinde diyorlar ki, 
«Anayasanın 84 ncü maddesinin 3 ncü fıkrasın
daki, Başkan ve başlkanvekilleri, görevlerinin 
yerme getirmesi hallerinin dışında tartışmalara 
katılmaz» dan maksat; 'başkanlık ettikleri sıra
da tartışmalara katılmıyaeaklarıdır. Başkanlık 
ettikleri sırada tartışmalara katılmazlar, ama 
görüşmelere katılabilirler.:» Çünkü Anayasa
nın maksadı bu. Çünkü Üniversite hocaları bir 
şeyi biliyorlar. Onlar Amme Hulnıjkumuzu bili
yorlar, Türkiye'nin siyasi hayatından gelenleri 
biliyorlar ve başkanlık divanının tarafsızlığının 
hukukî mesnetlerini biliyorlar. Başkanın taraf
sızlığı olacaktır, siyasi hayata katışmıyacak-
tır. Başkanlık Divanı bir partinin elinde ola
caktır ve Başkan burada Başkanlık ettiği sıra
da taraf tutmıyacaktır, tartışmaya katışma
yacak, tarafsız bir başkan kalacaktır. Bunun 
tedbirini almıştır. Bunu bilmelkte üniversiteler. 
Üniversiteler hukukun içerisinden gelmektedir
ler. Ama biz hayır diyoruz, bizim dediğimiz de
diktir. E bu olmaz «bizim dediğimiz dedik» le iş 
olmaz iş hukukla olur. O mânada anlıyoruz 
diyorlar ve tefsir edeceğiz, bu yolda tefsir ede
ceğiz, bir tefsir kararı alacağız. 

Şimdi arkadaşlarım, ben birinci konuşmam
da da, ikinci konuşmamda da görüyorsunuz 
ki, hiç kimseyi hiçbir şekilde, sert bir şekilde 
yeren ifadeyle konuşmadım. Sayın Nusret Tu
na, görüşmenin başında «Sırrı Atalay geldi sert 
konuştu. Şunu bunu dedi» dedi. Gerçekten 
icbar edilmediğim müddetçe ben fikirlerimi 
ifade ederim. Sert de oka, fikirlerimi açıkça 
ifade ederim. Ama icbar edilirsem!.. Ama ge
lip burada Anayasa ve Adalet Komisyonu Baş
kanı ben hiçbir şekilde ve hiçbir surette birinci 
konuşmamda sivri bir nokta dahi ifade etme
meme rağmen, ama cerh edilmesi çok güç dü
şünce prensibimde sağlam yerini alan fikirleri
min ifadesi karşısında meseleyi çığırından çıka
rabilmek için, tiksindirme kelimelerini ortaya 
ajtar ise, o zaman elbette ki karşısında cevabını 
alacaktır. Türkiye'nin siyasi hayatında bir 
mücadele atmosferi ve zemininin mevcudiyeti

nin karşılıklı yapılmaz ise olmıyacağını gör
dük, zira. 

Çok konuştum. İzin verirseniz size bir si
yasi hatıramı da ifade ile uzun konuşmama son 
vereceğim. Rahmetli Hüseyin Cahit Yalçın 
ve Sayın Ferid Melen ile o zaman beraber mil
letvekili idik, ama Sayın Hüseyin Cahit Yal
çınla ikimiz de Kars Milletvekili idik. 
Sayın Hüseyin Cahit Yalçın, rahmetli büyük 
adam Kars Milletvekili idi, Meclisin en yaşlı 
milletvekili idi. Ben de o zaman Meclisin en 
genç milletvekillerinden idim. Siyasi hayatımın 
'bir talihidir, înönü ve Hüseyin Cahit'in siyasi 
mekteplerinde 30 yaşında milletvekilliği yap
mak. Hüseyin Cahit Yalçın, çoğu zaman Mecli
sin hararetli celselerinden çıkıp, Ferid Bey bi
lir, koridordan geçince dar bir yerimiz vardı, 
iki odadan ibaret grup odamıza gittiğimiz za
man, beni çok heyecanlı, hattâ bazan ağlar gö
rürdü ve bana derdi ki, «sabırlı olacaksın, sab
retmesini öğreneceksin. Ama, bir şeyi unutma.» 
diyordu. «Fikrini söyle, fakat Türkiye'nin si
yasi yapısı odur ki, öyle görüyoruz ki, sert bir 
mücadele olduğu zaman sakın ola ki, gözünü 
budaktan esirgenıiyesin.» Bu bana siyasi vasiye
tidir, Hüseyin Cahit Yalçm'm. Beni herkes ço
cukluğumdan ve talebeliğimden çok yumuşak, 
dış hayatımda çok uysal bilir ve siyasi müca-
delemdeki sertliğimden de hayret ederler. Ama 
ben bir siyasi vasiyetin içerisindeyim. Türkiye'
nin hayat şartları odur ki, siyasi hayatta gerek
tiğinde mücadeleyi sert yapacaksınız. 

Sayın Tuna ben fikir getirmiştim, ama siz 
geldiniz burada çok sivri bâzı kelimeleri ifade 
ettiniz. Ondan sonradır ki, ben mecbur oldum 
anlıyacağınız bir dille burada konuşmaya. îcbar 
edildim, icbar edilince de meşru müdafaanın 
hudutları içinde cevap verdim. Ama ben kendi
mi müdafaa etmedim Sayın Nusret Tuna. Ben 
Başkanlık Divanını müdafaa ettim. Çünkü siz 
diyordunuz ki, siyasi konuşmanız içerisinde; 
«tiksindirir dedim ama, tiksinti dedim ama Sır
rı Atalay niçin bundan gocunuyor?» Başkanlık 
Divanında Sayın I. Şevki Atasağun, Sayın Lût-
fi Tokoğlu, Sayın Ünaldı ile beraberiz, çünkü 
Başkanlık Divanında Başkanvekili olarak onlar 
ve Başkan vardır. Ben arkadaşlarımla bâzı si
yasi meselelerde, Başkanlık Divanının bâzı tu
tumlarında şiddetli mücadele halindeyim, ama 
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davranışlarını tiksindirici olarak görmüyorum. 
Onları da müdafaa ediyorum, onların durumları 
ve davranışlarında da tiksinti görmediğim için
dir ki, kendimi değil, Başkanı ve arkadaşlarımı 
müdafaa için, kendim de dâhil, gerekli cevabı 
vermiş oldum. Emin olun ki, bu sert münakaşa
lardan sonra iç ezikliği duymuyor değilim. Ama, 
bir şeyden müsterihim ve vicdanımda daima mu
hasebesinde rahatlık duyduğum husus şudur 
ki, hiçbir zaman kendim sebebiyet vermemeye 
çalışırım. Fikrimi söylerim, inatla değil, sebatla 
fikrimi müdafaa ederim. Sebatla, yıllar da geç
se, ama icbar edildiğim takdirde Sayın Hüseyin 
Cahit Yalçm'm söylediği istikamette mücadele
yi yaparım. 

Şimdi, meseleyi özetleyip bir noktada bitir
meye çalışayım. Muhterem arkadaşlarım, Baş
kanlık Divanının tarafsızlığı şarttır. Bu tarafsız
lık Anayasada üç müessese halindedir : 

Biri; siyasi faaliyetlere grup ve parti olarak 
katılmayı önlüyor. 

İkincisi; Başkanlık Divanını bir partinin ta
hakkümünden almaktadır. 

kimse yapamaz. Yorum mahiyetinde bir karar 
alınmaz. Bu yasak mı? Bu duvarı çizelim. Alı
nacak kararın mahiyeti ne olacaktır? Bir üye
nin veya birkaç üyenin konuşmamasını temin 
etmek mahiyetinde bir karar olacaktır, İçtüzü
ğün 56 ncı maddesini ilgilendirir. İçtüzüğün 56 
ncı maddesini mi görüşeceğiz, Anayasanın 84 
ncü maddesini mi yorumlıyacağız? Evvelâ bu
rada bir anlaşmaya varacağız. Anayasanın yo
rumuna yetkimiz olmadığında ittifak halinde 
olduğumuza göre, İçtüzüğün 56 ncı maddesini 
değiştireceğiz. İçtüzüğün 56 ncı maddesini de
ğiştirmek için mehaz ne olacaktır? Kuvvet ne 
olacaktır? Başkanlık Divanının tarafsızlıkla 
idare edilip, edilmemesi. Başkanlık Divanının 
tarafsızlığının temin edilip, edilmemesi husu
sunda bir kusur var mıdır? Ha... bu hususta da 
bâzı meseleler meydana çıkacaktır. Onu burada 
gelip görüşelim. Başkanlık Divanında bir hu
zursuzluk mevcuttur. Başkanlık Divanında çö
züm bekliyen noktalar vardır, ama bunlar de
ğildir. Onları da bir çözüm yoluna götürelim. 

Şimdi, İçtüzüğün 56 ncı maddesinin hükmü
nü (herkese, her üyeye söz veren sırasına göre; 
tabiî ki, yeterlik gelmemiş ise, usulüne göre 
alınmış, yani biri diğerinden önce almış ise, leh, 
aleyhte gibi hükümler alınmamış ise, 20 dakika, 
10 daMka gibi çeşitli hükümler alınmamış ise, 
üye söz alacaktır, görüşmelere katılacaktır, ama 
diyeceksiniz ki, hayır) biz ekseriyet kararı ile, 
İçtüzüğün 56 ncı maddesindeki bu umumi hük
mü, bu doğru hükmü, bu hukuk kurallarına uy
gun hükmü, bu Anayasa hukukları içerisinde 
mevcudolan hükmü değiştireceğiz. Diyeceğiz ki, 
başkanvekillerinden birisinin konuşmasına set 
çekmek üzere Anayasanın yorumu anlamında, 
İçtüzüğün 56 ncı maddesini de değiştireceğiz. 
İçtüzüğün 56 ncı maddesini bir kararla değişti
rebilirsiniz, ama bu kararınız hukukî bir karar 
olma?. Onun için diyorum ki, bu anından itiba
ren artık Sırrı Atalay'ı alacağınız bu kararla 
bağlı sayamazsınız. Bu kararınızdan sonra ben 
söz alır ve konuşurum. Söz alma, konuşma hak
kım bendedir. Ne zamana kadar? İçtüzüğün 56 
ncı maddesini değiştiren bu kararınız üzerine 
Anayasa Mahkemesi yapılacak itiraz dolayısiy-
le doğrudur ve yerindedir diye bir karar alır 
isa. Bir karar alınırsa, o zaman Sırrı Atalay ya 
Anayasa Mahkemesi kararına uyra, yahut Baş-
kanvekilliğinden istifa eder. Bundan daha tabiî 

Üçüncüsü; birleşimlerin idaresi sırasında, 
başkanları bir hâkim, hakem durumuna getir
mektedir. Başkanlık müessesesi bizde, Ameri
ka'da olduğu gibi başkan muavininin Senatoya 
başkanlık ettiği şekilde değildir. Bizim Başkan
lık Divanı müessesemiz İngiltere'de spikerin ol
duğu gibi bir kişiden ibaret bir idare tarzı da 
değildir. İtalya ve Fransa sistemine benziyen ve 
onun modeli olan bir sistemdir. Orada da baş
kan ve başkanvekilleri, İtalya'da da, Fransada 
da, Holânda'da da, (bizim, sistemimizin mehazı 
olan, oradan aldığımız sistemde) söz alır konu
şurlar. 

Şimdi ne yapacağız? Sırrı Atalay'ı konuştur
mamak mümkün. Benim için bir yorgan yakma
ya değmen. Benim, için müesseseyi yıkmaya değ
mez. Şimdi ne yapacağız? Anayasayı yorumlıya
cağız... Bu mümkün değil arkadaşlarım, Baş
kanlık Divanı kararı, özellikle A. P. Grupuna 
mensup arkadaşlarımızın vicdanlarına hitabedi
yorum, Başkanlık Divanı kararı sizi Anayasayı 
yorumlama istikametine götürmek istiyor. Ka
bul ettiğiniz takdirde, eğer Anayasa yorumu is
tikametinde götürmekte rey verir iseniz ki, bu 
mümkün değildir, ne olacaktır? Yasaktır çün
kü. Onu siz yapamazsınız, biz yapamayız, hiç 
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l>ir şey yoktur. Ama, karar aldınız, Anayasa 
yorumu anlamında İçtüzüğün 56 ncı maddesini 
değiştirip bundan sonra konuşturmıyacağız di
ye. O zaman, ve usul yönünden meşruiyetsizliğe 
uğramış bir karar olarak, özür diliyerek ifade 
edeyim Başkandık Divanının hukukîliğin zerre
sinden uzak olan bu karar niteliğindeki görü
şüne katıldığı takdirde ekseriyet, ben bununla 
(esas ve usul yönündeki meşruiyetsizliğinden 
dolayı) kendimi bağlı saymıyacağım, söz alma 
'hakkımı mahfuz tutacağım ve konuşacağım. 
Ama bir şeyde ümitliyim; Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurulunun sağduyusu ve onun meseleleri 
tahlildeki isabeti. Hangi siyasi partiye mensubo-
lursak oHalım hangi, grupa mensubolursak ola
lım Anayasa yorumunda yetkimiz olmadığında 
fikir birliği edeceğimize, arkadaşlarımızın ayrı 
bir görüşe sahibolacağmı sanmıyorum. Ve bu 
ümit içerisinde hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı buyurun. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Baş

kan,, muhterem arkadaşlar; iki günden beri de
vam etmekte olan Anayasamızın 84 ncü madde
sinin 3 ncü fıkrasının müzakeresi hayli çekiş
meli geçmiş, bu mevzuda söz alan bütün sayın 
üyeler, Anayasanın 84 ncü maddesinin 3 ncü fık
rasının dışında kalan diğer fıkralarının da yar
dımı ile burada bu madde ve fıkra üzerinde 
söylenebilecek bütün sözleri söylemişlerdir. 

Bendeniz, Başkanlık Divanı adına huzuru
nuzu işgal ediyorum ve konuşmamı yaparken 
de mümkün mertebe arkadaşlarımın temas et
tiği meseleler üzerinde fazla zamanınızı alma
maya gayret edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye Cumhuri
yetinin bir tek Anayasası vardır ve bu Anaya
sanın bir tek 84 ncü maddesi vardır. Bu 84 ncü 
madde ki, Parlâmentonun iki kanadı olan Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisinde ayrı ayrı 
tatbikat görmektedir, Yüce Meclislerin şu zabıt
ları ilerde bir tarih olacak ve bu tarihi okuyan
lar bu mübayeneti kolaylıkla seçebileceklerdir. 
Mevzuumuz ne bir Sırrı Atalay mevzuudur, ne 
falan, ne filân mevzuudur. Mevzuumuz, Anaya
sanın 84 ncü maddesinde biraz evvel işaret etti
ğim gibi iki ayrı Meclisin iki ayrı tatbikat 
içinde bulunmaması mevzuudur. Ne yazıktır ki, 
önce Cumhuriyet Senatosunda ilk senelerin 
belki de acemiliği içerisinde bâzı başkanvekili 

arkadaşlarımız umumiyetle usul hakkında, ba
zen ele esas hakkında müzakerelere, tartışmala
ra katılmışlardır. Ama Millet Meclisi müzakere 
zabıtlarını 1961 yılından bu yana (tetkik eder
sek; hiçbir reisvelkilinin ne esas hakkında ve 
ne de usul hakkında, Mecdis kürsüsünde vazi
fesini yapmanın dışında, hiçbir zaman kürsü
ye çıkmadıklarım görürüz. 

Cumhuriyet Senatosunda şimdiye kadar, Sa-
Vin Atalay'da konuşmalarında bahsettiler, Sa
yın ihsan Hamit Tirel ve ondan daha az olmak 
üzere Sayın Turhangil ve Sayın Atalay, reiısve-
kili olarak bu kürsüden müzakerelere katılmış
lardır. Ama bunun dışında diğer reisvekiJleri, 
belideniz de dâhilim, nadiren usul hakkında, 
(müzakerenin yanlış yola gitmemesi için vazi
femizin gerektirdiği hususattan sayarak usul 
hakkında) söz almışızdır, ama bunun dışında 
esas hakkında söz aldığımız vâki değildir. Reis-
vekillerinin, Anayasanın 84 ncü maddesinin 
3 ncü fıkrasına göre Meclis tartışmallarına ka
tılamamaları fikrini ortaya koyarken, herhalde 
kendimize de bumın tatbik edileceğini düşün-
müşüzdür ve kendimiz de hiçbir surette Meclis 
tartışmalarına katılamamak durumuna girece
ği;: elbette. Burada söylendiği gibi bir başka 
arkadasın konuşmalarına, Meclis tartışmalarına 
katılmasına mâni olmak için insan kendinin de 
ağzını bağlamaz. Bu itibarla evvelâ bu hususa 
işaret etmekle iktifa edeceğim. 

Şimdi Sayın Atalay burada konuşurlarken, 
uzun uzun Meclisin muhtelif müzakerelerinin 
r sticesinde alman muhtelif kararlarının, muhte
lif şekillerde mâna ifade ettiğine işaret ettiler. 
ve neticere bu yolda bir karar alınırsa kendile
rinin bu karara uymıyacağını beyan ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım, gerek Anayasamız 
gerek İçtüzüğümüz meclislerin ne şekilde karar 
ıhacağına dair hüküm ıserdetmiş. Meclisler salt 
çoğunlukla toplanır, aksine bir hüküm yoksa, 
mevcudun çoğunluğu ile karar verir. Meclis ka
rarları baklanda Anayasada ve içtüzükte bu 
hükümler var. Bunun dışında meclis kararları
nı bir tasnife tabi tutan ne bir Ana
yasa hükmü ne de bir içtüzük hükmü 
vardır, ve meclislerin kararlarını böyle bir tas
nife tabi tutmaya da, kanaatimce imkân ve ma-
hol yoktur. Şimdi Meclisler mevcudun çoğun
luğu ile karar alır demek, ne demektir? Bu 

— 441 — 
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n.eveudun yarısndan bir fazlası ile karar alır 
demektir. Bu karar bir fazlası ile alındığı için 
muteber değilde, başka bir karar muteber. 
Böyle bir şey söylenemez ve bu hususa dair ne 
Anayasada ne de içtüzükte böyle bir hüküm 
mevcuttur. 

Sayın Atalay fikirlerine mesnet ararken, 
çok eski tarihlerde cereyan eden meseleleri esas 
aldılar ve bu meselelere göre bugünkü mesele
leri mukayeseye çalıştılar. Benim kanaatime gö
re, bu Anayasa eski tatbikata karsı yapılmış 
bir Anayasadır ve dolayısı ile eski hâdiselerle 
bu Anayasanın getirdiği hükümlerinin muka
yesesi mümkün olamaz. Şimdi Sayın Atalay, 
biraz evvel işaret ettiğim gibi, «Ben meclisin 
böyle bir kararı ile kendimi bağlı saymam, söz 
alırım konuşurum» buyurdular. Sayın Ata
lay'm bu fikrini gene Sayın Atalay cerh et
mektedir. Birleşim 70, tarih 16 . 10 . 1968 Çar
şamba; Başkan; Sayın Atalay, cilt; 48 ve 2. 
Sayın Atalay, Başkanlık makamından bir sa
yın üyeye; «Bir dakika, Sayın ismen. Kanun
lar, beğensek de, beğenmesek de Meclislerden 
çıktıktan sonra, millî iradenin mahsulüdür. Her
ken ona uymak zorundadır. Kanunlar, önceden 
ayarlanarak çıkarılmazlar. Bu şekilde söyledi
ğiniz sözü lütfen tavzih ediniz.» demişlerdir. 

Şu halde, kanunlar da bir kararla meydana 
geldiğine göre, millî iradenin ta kendisidir. Sa
yın Atalayın kendi ifadesi ile kendini cerh et
tiklerini bu misalle ortaya koymalı isterim. 

Şimdi, muhterem arkadaşlar geliyoruz, 84 
ı?eü maddeye. Mâlûmuâliniz, merdivenin üst 
basamağına alttaki basamaklara basılmadan 
çıkılmaz. Binaenaleyh, meseleye girmeden evvel 
v~,ya meseleye girerken Anayasanın 84 ncü mad
desinin gerekçesinden başlamak iktiza eder. 
G-erekçe gayet kısa, 3 satır. 

Meclisler başkanlık divanlarının tarafsızlı
ğını sağlıyacak ve siyasi grupların Meclis ça
ğırmalarının temel unsurları olarak bu çalış
maya katılmalarını temin edecek hükümler bu 
maddelerde yer almıştır. 

Gerekçe bundan ibaret. Şu halde gerekçede, 
Sayın Atalay'ın da sözlerini bağlarken işaret 
buyurdukları gibi, Başkanlık Divanının taraf
sızlığını sağlamak ve bir de, demokrasinin ay
rılmaz unsurları sayılan siyasi partilerin divan
da kuvvetleri oranında yer almasını temin et-
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inek, yahut da siyasi partilerin divanda yer al
malarını temin etmek yer almaktadır. 

Şimdi, bu olduğuna göre gerekçenin mânası, 
bu mânayı koruyacak hükmü maddeye getir
mek istemiştir Anayasa vâzıı. 

Evvelâ, üzerinde durulan bir hususu madde
den ayııklıyalım. «Görevlerinin yerine getiril
ir esini gerektiren haller dışında» diyor. Bu hal
lerde konuşabilecekler, tartışmalara katılabile
cekler. Bu haller neler? Kanaatimizce bu hal
lerden birisi; Riyasette bulunduğu sırada ge
rekli müdahale ve izahatta bulunmaktır. 

ikinci husus; Başkanlık Divanı tarafından 
verilen, işte, benim şu anda yaptığım vazife 
gibi bir vazifedir; sözcülük vazifesi gibi bir 
vazifedir. Bu hallerde tartışmalara katılabile
cek. Bunun dışında, katılamıyacak. 

«E., nerden anlıyorsunuz, katılamıyacağını 
diye Sayın Atalay soruyorlar. Arz edelim: 

Ben, huzurunuzu fazla işgal etmemek için bu 
hususu yine, (84 ncü maddenin gerek temsilci
ler Meclisinde ve gerekse Millî Birlik Grupun-
da öyle geniş bir müzakereye tabi tu
tulmuş hali olmadığı için) elimizde baş
kaca mehaz yok, sadece ve sadece Sa
yın Atalay'ın Anayasanın 84 ncü mad
desinin 3 ncü fıkrası hakkında verdiği bir tak
riri var, buna göre açıklığa kavuşturmaya ça
lışacağını. Kendileri burada bu takriri tahlil et
tiler, ama ben o tahlile uymıyorum, tahlilin baş
ka şekilde olacağı kanaatiyle huzurunuzda bu 
tahlili yapmıya çalışacağım. 

Anayasanın 84 ncü maddesinin 3 ncü fık
rası aynen şöyle diyor: (Onu okuyalım, bir de 
takriri okuyalım, karşılaştıralım). 

«Başkanlar ve başkanvekilleri üyesi bulun
dukları siyasi partilerin veya siyasi parti grup-
larının T. B. M. Meclisinin içinde veya dışın
daki faaliyetlerine, (yani bu faaliyetler, bütün 
faaliyetler; siyasi olsun, gayri siyasi olsun, yani, 
siyasi partilerin T. B. M. Meclisinin içinde, Mec-
kîerdefei faaliyetleri, dışındaki faaliyetleri; 
kongre faaliyetleri. Siyasi parti gruplarının 
T. B. M. Meclisinin içindeki faaliyetleri, grup 
grup toplantılarıdır. Burasını işaret ettikten 
sonra,) Meclis içinde veya dışındaki faaliyetle
rine ve görevlerinin yerine getirilmesini gerek
tiren haller dışında Meclis tartışmalarına katı
lamazlar.» 
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Şu halde, buradaki ifadeye göre bir üye yani 
Başkanlık Divanı üyesi odan bir baskanvekili 
mensubu bulunduğu siyasi partinin gerek Mec
lisin içinde, gerek Meclisin dışındaki faaliyetle
rine katılamaz. Grupunun da faaliyetlerine ka
tılamaz. Ama, burada «katılamaz» derken siya
sisini, gayri siyasisini ayırmamış. 

Şimdi, Sayın Atalay bir takrir vermek su
retiyle, hiç olmazsa siyasisini ayıralım da ge
riye »kalan kısmı hakkında konuşma hakin ka
zanalım, diye düşünmüşler ve takrirlerini ver
mişler. Ama, bu takrir kabul edildiği takdirde, 
yine Anayasa vâsu; biz, bu takriri kabul eder, 
böyle bir hükmü bu maddeye getirirsek, «Ben, 
siyasi konuşmuyorum» deyip, bir üye hududu 
belli olmıyan mevzulara, siyasi ve gayri siyasi 
mevzulara da girecek diye düşünmüş ve bunun 
için bu takriri reddetmiştir. Takriri okuyalım: 

«Başkan ve başkanvekilleri üyesi bulunduk
ları siyasi partilerin ve grupların T. B. M. Mec
lisinin içinde veya dışındaki faaliyetlerine ve 
görevlerinin yerine getirilmesini gerektiren hal
ler dışında Meclis içinde ve Meclis haricindeki 
siyasi tartışmalara katılamazlar.» 

Yani, şu takrir buraya bir «siyasi» kelimesi 
eklemek suretiyle, «bu siyasi değildir,» dene
cek olan kısımlara kayaMlme ve o sahalarda 
rahatça konuşabilme, tartışmalara katılabilme 
imkânını sağlamak maksadının dışında bir mâna 
taşıyorsa, lütfen söyleyiniz. 

Binaenaleyh, bu takrir oylanmış. Demek ki, 
Sayın Atalay hakikaten burada da işaret bu
yurdular, konuşurlarken, dediler ki, «ben ileri
yi görüyormuşum» hakikaten görüyormuş ken
dileri. ileride bu kürsülerde siyasi konuşmalar, 
siyasi mücadeleler yapmayı göze almışlar ki, 
düşünmüşler, tasarlamışlar ki, bunu rahatça 
yapabilmek için bir kanun ımaddesi temin etme 
yolunda bir takrir vermişler. Hakikaten ileriyi 
görmüşler. Ama, benim kanaatime göre ve an
ladığım mânada Anayasa vâzımm maksadı (ki, 
benden çok daha iyi bu ımaksadı, Anayasa vâ
zımm maksadını bilmeleri iktiza eder, çünkü, 
o Anayasa vâzıı dediğimiz Meclisin içerisinde 
i?aym Atalay da bulunuyorlardı) arz ettiğim 
gibidir ve bu faaliyette bize tek ışık tutan, Ana
yasanın S4 ncü maddesinin 3 ncü fıkrası hak
kında tek ışık tutan mehaz kendi takrirleri ol

muştur, kendilerine teşekkür etmemek elden 
gelmez. 

Bu itibarla bendeniz, gerek Anayasa vâ
zımm, baskanvekili olan ve başkanlık: makamını 
işgal eden zevatın bitaraflığını ve o makamın 
mehabetinin o makamı işgal edenler tarafından 
her hangi olur olmaz münakaşalara, tartışma
lara girmek suretiyle gölgelenebileceğini düşü
nerek bu hükmü getirdiği kanaatindeyim. Ama, 
•ütüldüm, hakikaten, üzüldüm, 'Sayın Atalay ko
nuşurken. Sonunda «ben mücadele adamıyım, 
siyasi mücadeleyi şöyle yapıyorum, böyle yapı
yorum» gilbi birtakım, beyanlariyle başkanve-
killerinin siyasi mücadeleye giremiyeceğini şu 
takriri ile de ortaya koymuş olduğu halde, bu 
siyasi mücadeleyi yaptığını bu kürsüden beyan 
etmişlerdir. Ben yine yapmamasını temenni ede
rek ve yapmış olduğunu da kabul etmiyerek, 
unutarak her iki mecliste bir tek Anayasanın 
Lii tek maddesinin aynı tatbikatı görmesi yö-
ı.iinden, bu makamları işgal ettiğimiz müddetçe 
bu kürsüden, hattâ hattâ ben ileri gideceğim, 
usul hakkında dahi bu kürsüye çıkmamayı aded 
edinmemizi ve bu tatbikatı önlemek yönünden 
Yüksek Heyetinizin bir karara varmasını (M, 
&aym Atalay'a iştirak etmiyorum bir Anaya
sa tefsiri mahiyetinde değildir, tatbikatı yek-
nasak hale getirme kararıdır bu,) bu kararı 
fermenizi istirham ediyor, sizi, beni dinlediği
nizden dolayı muhabbetle selâmlıyorum. 

BAŞKAN — Sayın senatörler, verilmiş olan 
bir kifayeti müzakere takriri vardır, okutarak 
oylarınıza arz edeceğim: 

Başkanlığa 

Mevzu aydınlanmıştır, kifayeti müzakere 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Trabzon 

Kesat Zaloğlu 

BAŞKAN — Müzakerenin kifayetini oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Sayın senatörler, 84 ncü maddenin 3 ncü 
fıkrasının İM günden beri devam eden görüşül
mesi sırasında Sayın hatipler, bu fıkra hakkın
daki anlayışlarını ve görüşlerini burada ayrı 
s-jrı ve oldukça da geniş ölçüde ifade etmiş
lerdir. 
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Simidi, verilmiş bir önerce vardır, bu öner
geyi okutacağım ve bu önergeyi de oylarınıza 
rri edeceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
iSaym başkanvekilleri Anayasanın 84 ncü 

maddesinin 3 ncü fıkrasının anlamında ihtilâfa 
düştüklerinden, Anayasa ve içtüzük'ün tatbi
katında istikrarı temin ötmek kastiyle, Cumhu
riyet Senatosu Başkanlık Divanının bu mevzu
da Anayasa ve Adalet Komisyonunun da 
mütalâasını aldıktan sonra vardığı netice, 
21 . 11 . 1968 tarih ve 7 nci birleşiminde Sa
yın Başkan ve başkanvekiUerinin Yüce Cum
huriyet Senatosunda tartışmalara iştirak etmi-
yecekleri istikâmetinde cari tatbikatın Anayasa 
ve İçtüzük'e uygun olduğunun oylanmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Giresun Samsun 
Sabahattin Orbon Enver Işıklar 

BAŞKAN — önergenin mahiyeti anlaşılmış 
bulunuyor. 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Sayın Başkanım, 
önerge bir defa daha okunsun. 

BAŞKAN — önerge bir daha okunsun. 
(Giresun üyesi Sabahattin Orhon ve Samsun 

Üyesi Enver Işıklar'in önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — önerge hakkında her hangi 
bir mütalâa var mı efendim? Yok. önergeyi oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
sayılarını da lütfen açıklarmısmız. 

BAŞKAN — Evet, evet... Evet, evet... Ka
bul etmiy enler... 24 üyeye karşı 35 üyenin oyla
rı ile önerge kabul edilmiştir. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Salt 
çoğunluk yoktur Sayın Başkanım. 47 kişilik 
bir nisap lâzımdır. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Ekseriyet de 
yoktur, salt çoğunluk da.. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Bu 
bakımdan kararlaştınlamamıştır. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Devam, devam. 

BAŞKAN — Şimdi şunu tesbit edelim sayın 
«arkadaşlar; 24 üye ret oyu vermiş, 35 üye de 
ıkabuü oyu vermiş. Mecmuu 59 üye. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Müsten
kif kalanlar da var. 

BAŞKAN — Müstenkif olanlar da var. 
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DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — 
Müstenkifler de sayılsın.. 

BAŞKAN — O halde sayın arkadaşlar salt 
çoğunluk burada teessüs etmemiştir.. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — öner
gem reddedilmedi. 

BAŞKAN — Hayır, önerge reddedilmedi. 
Yalnız kabul mevzuu, yani bu rey nisabı ile 
icrayı amel edebilir miyiz, edemezmiyiz noktai 
pazarından bir ihtilâf çıktı. Şimdi bu önerge
nin, yani bu kararın bir sonraki birleşimde tek
rarlanması lâzımıgelir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Hayır, ekseriyet 
olmıyan ahvalde ancak oylama yenilenir. Oy
lama ya kabul ya ret... Reddedilmiştir, ekseri-
yat temin edilemediği için reddedilmiştir. (Gü
rültüler) . 

BAŞKAN — Başkanlık bu mütalâada değil 
oayın Atalay. Başkanlık bu mütalâada değil 
e£?mdim. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — izin verirse
niz kürsüden bir hususu arz etmek istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Sayın Baş

kan değerli arkadaşlarım, bir konuyu müzake
re ettik, sonra bir takrir verildi. Bu takrir oya 
kondu. Konunun müzakeresine başladığımız za-
r.ıan hakikaten çeşitli partilere mensup bütün 
parlamenterler gayet değerli mütalâalar, ilmî 
roütalâalar öne sürdüler. Fakat biran geldi ki; 
hakikaten Anayasa anlayışına taallûk eden bir 
mevzuda, Yüksek Senatomuzun değerli fikir
lerini serdi sırasında birden bire bu güzel konu 
katiyen arzu edilmiyen istikametler aldı. 

Şimdi bir neticeye gelmek üzereyiz. Yine 
Sayın Atalay, mutadı veçhile (ve öteden beri 
20 senelik politika hayatında mutadı veçhile) 
j erinde duramıyan bir heyecan ile, yani hepi
mizin tenkide çalıştığımız; ki bu heyecanı şa
yanı takdirdir, müdahale edip yine bu konu
yu da bir çıkmasa sokma gibi bir hale hepimiz 
beraber girmek üzereyiz. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Mevzuata 
hâkim olduğundan bu gibi açıkları kaçırmıyor, 
yakalıyor. 

ŞEREF KAYALAR (Devamla) — Beyefen
dinin buyurdukları gibi Sayın Atalay mevzuata 
hâkim olduğundan kaçırmıyorlar, beğenirim 
efcndim.Mersi.. 
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Şimdi efendim, bir Başkanlık Divanına, fil-
hal kürsüyü işgal eden Sayın Başkana taallûk 
eden bir husus var. Bir önerge verildi, önergeye 
47 aded kabul oyu verilmedi ve önerge kabul 
edilmedi, fakat bu durumda müzakereye de de
vam edilemez. Çünkü Başkanlık Divanının, ille 
müzakerede, 5 kişi ayağa kalksın da ekseriyet 
yok densin diye bir durumu beklemeye taham
mülü olmamak lâzım gelir. Şimdi nedir? 24 tane 
ret 35 tane kabul, müstenkifler de dâhil olmak 
üzere oy çıktı. E.. 91 adedini bulamıyoruz. Bu 
mütezahir. Bu mütezahir durum halinde, öner
geyi gelecek, celse oylamak üzere derhal, ekse
riyetin olmadığından dolayı, bu oturuma son 
vermek icabeder şahsi kanaatindeyim. O itibarla 
ne muhterem arkadaşımın beyan ettiği gibi, 
(kimsenin hiçbir açık kaçırmadığı), bütün açık
lan kapayan bir davranış içinde girelim, ne de 
şu davranış içine girelim. Sayın Başkan ekse
riyet olmadığını tesbit edivermeli ve bu iş de 
gelecek celsede oylanman kanaatindeyim. Say
gılarımla. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Usul hakkında 
söz istiyorum. (A. P. sıralanndan ekseriyet yok 
sesleri). 

SIRRI ATALAY (Kars) — Öyle ise Sayın 
Şeref Kayalar'a niçin söz verdiniz? 

BAŞKAN — Şimdi efendim.. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Usul hakkında 

söz istiyorum. Hem sataşma var. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, müsaade buyu
run. Sayın Kayalar Başkanlığın hizmeti ile il
gili bir görüşme yaptı. Başkanlık da esasen 
şu karara vardı. Müstenkif olan arkadaşların 
adedlerini de dikkate almalk suretiyle, «24 oya 
karşı 35 oyla bu kabul edilmiştir» dendi; ama 
haddizatında ortaya çıkan rakam, burada, Cum
huriyet Senatosunda ekseriyetin olmadığının 
ifadesi oldu. Siz bilirsiniz ki; çok defa tatbi
kat içerisinde, kanun tasan ve teklifleri burada 
müzakere edilirken hakikaten ekseriyetin olma
dığı tebarüz ederse, mesele bir başka birleşime 
bırakılmak suretiyle o birleşimde bu mesele oy

la nalbilir. Meselenin mahiyeti budur. Sayın Ka
yalar da bunu ifade etmek istediler zannediyo
rum. Zatıâlinizin istediğiniz ne? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Usul hakkında 
•sös istiyoram, rica ediyorum. (A. P. sıralann
dan eksediyet yok sesleri). 

BAŞKAN — Efendim şimdi arz ettim. Ben 
ekseriyetin olmadığını tesbit etmiş olduğum 
için.. Müsaade edin efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Ayını şartlar 
içinde Sayın Kayalar'a söz verdiniz. İşte taraf 
tutmak bu. 

BAŞKAN — Ama kendisi ekseriyetin ol
madığının ifadesini görüşmek istedikleri içindir 
İri.. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Ben aksi görüşü 
savunacağım, izin verin. 

BAŞKAN — Sayın Atalay oradan zaten siz 
bunu ayağa kalkmak suretiyle ifade buyurdu
nuz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Hayır, izin ve
rin. 

BAŞKAN — ifade buyurdunuz. Artık Baş
kanlık Divanının tenevvür edecek tarafı 
(kalmadı. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan 
irin verin. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı çoğunluğun 
olmadığını öğrenmiş bulunuyor. Sayın arka
daşlar.. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Âdeti veçhile 
Sayın Şeref Kayalar oyunu yaptı ve siz parti
zanlık yaptınız. İşte partizanlık bu. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Şeref Kayalar, 
ekseriyet olmadığı ifadesinden önce konuşmuş
tu. Lütfen bunu tesbit edin. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Partizanlık bu. 
Parti Başkanı konuşur... Partizanlık bu. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, 24 Mart 1970 
Salı günü toplanmak üzere Birleşime son ve
riyorum. 

Kapanma saati : 16,45 

»w^« 
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7. — SORULAR VE CEVAPLAR 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüne.fin, Kayseri Gülük Camiine da
ir, yazılı soru önergesi ve Başbakan Süleyman 
Demirel'in cevabı (7/589) 

25 . 6 . 1989 
Ankara 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Başbakan tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 

Tabiî Üye 
Mehmet özgüneş 

Kayseri'de Danişmentli Yağıbasan ailesinden 
Atsuz Elti Hatun tarafından yaptırılmış bulunan 
G-üllük Camimin Güney cephesi duvarının tehli
keli bir şekilde şakulimden sapmakta olduğu 
görülmüş, bu husus 10 . 3 . 1969 tarihli bir ra
porla Vakıflar Genel Müdürlüğüne bildirilmiş
tir. 

Soru : 1. 
Büyük bir tarihî ve mimarî değer taşıyan bu 

âbidenin restore edilmesi ve harabolmaktan kur
tarılması için ne gibi tedbirler alınmıştır? 

Soru : 2. 
Güllük Camii Külliyesinin etrafının açıl

ması ve restore edilmesi için hazırlanmış her 
hangi bir plân var mıdır? Varsa bu plân ne za
man uygulanacaktır? 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 17 . 3 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 77-32/B 1993 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Konu : Cumhuriyet Senatosu 
Tabiî Üyesi Mehmet özgüneş'in 
önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : Kanunlar Müdürlüğü : 27 , 6 . 1969 ta

rih ve 7/589-9919/4741 sayılı yasınız. 
Kayseri Güllük Camiine dair, Cumhuriyet 

Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet özgüneş tarafın
dan Başbakanlığa yönetilen yazılı soru önerge
sinin cevabı ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

Kayseri Gülük Camiine dair Cumhuriyet Sena
tosu Tabu Üyesi Mehmet Özgüneş tarafından 

Başbakanlığa yönetilen yazılı soru önergesi 
cevabıdır. 

1. XII nci yüz yılda Danışmandliler tarafın
dan bir külliye halinde inşa edildiği tahmin olu
nan Kayseri Gülük Camii, muhtelif devirlerde 
yapılan tamirat ve tadilâtla günümüze kadar in
tikâl edebilmiştir. Ancak külliyenin harimine 
zamanla tecavüz edilerek camie bitişik ve cami 
çevresine, şahıslar tarafından evler inşa edilmiş
tir. Bu durum, ikinci Beş Yıllık Plânın eski 
eser onarımı bölümüne alınmasına rağmen, ca
miin esaslı bir inceleme ve onarım projesi ile 
restosasyonuna henüz imkân vermemiştir. Ancak 
mahallen yıkılma tehlikesi olduğu bildirilen ca
miin durumu ilgili teknik elemanlara sık sık 
kontrol ettirilmektedir. 

2. Gülük Camii ve külliyesine bitişik evle
rin istimlâki ile ilgili olarak yetkili teknik ele
manlara camiin durumu ve istimlâk sahası hak
kında gerekli incelemeler yaptırılmıştır. Cami 
çevresinde tesbit olunan yerler belediye tara
fından istimlâk edilebildiği takdirde, 1970 yı
lında, eski eserler onarımı programında bu iş 
için ayrılmış bulunan (120 000) lira ile camiin 
tehlikeli görülen kısımları önplâna alınmak su
retiyle onarımına başlanacaktır. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

2. — Cumhuriyet Senatosu Eastamuno üyesi 
Ahmet Nusret Tuna'nın, Kastamonu'nun, su 
ihtiyaçlarını karşılıyacaJc YSE Bölge Teşkilâ
tının kurulmasına dair yazılı soru önergesi, ve 
Köy İşleri Bakanı Turhan Kapanlı'nın cevabı 
(7/632) 

27 . 11 . 1970 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Köyişleri Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandınlma-
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sına tavassutlarınızı derin saygılarımla rica 
ederimi. 

Kastamonu Senatörü 
Ahmet Nusret Tuna 

Kastamonu vilâyetimizde 5 200 köy ve ma
hallenin bulunduğu resmî kayıtlarla sabittir. 
Yol, su, elektrik bakımından, muhtarlı mahal
le ile muhtarsız mahallenin farkı yoktur. Asır
ların ihmaline uğrayan bu vilâyetimizde sene
de 2 - 40 köyün bâzı mahallelerinin suyu, bu 
miktarda mahallenin de yolu yapılabilmekte
dir. Halkımız yoldan mahrumiyetin ıstırabını 
asırlarca çekmiştir. Çok fakir bir muhit olma
sına rağmen, nafakasından keserek yolunun ya
pılması, suyunun getirilmesi için elinden gelen 
maddi yardımı da yapmaktadır. Kastamonu'da
ki YSE Teşkilâtı küçük, ve imkânları mah
dut olduğundan halkın bu heyecanına cevap 
verememekte yatırılmak istenen paraları ala
mamaktadır. 

YSE bakımından Kastamonu sekiz vilâ
yetle birlikte Ankara bölgesine bağlıdır. An
kara - Kastamonu arası 269 kilometre olmakla 
beraber arada İlgaz dağları vardır. Yolları 
çok şirin olmakla beraber arızalı ve virajlıdır. 
Ankara'ya dönen bir memur bir daha bu tozlu 
ve tehlikeli yollardan geçmek istememektedir. 
Kim ne derse desin Kastamonu'nun Ankara'-
daki bölgelerle irtibatı kesiktir. Hizmet tam 
gelememektedir. 

5 200 ünite birkaç bölgeye hizmet sahası 
olacak Vüsattedir. 4 - 5 fen memuru ile Bel
çika imparatorluğu vüs'atinde olan bu vilâ
yete hizmet götürüldüğü iddia olunamaz. Bu
günkü teşkilât ve bugünkü tempo devam et
tiği takdirde yüz senede bile Kastamonu'mu
zun yol, su ve elektrik ihtiyacının karşılanma
sı mümkün değildir. Hükümetimizin asırlık 
hizmetleri on yıla sığdıracak kudreti vardır. 
Bu inançla Kastamonu'muzda ne zaman YSE 
Bölge Teşkilâtının kurulacağını soruyorum. 

Hürmetlerimle. 

T. C. 

Köy İşleri Bakanlığı 
Yol Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlüğü 

Etüt ve Plânlama Dairesi Başkanlığı 

19 . 3 . 1970 O : 1 

Sayı : Pl. Proğ. 71. 352-37-01-2127 
Konu : Sayın Ahmet Nus
ret Tuna'nm sözlü soru 
önergesi Hk. 

Cmhuriyet Senatosu Genel Sekreterliğine 
İlgi : a) Cmhuriyet Senatosu Genel Sekre

terliği devimli 3 . 2 . 1970 gün ve 10.080-5632 
sayılı yazıları ekinde gösterilen Sayın Ahmet 
Nusret Tuna'nm 27 . 11 . 1969 günlü önergesi. 

b) Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliği 
deyimli 5 . 3 . 1970 gün ve Kanunlar Müdürlü
ğü 10080-5632-7/632 sayılı yazıları. 

ilgi (a) da günü belirtilen Sayın Ahmet 
Nusret Tuna'nm Merkezi Kastamonu ili ol
mak üzere uygun illerin tefriki ile bölge mü
dürlüğü kurulmasına dair sözlü soru önergesi 
incelenmiştir. 

Gerek köylü vatandaşlarımızın ve gerekse 
çeşitli makamların köy yolu, içme suyu ve köy 
elektrifikasyonu hizmetlerine karşı talepleri 
yıldan yıla artmakta ve sınırlı imkânlarımızla 
bunların lâkıkı veçhile karşılanması mümkün 
olamamaktadır. 

Köysel alanın kalkınması için itici bir kuv
vet olarak mütalâa edilen ve köy alt yapı hiz
metlerinin en önemlilerinden olan yol, içmesu-
yu ve elektrifikasyon işleri ile ilgili yatırımla
rın en randımanlı bir şekilde kullanılmasına ça
lışılmakta, daha fazla köye ve nüfusa hizmet 
götürmek üzere çeşitli tedbirlere ve alternatif
lere başvurulmaktadır. 

Bu meyanda, hizmet üretiminin artırılması 
ve bölgeler arasındaki hizmet kapasitesinin den
gelenmesi bakımından bir tedbir olarak böl
ge kuruluşlarımız gönzden geçirilmiş ve bun
lardan Ankara Bölgesinin saha ve iş hacmi yö
nünden çok yüklü olduğu tesbit edilmiştir. 

Bu bölgenin YSE hizmetleri envanterleri, 
fizM durumları ile ulaşım, makina parkı, per
sonel ve coğrafi durumları da göz önünde tu
tularak Ankara Bplgesine dâhil sekiz Men du
rumu özellik arz eden Kastamonu Zonguldak 
illeri bu bölgeden ayrılarak Kastamonu ili 
merkez olmak üzere 5719 Km. yolu, 5281 aded 
ünitenin içmesuyu, 1795 aded köyün elektrifi
kasyon hizmetini hedef alan, müstakil ve mev
cut 15 aded YSE Bölge Müdürlüğüne ilâve ola
rak 1 Mart 1970 de faaliyete geçmek üzere, YSE 
Kastamonu XVI nci Bölge Müdürlüğü Bakan-
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lığımın 11 . 2 . 1970 olur emirleri ile kurul
muştur. 

Halen Bölge Müdürlüğü görevini tedvir 
etmek üzere in§. Y. Müh. A. Ümit Yüksel tâyin 
edilmiş olup, bölge için bina ve eleman temini 
çalışmalarına süratle devam edilmektedir. 

En kısa bir zaman zarfında yeni bölge 
müdürlüğü kuruluşumuz hizmet vermeye baş-
lıyacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Köy işleri Bakanı 

T. Kapanlı 

3. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üye
si Salih 'Tanyeri'nin, Danıştay Dâva Daireleri 
Genel Kurulu ile 5 nci Daireden verilen iptal 
kararlarına dair yazılı soru önergesi, Başbakan 
adına Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeylinin 
cevabı (7/634) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tara

fından (yazılı) olarak cevaplandırılmasına de
lâletinizi saygılarımla rica ederim. 

3 . 2 . 1970 
Cumhuriyet Senatosu 

Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri 

Soru : 
1. iktidara geldiğiniz Ekim 1965 ten Ocak 

1970 sonuna kadar, 
a) Danıştay Dâva Daireleri Genel Kurulu 

ile 5 nci Daireden, memur, nakil, tâyin, emek
lilik ve tefri konularında kaç iptal kararı ve
rilmiştir? 

b) Bunlardan, infaz edilmediklerinden do
layı, ilgilileri tarafından, kaçı için, Danıştay 

Kanununun 95 nci maddesine dayanılarak, taz
minat dâvası açılmıştır? 

2. Bu dâvalarının sonucunda kaç tane taz
minat kararı verilmiştir? 

Bu suretle hükmolunan tazminatın yekûnu 
kaç liradır? 

3. Bu kararlar dolayısiyle idare, iptal ka
rarını uygulamıyarak, tazminat 'ödenmesine se
bebiyet verenlere. 

a) Rücu etmiş midir? 
b) Kaçma ve ne miktar rücu etmiştir? 
c) Etmedikleri var mıdır? Varsa sebebi 

nedir? 
d) Hiç birine rücu etmemişse sebebi nedir? 

4. Hükümet, sebepsiz, rücu etmiyen yetkililer 
hakkında, bu kusurlarından dolayı, her hangi 
bir muamele yapmayı düşünmektemidir? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 
Sayı: 2-04-10 

16 . 3 . 1970 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ankara 

İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü
ğünün 7 . 2 . 1970 tarih ve 10284-6167/634 
sayılı yazıları karşılığıdır. 

Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Sayın 
Salih Tanyeri'nin Danıştay Dâva Daireleri ile 
Beşinci Daire tarafından Ekim 1965 ayından 
Ocak 1970 ayı sonuna kadar memurlarla ilgili 
olarak verilen tazminat kararlarına ait yazılı 
sorusuna, verilen cevap leffen takdim kılınmış
tır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Hüsamettin Atabeyli 

Devlet Bakanı 

Dâva Daireleri Kurulundan 1965 yılı ile 1970 Ocak sonuna kadar karara bağlanan tâyin, emekli
lik ve terfi konularında verilen iptal kararlarını gösteren cetveldir. 

Yılı 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Toplam ; 

Nakil 
ve] 

koııusnnda 
:ilen iptal 

kararları 

— 
1 

— 
— 
— . 

1 

Tâyin konusunda 
verilen 

karar 
iptal 

ları 

1 
1 
6 
2 
7 

— 
17 
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Emeklilik konusunda 
verilen ipta 

kararları 
1 

8 
6 
1 
1 
5 

— • 

21 

Terfi konusunda 
verilen iptal 

kararları 

1 
1 
1 

— 
3 

— 
6 
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infaz edilmedikleri için ilgilileri tarafından 
Danıştay Kanununun 95 nci maddesine dayanı
larak açılmış tazminat dâvalarında hükmolunan 
maddi ve mânşevi tazminat miktarını gösteren 
cetveldir. 

Yılı 

1965 
1966 

1967 
1968 
1969 

1970 
Toplam 

Tazminat 
Maddi 

Lira 

— 
X 
X 

— 
X 
440 395 

X 
— 

440 395 

Mânevi 
Lira 

60 000 

— 
10 000 
76 001 

— 
146 001 

Not : 
X - 1966, 1968 ve 1969 Senelerinde verilen 

ceman 4 kararda maddi tazminatın kaç lira ol
duğu belli edilmeksizin mahrum kaldığı mik
tarda tazminata hükmedilmistir. 

Beşinci Daireden Ekim 1965 ten Ocak 1970 
sonuna kadar karara bağlanan nakil, tâyin ve 
terfi konularında verilen iptal kararlarını gös
teren cetveldir. 

5 nci 

Yılı 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

Daire 
Nakil 

konusunda 
iptal 

kararı 

1 
2 
5 

13 
22 
— 

Tâyin 
konusunda 

iptal 
kararı 

— 
7 

10 
4 

10 
—• 

Terfi 
konusunda 

iptal 
kararı 

3 
37 
30 
40 
64 
— 

Toplam 53 31 171 

İnfaz edilmedikleri için ilgilileri tarafından Da
nıştay Kanununun 95 nci maddesine dayanıla
rak açılmış tazminat dâvalarında hükmolunan 
maddi ve mânevi tazminat miktarını gösteren 

cetveldir 

Yılı 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

Toplam 

Tazminat 
Maddi Mânevi 

4 555,20 

12 772,20 

5 000 

20 000 

17 327,40 25 000 

4. — Cumhuriyet Senatosu TJrfa Üyesi İbra
him Etem Karakapıcı'nın, 8 ve 9 Şubat tarihli 
Günaydın Gazetesinde ileri sürülen iddialara da
ir yazılı soru önergesi, Ticaret Bakanı Gürhan 
Titrek'in cevabî (7/640) 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Baş
bakan, Sayın Ticaret Bakanı tarafından cevap
landırılmasına temin buyurmanızı saygılarımla 
rica ederim. 

Urfa Senatörü 
ibrahim Etem Karakapıcı 

«3 ve 9 Şubat tarihli Günaydın Gazetesinde, 
Demirci'lere Devlet bankalarından verilen kre
diler konusunda yapılan yayında ileri sürülen 
iddialar doğru mudur? 

Bu konuda yapılan işlemlerin dökümü ve ma
hiyeti nedir?» 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 

içticaret Genel Müdürlüğü 
Şube remzi ve No. : 4 (140.2) 

Konu : Cumhuriyet Senatosu 
TJrfa Üyesi İbrahim Etem Ka
rakapıcı'nın yazılı soru önerge
si hakkında. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : 4 . 3 . 1970 gün ve 7/640-10291/6191 

sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi ihrahim 

Etem Karakapıcı'nın 8 ve 9 Şubat 1970 tarihli 
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Günaydın Gazetesinde, ileri sürülen iddialara 
dair, yazılı soru önergesinin Bakanlığımızla il
gili kısımları incelenmiştir. 

Malûmları bulunduğu üzere; Bankalar Ka
nununun 74 ncü maddesi hükmüyle, banka ve 
bankanın müşterilerine ait sırların yetkili mer
cilerden gayrısına açıklanması yasaklanmış bu
lunmaktadır. 

19 . 3 . 1970 O : 1 

Bu durum muvacehesinde; bankalarca özel v« 
tüzel kişilere açılmış bulunan ferdi kredilerin 
miktar ve nev 'ilerinin, belirtilen mevzuat hü
kümleri muvacehesinde, sözlü veya yazılı soru 
önergeleri münasebetiyle açıklanmasına imkân 
bulunmamaktadır. 

Keyfiyet bilgilerinize arz olunur. 
Ticaret Bakanı 

G. Titrek 

• » • 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

52 NC1 BİRLEŞİM 

19 . 3 . 1070 Perşembe 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyelikle
re seçim. 

2. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
seçimi. 

B - İKİNOİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Anayasanın 84 ncü maddesinin 3 ncü 
fıkrası muvacehesinde, «Başkanvekülerinin Ge
nel Kurul görüşmelerine katılıp katılmıya-
caklan» hakkında Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporları ve Başkanlık Divanı kararı. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Meh
met Hazer'in, Kars ve çevresinde hüküm süren 
ve bölge hayvancılığına ve ekonomisine zarar
lar veren kuraklığa dair Senato araştırması is-
tiyen önergesi (10/32) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyeleri 
Mucip Ataklı, Ekrem Acuner, Suphi Karaman, 
Sezai 0*kan ve M. Şükran özkaya'nın yasama 
dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/608) 
(S. Sayısı : 1361) (Dağıtma tarihi : 3.2,1970) 

4. — Cumhuriyet Senatosu izmir üyesi Beliğ 
Beler'in yasa/ma dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet 

Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/845) (S. Sayısı : 1362) (Dağıtma tarihi : 
3 . 2 . 1970> 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — «Ticaret ve Sanayi Odaları», «Ticaret 
Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Borsaları» 
ve Ticaret ve Sanayi Odaları Ticaret Odaları, 
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Ka
nununun bâzı maddelerini değiştiren kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve iktisadi işler 
Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/59; C. Sena
tosu : 2/282) (S. Sayısı : 1374) (Dağıtma ta
rihi : 12 . 3 . 1970) 

2. — Millî Emniyet hizmetleri teşkilâtında 
yararlı hizmetleri geçen dört kişiye vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanması hakkında ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu malî ve iktisadi 

| işler ve Bültçe ve Plân komisyonları raporları 
1 (Millet Meclisi : 1/114; Cumhuriyet Senatosu : 

1/1071) (S. Sayısı : 1375) (Dağıtma tarihi : 
16 . 3 . 1970) 

3. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin içişleri 
Bakanlığı merkez ve iller memurları kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (Millet Meclisi : 1/132; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/1074) (S. Sayısı : 
1376) (Dağıtma tarihi : 16 . 3 . 1970) 




