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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Muş Üyesi İsmail İlhan, Doğu ve Güneydo
ğu illerimizin bâzılarında kuraklık ve tabiî 
âfetler sebebiyle zarar gören çiftçilere Hükü
metçe yardım yapılmasına; 

Erzincan Üyesi Niyazi Unsal da öğretmen 
ihtiyacı ve öğretmen atamalarına dair gündem 
dışı birer demeçte bulundular. 

Bakanlar Kurulunun yeniden teşkili için 
Adalet Partisi Genel Başkanı ve İsparta Mil
letvekili Süleyman Demirel'in görevlendirildin 
ğine dair Cumhurbaşkanlığı tezekeresi Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

Başkanlık Divanının teşkili konusundaki gö
rüşmeler tamamlanarak, 

A. P. ve C. G. P. Grup Başkan vekili erinin, 
1 Kasım 1973 günü yapılan müzakere sonunda, 
Genel Kurulca kabul edilen önerge istikametin

de tespit edilmesi gereken ve Başkanlık maka
mınca ilgili siyasî partilere tevdi edilmiş bulu
nan oran cetveli ile Başkanlık Divanının bu 
esaslara göre kurulmsma dair önergesi kabul 
edildi. 

İstem üzerine yapılan yoklama sonunda Ge
nel Kurulda çoğunluk olmadığı anlaşıldığın
dan • 

15 . 11 . 3973 Perşem'be günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 18.04'te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kastamonu 

Mehmet Ünal di Mehmet Çamlıca 
Kâtip 
Konya 

O. Nuri Canpolat 

SORULAR 

Yazılı' soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 

Nejat Sarlıealı'nm Selüloz Sanayii tesisleri in

şaatının durdurulma sebebine dair, yazılı soru 
önergesi, Sanayi Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/174) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılıma saatti : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), O. Nuri Canpolat (Konya) 

BAŞKAN 5 nci Birleşimi acıvorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır görüşme
lere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — İstanbul Üyesi Mehmet Feyyatfın 647 
sayılı Cezaların İnfazı hakkındaki Kanunun ha
talı uygulandığına dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Sayın Mehmet Feyyat, 647 sayılı Cezala
rın İnfazı hakkındaki Kanunun hatalı uygulan-
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ması sonucu binlerce hükümlünün bâzı hakla
rı ile, bakmakla yükümlü oldukları aile ve ço
cuklarının kutsal nafakalarının elllerinden alın
dığı, bâzı Cumhuriyet Savcılarının haksız yere 
sık sık yerlerinin değiştirildiği müşahede edil
mekte ve bu sebeple gündem dışı söz talebet-
me&tedir. 

Bilhassa Cumhuriyet Senatosuna yeni katıl
mış olan sayın üyelerin dikkat nazarına bir 
hususu arz etmek isterim: Aktüalitesi olan me
seleler, yani tabiî âfetler, yangınlar, komşu 
memleketlerde herhangi bir âfet veya harp hali 
veya derhal tedbir alınması gereken hususat 
hakkında 'gündem dışı görüşülür. Bunun dışın
daki meseleler, aküalitesi olmayan meseleler 
sözlü soru veya yazılı soru mevzuu yapılır. 

Şimdi, Sayın Feyyat iki meseleyi ortaya ko
yuyor, birinci kısımdaki husus hakkında ken
dilerine söz vereceğim, falkat ikinci husus hak
kında maalesef takdirimi konuşmaları yönün
de kullanamayacağım. Bu mevzu, bir soru mev
zuu olabilir. Buyurun Sayın Feyyat. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Yüce Se
natonun sayın devrimci üyelerini saygı ile se
lâmlarım... 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Devrimci 
olmaz, böyle ayrıcalık olmaz. İçtüzüğe aykırı. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Devrim
ci olmayan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını 
tanımıyor demektir. (A. P. sıralarından «Böyle 
ayrıcalık olamaz» sesleri.) 

BAŞKAN —• Efendim anlayamadım nasıl ol
du? (A. P. sıralarından «Senatonun devrimci 
üyeleri diye hitabediyor» sesleri.) 

ıSaym Feyyat, Sayın Feyyat... Müsaade bu
yurun efendim. Müsaade buyurun efendim hal
lederiz. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Anaya
samızın hükmünü beyan ettim... 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, müsaade buyu
run efendim. Şimdi, Cumhuriyet Senatosu bir 
küldür. Kürsüdeki sözcü Cumhuriyet Senato
su Genel Kuruluna hitabeder. 

MEHMET FEYYAT .Devamla) — Evet. 
'Genel Kurul devrimcidir, deyrimei olmayan 
var mı? 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunda böy
le bir ayırım yapmak hakkını haiz değilsiniz. 
Cumhuriyet Senatosunun bütün üyelerine hita-
betmek zorundasınız efendim. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bütün 
üyeleri devrimci kabul ediyor, saygı ile selâm
lıyorum. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Devrimci olmaz, öyle aydmcı olmaz. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Devrim
ci olmayanın Türkiye Cumhuriyetinde yeri 
yoktur. (A. P. sıralarından «Sen mi kabul edi
yorsun, isen mi takdir ediyorsun ki» sesleri.) 

BAŞKAN — Doğrudur efendim, doğrudur. 
Saym üyeler, söylediği doğrudur. Devrimci ol
mayan bir kimsenin Türkiye Cumhuriyetinin en 
yüksek organı olan Parlâmentoda yer alması 
mümkün değildir. Yer aldığına göre, herkesin 
devrimci olduğunu kabul etmeye herkes mec
burdur. (Alkışlar) 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Sahte
kârlık oluyor. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Siz 
de Sayın Feyyat. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Ben vir
gül koydum beklerim, sabırlıyım; noktayı koy
dum. 

BAŞKAN — ıSaym Feyyat müsaade buyu-
run. Daha söze başlamadan müdahaleyi celbe-
decek ibareler kullanmamanızı rica edeceğim. 
Cumhuriyet Senatosunun Umumî Heyetine hi
tap şekli aşağı - yukarı kalıplaşmıştır. Bu şekil
de hitabetmenizi rica edeceğim. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bundan 
gocun ani arın alışması lâzımdır, Atatürk'ün 
emri ve ilkeleri budur. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Kimsenin go
cunduğu yok. 

BAŞKAN — Size söz vermiyorum Sayın 
Feyyat, Sayın Feyyat bu... (A. P. sıralarından 
gürültüler.) 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Adana> — Senin 
anladığın mânada devrimci değiliz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 
müsaade buyurun. Sayın Feyyat, bu şekilde hi-
tabettiğinize göre, hitap şeklinizi düzeltmez
seniz sizin sözünüzü burada kesiyorum. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Siz dev... 
BAŞKAN — Sayın Feyyat müsaade buyu

run, sözünüz zapta girmiyor sözünüzü kestim. 
Hitap şeklinizi düzelteceğinizi lütfen beyan edin 
de mikrofonu öyle açayım. 
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MEHMET FEYYAT (Devamla) — Sayın 
Başkan, devrimci olmayan Türkiye'de kaç. kişi 
var? .A. P. sıralarından gürültüler.) 

ADNAN KAEAKÜÇÜK (Kahraman Ma-
raş) — 0 başjka, bu başka yahu. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Vazifeni 
yerine, getiriyorsun değil mi, onun için geldin 
buraya değil mi? 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Senin anladığın mânada değil, hakikî devrimci
yiz. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Sayın 
Başkan, anlayışı nedir? (A. P. sıralarından gü
rültüler.) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 
lütfen efendim. Müsaade buyurun efendim. Sa
yın Feyyat, Müsaade buyurun efendim böyle 
her taraftan... 'Sayın Feyyat, Tüzüğümüzde 
madde vardır. Söz alan üye U/mumî Heyete hi-
tabeder. Yerinden söz söylemesine Başkan mü
saade ederse, o zaman sadece Başkana hitabe
tler. ıSize kürsüden hitabetmek... 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahraman Ma-
raş) — Genel Kurula, ya da Başkana söyler. 

'BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 
söyleyeyim, bitireyim. Size kürsüden hitabet
mek üzere söz verdiğime göre, Heyeti Umumi-
yeye alışılmış şekilde hitabetinenizi rica edece
ğim, aksi takdirde müzakereleri idare etmemi
ze imkân kalmıyor. Onun için istirham ediyo
rum alışılmış şekilde hitabediniz. Buyurun. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Başka
nım, mihenk taşını kullandıktan sonra, sayın 
Senato üyelerine hitabediyorum, bu durumda 
herkes anlaşıldı. (A. P. sıralarından «Sen anla
şıldın» sesleri.) 

Sayın Senato üyeleri... 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — 
Sen bilinen adamsın. 

BAŞKAN — Şimdi, sayın üyeler müsaade 
buyurun 'efendim, müsaade buyurun. Herkes 
bağırırsa, «Herkes bu Umumî Heyette anlaşıl
dı» dediklerine göre, o herkesin içerisinde ken
dileri de mevcuttur. Binaenaleyh. mü
saade buyurun konuşsunlar. Buyurun efen
dim. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Sayın 
Senato üyeleri.,, 
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ADNAN KARAKÜOÜK (Kahraman Ma-
raş) — 1923'ten itibaren devrim yapılmıştır 
burada. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Devrim
cilikten gıcık alanın burada yeri yoktur. (A. 
P. sıralarından gürültüler) 

Oradan konuşursan cevap veririm. 
BAŞKAN — Ama Sayın Feyyat müsaade 

buyurun... 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Rahat

sız olan Gazi Çiftliğine gider. (A. P. sıraların
dan gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, onlar devrim
cilikten hoşlanmadıkları için müdahale etmi
yorlar, devrimciliği inhisar altına aldığınız için 
.müdahale ediyorlar. Bu hususa işaret ederim. 
(A. P. sıralarından gürültüler.) 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Hayır, 
ben onlardan öğreniyorum devrimciliği. Tüm 
Yüce Heyetimiz devrimcidir, olmayanların bu
rada yeri yoktur. 

BAŞKAN — Tamam efendim, tamam efen
dim. bravo, tamam. Siz de müsaade buyurun 
efendim. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Saygı 
değer arkadaşlarım; 647 sayılı Kanunun, (Baş
kanlığa yanlış olarak 674 diye arz edilmiş tas
hih ediyorum.) 14 ncü maddesi Türfkiye'deki 
hükümlülere mazeret izni hakkını tanımıştır. 
Keza aynı Kanunun 19 ncu maddesi iş arama 
izni hakkını tanımıştır. Şimdi, bu kanun 

I Cumhuriyet savcılarına hükümlünün durumu-
! na, ceza miktarına, içinde bulunduğu şartlara 

ve bakiye cezasına göre -serbestçe gönderilip, 
[ gönderilmemesi hususunda takdir hakkı ver

miştir. 
i Meselâ, trafik kazasından suçlu bir kimse 
i olabilir; medenî suçlar vardır, ahlâkî redaeti 
j gerektirmeyen suçlar vardır, bunlardan 15 gün 
i bakiye cezası kalmıştır. Bu kimsenin annesi ve-
ı ya eşi ağır hasta olduğu için evine gönderdiği

miz zaman, Bakanlık kanuna aykırı bir tüzükle 
ve. bu tüzüğü de tekrar kasten kanuna aykırı 
olarak değiştirerek «İlle de jandarma ile mev
cutlu göndereceksin» diyor. Jandarmayla gön
deriyorsunuz, jandarma onu evinde bırakıyor, 
kendi de keyfine bakıyor. Adalet Bakanı savcı-

] ya itimat etmiyor, jandarma erine itimat edi-
| yor. Bu bir. 
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İkincisi, iş arama iznidir. Her hükümlünün 
mesruten tahliyesine 15 g'iın kala iş arama izni 
verilir. Bakanlık karakuşî genelge ile «Altı ay
dan aşağı cezası olan hükümlülere bu izin ve
rilmeyecektir» şeklinde tüzük ve kanuna aykırı 
emirleri savcılara göndermektedirler ve hü
kümlünün iş arama özgürlüğü ve hakkı ket
ine dilmektedir. 

Şimdi, Sayın Bakandan bu tüzüklerin yeni
den gözden geçirilmesini ve bilhassa iş arama 
izniyle ilgili emirnamelerin gözden geçirilmesi
ni hassaten istirham ediyorum. 

Ben defalarca muhatabüldum, geçmiş Ba
kanlara bu meseleyi defalarca arz ettim; fakat 
bir fayda vermedi. Ben sabık mesleğimde bu 
lutumumu devam ettirdim, Bakanlıkla mücade
le ettim, Türkiye Cumhuriyeti savcıları içinde 
bunu yalnız ben uyguladım, bana ceza da vere
mediler. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Adalet Partisinin tümünü mahkûm ettim, 
bundan. (A. P. sıralarından gürültüler, «Bra
vo» sesleri.) 

Başka bir icraattan hem de 1 kuruşa mah
kûm ettim. (A. P. sıralarından «Olamaz» ses
leri.) 

Çünkü, herkesin seviyesiyle mebsûten mü-
tenasibolara.k tazminat dâvası açtım da onun 
için. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

-Sayın Yüce Heyetimize ikinci bir hususu 
arz ediyorum : 

Anayasamızın kabul etliği mülkiyet ve mi
ras hakkına göz koyanlar Marksisttir, komü
nisttir. Kabul ederiz, lanetleriz. 

Tüıfkiye'dc cezaevine giren bir hükümlü ça
lışıl-, halı dokur, şunu yapaı-, bunu yapar ve 
günde 100 liralık üretim yapar. Bu hükümlünün 
dışarıda bakmakla yükümlü olduğu perişan du
rumda (-oluk ve çocuğu vardır. Bunlara para 
gönderilmesi lâzımdır. Nafaka hakkı, miras 
hakkı kadar, kutsaldır ve mülkiyet hakkıdır. 
Maalesef, Adalet Bakanlığı açık ceezaevleri 
için G50, 550, 500 kuruş, kapalı cezaevleri için 
550, 500, 4-50 kuruş yevmiye vermektedir ve 
bundan da 3:25 kuruş iaşe bedelini tenzil etmek
tedir. 

Şimdi soruyorum: Bir insan hasbelkader ce
zaevine girebilir. Bu insanın çoluk, çocuğu dı
şarıda perişan kalırsa, cezaların şahsiliği pren
sibiyle bağdaşmayan bu tutum nasıl izah edi

lebilir? Bu hükümlü işlediği suçun cezasını çe
kiyor. Ona acımıyorum, kabul; ama bu hüküm
lünün dışarıda kalan çoluk çocuğunu, onun 
ürettiği ve karşılığında kazandığı paradaki hak
tan nasıl mahrum edebiliriz? Bu, ancak mülki
yet halkkını inkâr mânasına gelebilir. 

Sayın Bakanımızdan bu hususun da gözden 
geçirilmesini ve tashih edilmesini hassaten is
tirham eder, Yüce Heyete saygılar arz ederim. 
(O. II. P. sıralarından alkışlar.) 

Devrimci olmayanların bir daha buraya gel
memesini bu kürsüden arz ediyorum. (A. P. sı
rala rıııdan gürültüler.) 

BAŞKAN —• Kestim efendim, orası zapta 
girmedi. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, 
bir hususun tavzihi gerekir. 

BAŞKAN — Kimden? 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Fey-

yat'tan. 
BAŞKAN — Üye üyeye soru soramaz efen

dim. 
YİĞİT KÖKER (Devamla) — «Adalet Par

tisini hir kuruşluk dâvada mahkûm ettirdim.» 
diye beyanı oldu. O hangi dâvadır, nedir? Mü
saade arz edeyim. 

BAŞKAN — Ona başka bir zamanda... 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Konuş

sun. verilecek cevabım var. 
BAŞKAN —• Biliyorsunuz, gündem dışı ko

nuşmalar müzakere mevzuu yapılamaz, bir. 
İkincisi, üye üyeye sual soramaz. 
2. —• Çorum Üyesi -:Safa Yalçuk'un, Tunus 

Derlet Başkanı Burgibeı'nnı Atatürk ve eserleri 
hakkında yapmış olduğu konuşmaya dair gün
dem dışı demeci. 

BAŞKAN — Şimdi, Cumhuriyet Senatosu 
Çorum Üyesi Sayın Safa Yalçuk, Tunus Devlet 
Başkanı Sayın Burgiba'nm Atatürk'le ilgili be
yanları haikkında gündem dışı söz isterler. 

Sayın Yalçuk. yalnız bu sözler üzerinde her
hangi bir tahlil yapacaksanız size söz vermem 
mümkün olmayacak; ama konuşmanız bilgi 
edinmek için «Bu doğru mudur, yanlış mıdır, 
söyle bir intikal var.» şeklinde ise, söz verece
ğim. 

Konuşmanız hangi şekilde olacak efendim? 
SAFA YALÇUK (Çorum) — Sayın Başkan, 

Sayın Dışişleri Bakanı burada olduklarına gö
çle elbette bizi tenvir edeceklerdir. 
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iBAŞKAN •— Şimdi, sayın üyeler şunu arz 
etmek istiyorum, Sayın Yalçuık'a da onun için 
sordum: İçtüzüğümüze göre iki türlü konuşma 
vardır; birisi gündem dışı konuşmadır. Bunun
la bir husus ortaya konur, ilgili Bakan da o 
konu ile ilgili açıklamada bulunur. Bu, her 
ikisi için de gündem dışı konuşmadır. Bir de, 
sayın bir üye Hükümeti açıklamaya davet eder, 
o husus müzakere mevzuu olur. Bir üçüncü şe
kilde şudur: Hükümet kendiliğinden iç ve dış 
politikaya ait izahat verir. O zaman daha ge
niş ibir müza'kere mevzuu vardır. 

Şimdi sizinki gündem dışı söz istemedir, 
öyle mi? 

SAFA YALÇUK (Çorum) •— Sayın Başkan, 
ben gündem dışı söz istiyorum. Biraz evvel de 
zatıâlinize arz ettim, Sayın Dışişleri Bakanı bu
rada olduklarına göre, kendileri de bu sahada 
bir bilgi verecekler, herhalde. 

BAŞKAN — Tamam efendim, tamam. Bir 
dakika. 

Sayın Gründoğan, iki tane gündem dışı söz 
talebetmişsiniz, bu nasıl oluyor? 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Şartlıdır. 
BAŞKAN — Şartlı gündem dışı konuşma 

olur mu, Sayın Atalay? Siz benden iyi bilirsi
niz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, Dışişleri Bakanımızın konuşmasından 
sonra konuşmak için yazdım. 

BAŞKAN — Biraz evvel arz ettim, o şekil
de gündem dışı konuşma olmuyor, başka bir 
maddeye giriyor. Aynı mahiyette olduğu için 
kısa kısa her ikinize de gündem dışı söz vere
yim, ondan sonra Sayın Bakan da meseleyi açık
lasın, usulüne uyaılım. 

Buyurun, Sayın Yalçuk. 
SAFA YADÇUK (Çorum) — Sayın Başkan, 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
Dost ve kardeşçe ilişkilerimiz bulunan Tu

nus Devletinin Sayın Başkanı Burgiba'nm bir 
süre önce öğrenciler önünde yaptığı bir konuş
mada. Atatürk ve eserleri konusunda bâzı gö
rüşler ileri sürdüğünün haber alındığı ve bun
ların üzüntü yarattığı basın mensuplarının so
rusuna cevaben birkaç gün evvel Dışişleri Ba
kanlığımızın sözcüsü tarafından ifade edilmiş
ti. Sözcü, bu haberin mahiyetinin süratle tam 
bir aydınlığa kavuşturulmasına çalışıldığını da 
ilâve etmişti. 

Tunus gibi bize her bakımdan çok dost olan 
bir ülkeyi ve Atatürk'e ve Türkiye'ye karşı 
hayranlığını her vesileyle belirten, hattâ 1965 
yılında memleketimizi resmî ziyaretleri sırasın
da Yüce Meclisimizin kürsüsünden de bu hisle
rini dile getirerek hepimizi duygulandıran Tu
nus Devlet Başkanı Sayın Burgiba'yı ve binne-
tice karşılılklı ilişkilerimizi ilgilendiren bu mev
zuda Dışişleri Bakanımız halihazırda aydınla
tıcı bilgileri verebilecek durumda ise, konuya 
vuzuh getirmesini kendilerinden rica ediyorum. 

Sayın Başkanım, esasen Sayın Dışişleri Ba
kanımızdan benim yapacağım bu rica idi. Ken
dileri de burada olduklarına göre zatıâlinizin 
mahzur gördüğü hususu kalkar, bizi tenvir 
ederler. 

Teşekkür ederim efendim. 
3. — İstanbul Üyesi Fikret Gündoğan'ın, Tu

nus Devlet Başkanı Burgiba'nm Atatürk ve eser
leri hakkında yapmış .olduğu konuşmaya dair 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gündoğan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 

Başkan, çok değerli arkadaşlarım. 
Gündem dışı söz ta.lebim, gönderdiğim is

tem kâğıdından da anlaşılacağı gibi kardeş Tu
nus Cumhuriyeti Sayın Cumhurbaşkanı Habib 
Burgiba'nm birkaç gün evvel ülkemizle ve özel
likle Atatürk devrimleriyle ilgili sözleri üzeri
ne Sayın Dışişleri Bakanının izahatını dinledik
ten sonra Cumhuriyet Halk Partisi olarak par
timizin kurucusu ve memleketimizi bütün insan
lık âleminde ilk fırsatta ve imkânda sömürge 
durumundan kurtaran bir büyük liderin üze
rinde yapılan münâkaşaların açıklığa çıkması
na ışık tutmak için idi. O balkımdan ben tale
bimi daima Sayın Dışişleri Bakanının çok gay
ret sarfederek iki ülke arasındaki münasebet
lerin olumlu gelişmesine yardım eden faaliyet
lerini dinledikten sonra yapmak isterdim. Ama 
herhalde bizim Tüzüğümüzün imkânları buna 
müsaade etmediği için şimdi sadece bu konuda 
Sayın Dışişleri Bakanının nasıl bir yol izlediği
mizi anlatmasını, burada izahat şeklinde açık
lamasından öteye bir talebim yok. Ancak; Cum
huriyet Halk Partisi Büyük Atatürk'ün kur
duğu bir parti olması hasebiyle, şu cümle ile 
sözüme nihayet vererek, gerçekten biraz evvel 
ifade ettiğim gibi, Sayın Dışişleri Bakanının 
(konuyu aydınlatmasına imkân bırakacağım. 

— 142 — 



O. ISsmatosu B : 5 15 . 11 . 1973 

Atatürk, bizim gözümüzde evrensel değer | Ayrıca, Tunus basın, radyo ve televizyonunda 
vargılaı-ıyle hiçbir surette kazandım, kişilikten ! da memleketimizin ve Cumhuriyetimizin başa-
hiebir eleştiri sonunda en ufak bir kayba uğra
mayacak kadar büyük bir insandır. O itibarla 
eleştirilere değil; fakat, yanlış değerlendirme
lere karşı biz de, elbette Türkiye ülkesi de, 
onu bugün temsil eden Hükümet de gayet has
sastır, bu hassasiyeti diplomatik usuller içinde 
halletme bakımından Dışişleri Bakanlığına bü
yük görev düşmektedir. Eğer böyle bir gayret 
sarf etmişlerse dinlemekten zevk duyacağız. 

•Bizim söyleyeceklerimiz bundan ibaret say
gılar sunarım. 

i. —• Dışişleri Bakanı Halûk Bay ülke n'in, Ço
rum Üyesi Safa Yeılcuk ve İstanbul Üyesi Fik
ret Gündoğan'ın Tunus Devlet Başkanı Burgi
ba'nın Atatürk ve eserleri hakkında yapmış ol
duğu konuşmaya dair gündem elişi demeçlerine 
cevabı. 

BAŞKAN —• Dışişleri Bakanı Sayın Halûk 
1 >ayü 1 ken, buyurun. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HALÛK BAVULKEN 
— Sayın Başkan, Vüce Senatonun sayın üye
leri, 

Cumhuriyetimizin 50 nci yıldönümünü çok 
kısa bir süre önce kutladığımız, bu mutlu yıl-
dönümümüzün bütün dünyada ne kadar geniş 
ve güzel yankılar hâsıl ettiği, 79 dost devletin 
ve çeşitli uluslararası kuruluşların memleketi
mize özel heyetler göndererek büyük bayramı
mızı bizimle birlikte kutladıkları ve dostluk 
hislerini çok sıcak mesajlar ve beyanlarla ifa
de ettikleri değerli senatörlerimizin malûmudur. 
Bütün bu ülkelerin hemen hepsinde milletimizin 
ve Cumhuriyetimizin başarılarım gösteren özel 
programlar hazırlanmış; basında, radyo ve tele
vizyonlarında sitayişkâr yayınlar yapılmıştır. 
Bu güzel programları ve yankıları derleyen ve 
50 nci yıldönümünün bu hâtıralarını ilerideki 
kuşaklarımıza nakledecek olan bir kitap da Ba
kanlığımca hazırlanmaktadır. 

Milletimizin bu gününü kıvançla paylaşan 
ülkeler meyanında, kendisiyle dostane ve kardeş
çe ilişkiler sürdürdüğümüz Tunus Cumhuriye
tinden de Devlet Başkam Sayın Burgiba'nın 
oğlu Burgiba Jr. 'un riyasetinde. Başkanı tenı-
silen, özel bir heyet gelmiş ve Devlet Başkanı, 
günümüzü çok sıcak bir mesajla kutlamıştır. 

rılarını gösteren yayınlar uzun bir .süre yapıl
mıştır. 

Bu mutlu kutlama günlerinden birkaç gün 
sonra, Başkan Burgiba'nın Tunus Millî Hareke
tini izah sadedinde yaptığı bir seri konferans
lardan birisinde, bizi derinden üzecek bâzı ifa
deler bulunduğunu haber aldık. Ancak; iki mil
let arasındaki dostluğa gölge düşürülmesine 
mahal vermemek amaciyie derhal faaliyet ve te
şebbüse geçerek gereken bütün bilgileri temi
ne çalıştık ve tamamiyle aydınlanmadan acele 
bir açıklama yapmamayı tercih ettik. Şu anda 
Tunus Büyükelçimizin Ankara'ya gelerek bize 
vermiş olduğu izahatı da değerlendirerek ge
rekli bilgilerle mücehhez bulunuyoruz. Bu se
beple muhterem arkadaşlarımızın bu konu ile il
gili beyanlarına karşılık gerekli açıklayıcı bil
gileri arz etmek istiyorum ve bu fırsatı bana 
bahşettikleri için kendilerine t eşektir ederim. 

Sayın senatörler, Tunus Devlet Başkanı Sa
yın Burgiba, geçen 2 Kasım tarihinde Tunus 
Şehrinde Basın Enstitüsü öğrencilerine hitaben 
bir konuşma yapmıştır. 

Bu konuşma, Başkanın, Tunus Millî Hareke
tinin tarihî gelişimi hakkında verdiği seri kon
feranslardan birini teşkil etmekteydi. İrticalen 
yaptığı bu konuşmasında Başkan, tesirinde kal
dığı tarihî kişilerden bahsederken Atatürk'e ve 
reformlarına da değinmiştir. Başkanın, Atatürk' 
le ilgili görüşleri öteden beri bilinmektedir ve 
kendisi Atatürk'ü, her vesile ile örnek ve ilham 
aldığı büyük bir lider olarak tammlayagelmiş-
tir. 

Ancak, bu son konuşmasında kullandığı ifa
delerden bâzıları, en azından suitefehhüme çok 
müsait görülmüş, ayrıca konuşmada tarihsel bâzı 
maddî hataların da mevcudiyeti tespit edilmiş
tir. Bunun üzerine, bir taraftan Tunus Hüküme
tinden aydınlatıcı bilgi istenmiş ve diğer taraf
tan Tunus Büyükelçimiz istişare için Ankara'ya 
çağırılmıştır. 

Tunus Hükümetinin, Ankara'daki Büyükel
çisi aracılığıyle, bize verdiği izahatı şöyle özet
lemek mümkündür: «Başkan Burgiba, konuş
masında Atatürk'ün Türkiye'de gerçekleştirdiği 
reformları tenkidetmeyi asla düşünmemiştir. 
Başkan sadece, Atatürk devrimlerinin Tunus 
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bakımından etkilerini değerlendirirken konuyu 
dört açıdan mütalâa etmiştir. Bunlardan birin
cisi; Atatürk'ün Başkan Burgiba'nm şansı üze
rindeki etkileridir. İkincisi; Tunus milleti üze
rindeki etkileridir. Üçüncüsü, Atatürk'ün İslâm 
âlemi üzerindeki ot kişi ve nihayet dördüncüsü 
de; Atatürk'ün diğer ülkelere, bir kurtuluş mü
cahidi olmak bakımından yaptığı etkidir. Böyle
ce Başkan Burgiba, Atatürk'ün bu açılardan 
tarihî bir tahlili sadedindeki sözleriyle Atatürk 
devrimlerinin, bunların yapıldıkları tarihlerde 
İslâm alemindeki etkilerinden bir kısmı üzerin
deki düşüncelerini ifade etmek istemiştir.» 

Büyükelçinin, Hükümeti adına verdiği bu 
izahat şunu göstermektedir ki; Atatürk, Başkan 
Burgiba için, Tunus Milleti için ve bağımsızlık 
mücadelesi yapan bütün ülkeler için bir ilham 
kaynağı olmuştur ve olmakta da devam etmek
tedir. Ancak, reformlarının yapıldığı sırada bun
ların İslâm âlemi üzerindeki etkilerini Başkan 
Burgiba kendi görüş açısından değerlendirmiş
tir. 

Maddî hatalara gelince; bunların da konuş
manın irticalen yapılmış olmasından, ya da tu
tulan basın notlarının noksanlığından ileri gel
diği sanılmaktadır. Meselâ. İsrail'in kuruluşu 
hakkındaki B. M. kararında Türkiye'nin lehte 
oy verdiği ifade edilmiştir. Halbuki, hepimizin 
malûmu olduğu veçhile Türkiye, o vakitler B. M. 
üyesi bulunan 6 kadar Arap ülkesi ile birlikte 
bu kararın aleyhinde oy veren 13 memleketten 
biridir. 

Maruzatımdan da anlaşılacağı veçhile, Ata
türk ve eserleri hakkında, bunların diğer ülke
lere etkileri bakımından ve tarihsel değerlendir
me şeklinde de olsa, objektifle bağdaşmayan bâ
zı ifadelerin özel dostluk ilişkileri sürdürdüğü
müz Tunus gibi bir ülkenin, ayrıca saygı hisle
ri beslcyegeldiğimiz Başkanı tarafından kullanıl
mış olması bizi şüphesiz derin şekilde üzüntüye 
sevketmiştir. 

Netice olarak Tunus bu konudaki teessürleri
ni ve bu durumdan dolayı eseflerini bildirmiş, 
Hükümeti, Başkan Bıırgiba'ıım Atatürk'e hay
ranlık ve Türkiye'ye kardeşlik hislerinde herhan
gi bir değişiklik olmadığı hususunda teminat 
ATermiştir. Ayrıca, Başkan Burgiba 10 Kasım tari
hinde Büyük Atatürk'ün 35 nci ölüm yıldönümü 
münasebetiyle Sayın Cumhurbaşkanımıza şu me
sajı göndermiştir. Mesajın metni : 
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«Kardeş Türk Milletinin derin bir heyecan
la, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük 
Mustafa Kemail'in 35 nci ölüm yılını andığı şu 
sırada Zât ide vl etlerin e bu büyük tarihî şahsiyet 
hakkında -daima 'beslemiş olduğumuz saygı ve 
hayranlık hislerimizi ifade etmek isterim. 

Bütün hayatını 'memleketinin kalkınmasına 
ve Milletinin özgürlüğüne adamış olan bu bü
yük devlet adamının eseri, Tunus'un kendisiy
le kardeşçe mahiyetini belirtmekten zevk duy
duğum çeşitli bağlar sürdürdüğü, büyük ve 
kardeş memue' ket Türkiye'nin, çağdaş tarihinde 
yaşayan izi!er bırakmıştır.» 

Sayın senatörler; Tunus Milleti ile ve onun 
gibi kendileriyle asırlar ötesine giden tarihî, 
kültürel, dinî ve ilâh, yakın ilişkilerimiz bulu
nan diğer Arap ülkeleriyle aramızda en samimî 
rabıtaları sürdürmek ve dostane ilişküleri kar
şılıklı olarak daimî surette geliştirmek Türkiye
lim an.'a nevî siyâsetidir. Cumhuriyet Hükü
metleri bu hususa özel bir dikkat gösteregel-
ıııişler ve tarafların millî yararlarına dayanan 
('ilişkiler, bilindiği gibi gittikçe kuvvetlenmiş
tir. Bundan böyle de aynı gelişmenin devamı 
hem temenniimiz, hem de inancımızdır. 

Yüce Senatonun değerli üyeleri; asil mille-
tkıizin büyük Atatürk'e karşı beslediği içten 
ve sonsuz sevgi, inanç ve güvenle son yarım 
asırda Türkiye yeni ve muhteşem iter tarih yaz
mıştır-. 

Atamızın ufûlünün 35 nci yılını tazimle an
dığımız bu devrede de, milletimiz O'nun sev
gisini gönlünde en kıymetli bir hazine olarak 
muhafaza etmekte ve O'nun umdeleriyle daima 
ileri v? şerefli atılımları gere eki eştirmektedir. 
Başka bir deyimle, Cumhuriyetimizin kurucusu 
Atatürk, büyük milletimizle .birlikte tarih yaz
maya- ve yapmaya devam etmektedir ve edecek
tir. Bu itibarla, ne O'nun eserlerinin, ne de 
prestijinin gölgelenmesi bahiskonusu olabilir. 
Esasen, en büyük eseri olan Cumhuriyetimizin 
50 nci yılında bütün dünya ülkelerinde mem
leket ve milletimize ve O'nun ölmez eserlerine 
karsı gösterilen sevgi, saygı ve takdir bunun en 
beliğ bir ifadesidir. 

Hepinizi hürmetle selâmlarını. (Alkışlar) 

5. — İstanbul Üyesi Fikret Gündoğan'ın, 
İçtüzüğün 115 nci maddesine istinaden geçen 
birleşim tutanağı hakkında beyan}. 
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BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. Gündemi- \ 
miz Başkanlık Divanı seçimidir. Tüzüğümüzün 
4 ncü maddesine göre, önce Başkan seçimi ya
pılacaktır. Başkan... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Bakkamım... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, sözümü 
hiltireyim -ondan sonra sizi de dinlerim 

Başkanlık Divanı seçiminde önce Tüzüğü
müzün 4 ncü maddesine göre Başkan seçimi ya
pılacaktır. Başkan adayı 'olarak Başkanlığımıza 
intikal etmiş tek isim İstaribul Senatörü Sayın 
Tekin Arıburun'dur. 

Buyurun Sayın Gündoğan, ne diyorsunuz 
efendimi 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanlbul) — Saym 
Başkanım, İçtüzüğümüzün 1T5 nci maddesine 
istinaden geçmiş tutanaklar hakkında söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Evet, geçmiş tutanak hakkın
da ; ancak geçmiş tutanağa burada cereyan eden 
müzakerattan noksan, fazla, yanlış geçmiş olan 
bir husus var ise, sadece bunlar düzeltilir. Bu
nun dışında, herhangi bir görüşme yapılamaz. 
Eğer eksik, fazla veya zapta yanlış geçmiş bir 
husus varsa, buyurun efendim. (Adalet Parti 
sıralarından «Gündeme geçtik» sesleri) Müsaa
de buyurunda, bu kadar- gürültü arasında bu 
kadar da hata olur. 

Sayın Gündoğan, yalnız peşinen arz edeyim, 
•hududunu tayin ettim, bu hususlara ait bilgile
rinizi kısa kısa lütfen tashih edilecek şekilde, 
belli olacak şekilde izah edin, aksi takdirde sö
zünüzü keserim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Saym 
Başkan, çok değerli arkadaşlarım; 

Zaptı sabık hakkında söz aldığını andan iti
baren yine bizim görüşümüze göre. Başkanlık 
yapmaya yetkisi olmayan.. 

BAŞKAN — Sözünüzü kesiyorum efendim. 
Bir hususta söz alıyorsunuz, başka bir hususta 
konuşuyorsunuz. Ondan sonra da, suçu hem ken
diniz işliyorsunuz, hem de başkalarına suç is-
naldediyorsunuz. İstirham ediyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bir hu
susta söz alıp, başka bir şey söylememek zorun
luluk değildir. Her hususta söz almak özgürlü
ğü içinde çalıştığımızı sanıyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, bu
rada sadece tutanağa yanlış, fazla, eksik geçmiş 
olan hususu söyleyeceksiniz. Bunun dışında baş
ka söz söylemek hakkını, Tüzüğe göre haiz de
ğilsiniz. Bunu işaret ediyorum efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ama 
Sayın Başkan, yalnız bir yıl için seçilip, yalnız 
bir tek birleşimde Başkanlık yapmaları kanunî 
olan kişilerin bütün oturumlara sirayet edecek 
sakilde Başkanlık yapmalarını aealba, benim bir 
konuda konuşmak mecburiyetinde iken, başka 
konuya geçmemden daha hafif bir hata mı ola
rak kabul ediyorlar? Ben de buna bu.. 

BAŞKAN —• Sayın Gündoğan, rica ediyo
rum kapanmış olan mevzuları tekrarlamayınız. 
Taktiğinizi İnliyorum ve o taktiğinize, uymuyo
rum kaç günden beri.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sayın 
Başkan, taktiğimizi bildiğinizi söylediniz; zo
runlu bir cevaba beni mecbur bıraktınız. Biz de 
sizin başkaları tarafından yürütülen bir takti
ğin, maalesef aracısı olduğunuzu bildiğimiz için, 
daima meşruluğunuz üzerinde, daima Tüzüğe 
aykırı davranışınız üzerinde ve orada oturmanı
zın hukuk dayanağı olmadığını söylemeye mec
bur oluyoruz. Siz neyi sezdinizse biz ondan da
ha âlâsın]... 

BAŞKAN —• Sözünüzü kestim efendim, zap
ta girmiyor bunlar, Çünkü söz isteme maıksadı-
aıın dışında konuştuğunuz için zapta girmiyor 
bunlar. Zapta girecek şekilde konuşursanız açı-
yorum*. 

Buyurun. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bunu 

böyle söyledikten sonra, gerçekten geçen tutana
ğın, cereyan eden olaylara, müzakerelere, yazılı 
belgelere, iddia edilen, ileri sürülen savlara ve 
nihayet uygulanması gereken Tüzük hükümleri
ne tamamen aykırı bir şekilde düzenlendiği açık, 
aşikâr ve kesin olarak ortadadır. Şimdi bunları 
size birer birer anlatacağım. Şüphesiz ki, bir mü
zakereden sonra tutulmuş ve maalesef belki bi
zim de, hepimizin de o günkü durumu, davranı
şı yüzünden, belki çalışanların da kadir olabil
dikleri imkân bu olduğundan derme, çatma bir
takım yazılı belgeler üzerinde herkesin kolay
lıkla dinleyebileceği ve kulağa hoş gelecek, ya 
da zihinlere hoş gelecek söz söylemenin zorlu
ğunu takdir edersiniz. Bunu bir görev olarak 
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yaptığım için, buradaki kuruluğu ve didaktik-
liği peşinen bağışlamanızı rica ederim. 

Değerli arkadaşlarım, geçen defa yaptığımız 
Birleşimde Adalet Partisi Grup Başkanvekille-
ri ile Cumhuriyetçi Güven Partisi Grup Baş-
kanvekilinin müştereken imzalayarak Başkan
lığa sundukları ve Adalet Partisinin öteden be
ri sürdürdüğü, Cumhuriyet Senatosunda mev
cut üyelerin adedini 132'ye indirmek suretiyle 
yalnız üe siyasî partiye Başkanlık Divanında, 
giderek komisyonlarda yer ayıran önerisini uy
gulamaya koymak için biraz evvel sözünü etti
ğim ve mümzilerini belirttiğim önerge, oylan
maya başladığı sırada şöyle bir durumla karşı 
karşıya kalmış bulunuyoruz. 

Önergeyi oya arz etmeden önce itirazlar va
ki olmuş ve bu önerge üzerinde açık oy iste}ren 
bir takririmizin mevcut olduğu belirtilmiş ve 
fakat Başkan böyle bir takririn bulunmadığın
dan bahis ile, halta buradaki sözlerine baka
rak, «O takrir bu önergeye ait değildir.» de
mek suretiyle bir açık oy önergesinin olmadı
ğını kendisi takdir ederek tebliğ etmiş ve fa
kat bizim ısrarlı tutumlarımız ve bir açık oy is
teğini havi önergenin mevcudiyetini ısrarla 
[belirtmemiz üzerine; kendisi, gene bu zabıt-
lardaki ifadesine bakarak söylüyorum, «Açık 
oya vuruyorum.» şeklinde beyanlarda bulunmuş 
olmasına rağmen, ve halen Başkanlık Divanı
nın. elinde, biraz evvel sözünü ettiğim iki Baş-
kaııvekilinin imzaladığı ve Başkanlık Divanının 
üyelerinin dağıtımını gösterir önergenin açık 
oya konularak oylanmasını istediğimize dair 
takrir mevcut iken, bu takririn yokluğumdan 
bahis ile, açık oylama suretiyle oylama ya
pılmaması usule aykırıdır, Tüzüğe aykırıdır 
ve bu itibarla da tutanaklarda böyle bir duru
mun mevcut olmaması yüzünden, keyfiyetin 
tutanaklara tam geçmesini sağlamak üzere söz 
almış bulunuyoruz. 

Tabiî, bizim iddialarımızdan sonra tahmin 
ederim ki, Başkan, bütün bu müzakerelerin ba
şından beri izlediği yöntemi terk etmeyecektir, 
mutlaka kendisi şahsen vereceği bir kararla, 
hukuk dışı veya hukuk içi cevaplarla, bizi 
karşılamaya çalışacaktır. Ancak kendisinin, 
bütün Genel Kurula, bizim biraz evvel adını 
andığım, mahiyetini de söylediğim, dağıtım 
cetvelinin oylanmasının açık oya sunulmasına 

dair önergemizi bulup göstermesi lâzım ve ta
biî omdan sonra ela, onun gereğini yerine getir
mesi lâzım. 

Sayın Başkan bu açık oy önergemizi nazarı 
itibare almadan, «Önergeyi oylarınıza arz edi
yorum.» gibi bir söz söylemişler; zabıtların tet
kikinden anlaşılıyor. Ancak, o andan itibaren 
ta sonuna kadar geçen zaman zarfında, bu 
önergeyi tizim açık oya koyma teklifimize rağ
men iş'ari oyla halletmeye kalkışması süreci 
içinde hiçbir zaman «kabul edenler...» nidası ile 
önergenin gerçekten kabul edenlerin oylarına 
iktiran etmesine hazır bir şekilde tutulmadığı 
'anlaşılıyor. Zaptın hiçbir yerinde «Kabul eden
ler...» sözcüğüne Taslamıyorsunuz. Oysa, öner
gelerin kabulü veya reddini tefhim edebilmek 
için, önce önergenin «Kabul edenler... Etme
yenler...» şeklinde oya sunulması Tüzüğümüzün, 
tabiî bütün tatbikatımızın âmir hükümleri ge
reğidir. İsterseniz Tüzüğümüzün maddesini 
oludayım. Madde 113 bunu böyle gösteriyor. 

Şimdi zabıtları tetkik ederseniz önergeyi 
iş'ari oya vaz eden Başkanın bu önergeyi «Ka
bul edenler...» şeklinde Genel Kurula hitapta 
bulunmadığı açıkça ortaya çıkacaktır, elimdeki 
zabıtlar bunu gösteriyor. İş'ari oyla halletmeye 
çalıştığı önerge akıbetini, «Kabul edenler...» 
sözü ile Genel Kurula vazetmeyen Başkanın 
daha bu hareketi yapmaya başladığı andan iti
baren, bu Genel Kurulda Suphi Gürsoytrak, 
Suphi Karaman gibi arkadaşlarımızın defalar
ca, tekrarla ileri sürdükleri bir hususu da hiç 
nazarı itibara almadığı gene zabıtların tetkikin
den anlaşılıyor. O iki arkadaşımız ve sonra ona 
katılan başka arkadaşlarımız önergenin oylan
ması; biraz evvel arz ettiğim biçimde ve Tüzü
ğün emrettiği şekilde, hele bizim verdiğimiz 
açık oy istemini bertaraf ederek iş'ari oyla hal
ledilirken ve fakat henüz «Kabul edenler...» 
denmeden önce Genel Kurulda çoğunluğun ol
madığı iddiası sebketmiş ve mütaaddit defalar 
o, bu kanattan çoğunluğun olmadığı sesleri gel
miş. Başkan da; «Çoğunluğun olmadığı mı id
dia ediliyor? Ben sayıyorum 93 kişi var.» gibi, 
«Ne istiyorsunuz? 5 kişi var mı?» gibi sözler
le, bu hitabı ve çoğunluk olmadığı iddiasını 
duyduğunu, zabıtlardaki sözleri ile teyit ve 
tarsin eyliyor. Nihayet Başkan; «Kabul eden-
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ler...» diye hitap etmeden ve bizim önergemizi 
de bertaraf ederek; «Önergeyi oylarınıza koyu
yorum» dan itibaren... 

BAŞKAN — Siz müzakere hakkında konu
şuyorsunuz. 

FİKEET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ha
yır.. 

BAŞKAN — Müzakere hakkında konuşuyor
sunuz efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Tuta
nak hakkında. Tutanak da böyle bir şey ol
ması lâzımken, yok. 

BAŞKAN — Ne olması lâzım? 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Şu ol
ması lâzım. 

BAŞKAN — Evet söyleyin 'bakalım. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sayın 
Başkanın, oradan gelen; «çoğunluk yoktur» 
sözlerine karşı, «Beş kişi var mı?» diye hitabet-
ttiği anlaşılıyor. Beş kişinin var olduğu isimler 
okunmak suretiyle, bu zabtıta gördüğüm gibi 
alt alta da yazılmak suretiyle tespit ediliyor. 
Şimdi, beş kişinin ayağa kalkarak, Genel Ku
rulda çoğunluk olmadığı iddia edildiği bir hen-
gâmda yapılacak şey, İçtüzüğün belli maddesi 
gereğince, derhal çoğunluğun olup olmadığını 
sağlayacak yönteme başvurmak, yani yoklama 
yapmaktır. Başkan, bu yoklamayı yapmamıştır. 
Yapmamış olması, bir İçtüzük ihmali veya kas
ten İçtüzüğün bertaraf edilmesi halidir. 

Şimdi, zabıtta eğer yoklama istemi varsa ve 
beş kişi de ayağa kalkmış ise, o zabıtta beş ki
şinin ayağa kalkması ile doğan durum karşı
sında, şu halin bulunması gerekirdi: Başkan beş 
kişinin ayağa kalkması üzerine, zorunlu olarak, 
ad okumak suretiyle çoğunluğun var olup ol
madığını araması gerekirken, bunu yapmaması 
İçtüzüğe aykırı ve yapılan hareketin zabıtlarda 
yerini bulamamış olması, uygulanamamış olması 
bakımından zahıtlar eksik ve yersiz tutulmuş 
olmaktadır. 

Ondan başka, Sayın Başkanın o işaret oyu 
ile halletmeye çalıştığı önergenin akibetinin ne 
olduğunu aramak zorundayız. Fakat ne görüyo
ruz?. «Kabul edenler..» hitabı yok, fakat «Ka
bul etmeyenler..» hitabı var. «Kabul edenler..» 
hitamı olmayan; fakat «Kabul etmeyenler..» 
hitalbı ile oylandığı sanılan önergenin; biraz ev
vel okuduğum 113 ncü madde gereğince, tam 

anlamı ile oya konuluğu iddiası geçerli değildir. 
Zorunlu olarak Başkanın Tüzüğü tam anlamı ile 

•tatbik ederek, zabıtların düzgün, kanunî, Tüzük-
sel biçimde uygulanmasını sağlamaları lâzım
dır. 

Sonra Başkanın, bir hatayı, özellikle Tüzük 
içinde mütalâa ederek düzeltmesi görevi, İçtü
züğümüzün 7 nci maddesinde aşikârdır. Bakı
nız, Sayın Başkanın bu vazifesini ihmal etmesi, 
'bizim Tüzüğümüzde emredilen hususu yerine ge
tirmemesi imkânını yaratmış, bir de bize, bütün 
Senatoya âkibeti çok korkunç bir hileyi, aşağı -
yukarı bir kötü niyet hareketini de kabul ettir
mek zorunda bırakıyor. Verdikleri önerge ile 
iki grup başkanvekilinin yaptıkları dağıtım cet
velinde, bir Başkanın Adalet Partisine, iki Baş
kanvekilinin Adalet Partisine, bir Başkanvekili
nin Cumhuriyet Halk Partisine, bir İdare Âmiri
nin Adalet Partisine, iki İdare Âmirinin Halk 
Partisine düşmesi ve gerisinin de böyle bildiği
miz şekilde taksim edilmesi lâzım gelirken ve 
dikkatle üzerinde durulması gereken husus şu 
iken, Başkan bunu görmemiştir. O dağıtım cet
velinde Cumhuriyetçi Güven Partisinin 132 üze
rinden sayılarına düşen puan 7,54 kadar olduğu 
hakle ve bu 7,54 bizim 14,81 puanımızdan düşük 
olduğu halde, İdare Âmirlerinin Başkanvekil-
lerinden sonra dağıtıma tabi tutulması, 8 nci 
maddenin 2 nci fıkrası âmir hükmü olmasına 
rağmen... 

BAŞKAN — O zabıtla ilgili değil efendim. 
O, önergeyle ilgili. O hususu geçmenizi rica ede
ceğim efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Zaptı 
düzeltmek... 

BAŞKAN — O, zabıtla ilgili değil efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Böyle 
geçti zapta. 

BAŞKAN — O verilmiş önerge, Yüksek He
yetin kararıyle kabul edilmiş şeklidir. O yan
lış olabilir, doğru olabilir, onu bırakın. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Siz bu 
önergenin kabul edildiği idiasma iseniz, bu öner
ge böyle kabul edildiyse bunda bir hile var, 
besbelli oluyor. Çünkü şimdiye kadar hangi 
mücadeleyi verdikleri belli olan bir grup yanı
na, bir tâviz vererek, bir fazlaca makam ve
rerek bir başka grubu da dümen suyuna getir
mek istediği anlaşılıyor. Böyle bir duruma Cnm-
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huriyet Senatosunu düşürmeyeceksiniz, düşür
meye mâni olacaksınız. Gereceksiniz ki, Cumihu-
riyetçi Güven Partisini yanma almak için gay
ret sarf eden önerge sahipleri.. (A. P. sıra! arın
ılan «Sadet dışında konuşuyor Sayuı Başkan» 
sesleri.) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun bitiriyor 
efendini. 

FİKRET GÜNDOGAN (Devamla) — Önerge 
sahipleri kendilerinin hakkı olmayan bir yeri 
kendilerine lütfetmek, ihsan eylemek, lütuf bu
yurmak suretiyle bir yandaşlık teminine çalışı
yorlar. 

Şimdi, böylesine bir önergenin kaimi edil
diği iddiasındaysanız, böylesine bir yanlışlığın. 
korkunç yanlışlığın, belki de bir hileye müs
tenit durumun böylesine zabıtlarda kalmasına 
müsaade edecekseniz, o zaman sizinle, daha ba
şından beri söylediğimiz gibi, yapacak şeyimiz 
sonuna kadar mücadeledir. Eğer siz >bu öner-
tgeyi, başından beri söylediğim gibi açık oylama
ya vazeder ve tekrar içindeki hileden mütevel
lit olduğunu sandığımız bozukluğu da çıkar
mak suretiyle ortaya koyarsanız, o takdirde 
müzakereleri gerçek hukuksal rayına oturtmak 
imkânına kavuşuruz. Aksi halde, geçen celsede 
yapılan muamelelerin hiç birisi tutanağa doğru 
geçmemiş ya da tutanakta hileye müstenit hat 
ve hareketlerin kabul edilmiş olmasından dola
yı, bütün Senatonun onunla ilzam edileceği gibi 
nir zor karşısında bırakılmışlığııı aşikâr olduğu 
gözüküyor. 

Onun için Sayın Başkan, müsaade buyurur
sanız işi doğru yokla halledelim, önce açık oy 
önergemizi nazarı itibara alınız. 

BAŞKAN — :Siz tutanak hakkında konuş
tunuz; söyleyeceğiniz sözleri söylediniz efendim. 

FİKRET GÜNDOGAN (Devamla) — Mü
saade ediniz efendim. 

Önce bizim verdiğimiz açık oy önergesini na
zarı itibara alacaksınız, sonra yaptığınız işarı 
oylamadaki eksikliği gözönünde bulunduracak
sınız, ondan sonra yapılan taksimdeki o hileyi 
bulacaksınız; fakat asla ve kafa yanlışlığa mü
saade etmeyeceksiniz ve sakın ha olaki Cumhu
riyet Halk Partisini, o önergeyle verilen ve Cum
huriyet Senatosunu; 185 kişiden ibaret olan Se
natoyu 132 kişi olarak kabul ediyor, onun için
deki yanlışlığı düzeltiyor çabasında bir parti 

olarak saymayasınız, saydırmaya da çalışanlara 
mâni olasınız. 

Değerli Başkanım, sayın arkadaşlarım, lüt
fen bizim söylediğimiz sözleri.. 

BAŞKAN — Tamam efendim, söyledikleri
nize şimdi temas edeceğim, müsaade buyurun. 

FİKRET GÜNDOGAN (Devamla) — Lütfe
diniz bunu yapınız. 

'BAŞKAN — Müsaade edin efendim. 
FİKRET GÜNDOGAN (Devamla) — Aksi 

takdirde Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, ak

si takdirdesi falan yok. İşte söylediniz söyleye
ceğinizi. 

FİKRET GÜNDOGAN (Devamla) — Aksi 
takdirdesi var Sayın Başkan, müsaade buyurun. 

BAŞKAN — \ ani, aksi takdirde tehdit ede
ceksiniz.. Bu. 

FİKRET GÜNDOGAN (Devamla) — Aksi 
takdirde Sayın Başkan, size bir ricada buluna
cağım. 

SAFFET URAL (Bursa) — Zehir hafiyeliği 
bırak Sayın Başkan. 

FİKRET GÜNDOGAN (Devamla) — Bıra
kınız vasıta olmayı, lütfen tüzüğü 1 ııci mad
desinden itibaren dosdoğru uygulayınız. Tan
rı. «Dosdoğru namazınızı kılınız» der; dosdoğ
ru işinizi yapınız. Bu sizin yaptığınız iş dos
doğru değil. Aslında biraz evvel arz ettiğim gibi, 
alet olmaktan ileriye gitmiyor ve kabul etmi
yoruz. Düzeltirseniz size şükran borcumuz olur. 
Aksi takdirde Sayın Başkan, gerçekten (tehdit 
anlamına almayın) bu Senatoda siz Türkiye'nin 
.halkının haklarını savunmaya can atan kişileri 
vazifelerinden mahrum bırakıyorsunuz demektir. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Türkiye halkları 
yok, Türk hakkı var. 

BAŞKAN —- Tamam efendini, sözünüz bitti. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — «Hakları» diyor 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 
sözü bitti, zapta girmiyor. 

FİKRET GÜNDOGAN (Devamla) — Sayın 
Başkan, öyle bir idare tarzı yapıyorsunuz ki, 
insanın bu kürsüye gelmeye aslında gerçekten. 

BAŞKAN — Efendim, zapta girmiyor, fuzu
li konuşmayınız. Çünkü zapta girecek hususla
rın hepsini fazlasıyle söylediniz. Hattâ o kadar 
fazla söylediniz ki. hakarete kadar götürdünüz 
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ben müdahale etmedim. Müsaade buyurun, söy
lediğiniz hususların düzeltilmesi lâzımgelenini 
düzelteceğiz ,düzeltilmesi mümkün olmayanı ce
vaplayacağız. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Yalnız 
biz değil, usulüne uygun olarak yapacağınız.. 

BAŞKAN — Evet efendim, usulüne uygun 
yapacağız. Hiç usulüne uygun olmayanı yapma
dık. 

FİKRET G-ÜNDOĞAN (Devamla) — Gör
medik şimdiye kadar. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından al
kışlar). 

'BAŞKAN — Sayın üyeler ; 
1. Zaptı Başkan tutmaz. Zapta eksik, fazla, 

yanlış geçebilir. Bunda Başkanın kusuru arana
maz. 

2. Verilen önergeyi Başkan tanzim etmedi
ği için, önergede şu veya bu husus Başkana ku
sur olarak atfedilemez. 

3. Önergelerini tatbike koymadığımı söyle
diler. İki tane önergeleri elimde. Okuyorum: 

ı«Gecen oturumda verdiğimiz ve Ueuzal öner
gesinin kabulüne dair kararın kaldırılmasını 
kapsayan önergemizin ad okunmak suretiyle 
açık oya konulması..» 

iBu, kendi verdikleri önergeye aidolduğu için, 
(ki, o celsede de ifade ettim) bunu tatbik ede
mezdim. 

!Bir de, «Başkanlık Divanının teşkilinin İç
tüzük hükümlerine göre yapılmasını ve bu öner
genin ad okunmak suretiyle açık oya konulma
sını» denmiş. Okundu, oylanmadı. Bu da usulüne 
uygun verilmediği için muamele görmedi. 

FİKRET G-ÜNDOĞAN (İstanbul) — İşte o 
önerge. 

BAKSAN — Başka önergeniz yok, müsaade 
buyurun. 

Şimdi, bunun üzerine zapta eksik geçen bir 
husus var hakikaten. Tüzüğümüze göre Başkan 
oylamaya evvelâ «Kabul edenler» den başlar, 
sonra «Kabul etmeyenler» der. Önce ben «Kabul 
edenler» dedim, ,bu taraf el kaldırdı. O arada 
gürültülerle, kimi açık oy istedi, kimi yoklama 
istedi, kimi bilmem ne istedi, ama eller kal
dırılmış vaziyette idi. Ben bu arada o gürültü 
esnasında hakikaten «açık oy» tâbirini kullan
dım; zabıtta var ama bir arkadaşım «Oylamaya 
geçildikten sonra yoklama yapılmaz» diye ikaz 

etti ve onun üzerine «Kabul etmeyenler» dedim. 
Zabıtları ben de tetkik ettim. Zapta kabul eden
ler» tâbiri geçmemiş, «Kabul etmeyenler» tâbiri 
geçmiş. 

Ben bu kadar senedir Riyasette vazife 'görü
rüm, .hiçbir zaman böyle 'eksik oylama yapma
dım. Yani «Kabul edenler»'demeden, «Kabul et
meyenler» gibi bir oylama-tatbik etmedim, bü
tün zabıtlar meydandadır. 

Bu itibarla bu hususun zapta eksik geçmiş 
olduğunu kabul ediyorum, düzeltiyorum. «Ka
bul edenler» tâbiri kullanılmıştır, zapta eksik 
geçmiştir. iBunu düzeltiyorum. Bunun dışında 
eksik, fazla bir husus yoktur. 

6'. — Başkanlık Divanı seçimi. 
BAŞKAN — Başkan seçimi için oylamaya 

geçiyoruz. Küreler konulsun. (C ,H. P. ve 
M. B. G. sıralarından gürültüler.) 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) —Sayın 
Başkan, usul hakkında söz istiyorum. 

RAHMİ ERDEM (İstanbul) —Seçimin usu
lü hakkında söz istiyorum. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Sa
yın Başkan, geçen tutanak hakkında söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Bitti efendim, gündeme geçtik. 
(C. II. P. sıralarından gürültüler). 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Niye 
olup bitliye .getirmek istiyorsunuz, niye İçtü
züğü çiğnemeye devam ediyorsunuz, madem ki, 
haklısınız? 

RAHMİ ERDEM (İstanbul) — Seçimin usu
lü hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yahap Güvenç?.. Burada. (C. 
H. P. sıralarından gürültüler). 

Seçim için ad çekme yapıyorum. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vur
malar). 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Niye 
oldu bit tiye getirmek istiyorsunuz ? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Seçi
min usulü hakkında söz istiyorum. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Usul hakkın
da söz istiyorum. 

BAŞKAN — Tüzüğe uygun olmayan söz is
temelerine Başkanlık cevaz vermez (C. H. P. 
sıralarından gürültüler). 

RAHMİ ERDEM (İstanbul) — Seçim yapı
yorsun, seçimin usulü hakkında söz istiyorum. 
(€. H. P. sıralarından gürültüler). 
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BAŞKAN — Sayın Sezai O'Kan?. Yok. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) İşte böyle gü
rültü yapıyorsunuz, zapta onun için eksik geçi
yor. (C. H. P. sıralarından gürültüler «Usul 
hakkında söz istiyoruz» sesleri) Fevzi Halıcı? 

(SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Usul hak
kında söz istiyoruz. 

BAŞKAN — Neyin usulü hakkında istiyor
sunuz ? 

ISALİH TANYERİ (Gaziantep) — Efendim, 
(Başkan seçimin usulü hakkında konuşacağız. 

BAŞKAN — Usul bitti efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Seçimin 

usulü hakkında. 
BAŞKAN — Zaptı sabık hakkında konuştu

nuz, bitti, artık usul yok. Bir şey yapmıyoruz 
ki, usul olsun. (O. H. P. sıralarından gürültüler 
«Seçimin usulü hakkında konuşacağız» sesleri). 

Sayın Sırrı Turanlı? Burada. Sayın Halıcı 
da (burada. 

Üç kişilik tasnif heyeti tespit edilmiştir. 
(Seçime nereden başlanacağına dair ad çeki

yorum: Sayın Mirkelâmoğlu. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 

Başkan, açık oy önergemiz nerede, kayıp mı 
ettiniz? Usul hakkında söz istiyorum, usul hak
kında söz verin bana. 

BAŞKAN — Bir şey yapmıyoruz ki, usul 
hakkında söz istiyorsunuz efendim. (C. H. P. sı
ralarından «Seçim yapıyorsunuz» sesleri). 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Seçim 
yapıyorsunuz, seçimin usulü hakkında söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Zaptı sabık hakkında söz iste
diniz, verdim, konuştunuz; cevabını aldınız bitti, 
mesele bitti, gündeme geçtim. (C. H. P. sırala
rından gürültüler). 

Buyurun efendim. (C. H. P. sıralarından gü
rültüler). 

«Necip Mirkelâmoğlu..» 
BAŞKAN — Başkan seçimine geçiyoruz. Bu

yurun efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ka

nun yok mu, nizam yok mu ? 
HALİL GORAL (Aydın) — Ama yüzsüz 

adamsın sen be. 
BAŞKAN — Terbiyeli konuşun, size bir ih

tar veriyorum. (C. H. P. sıralarından gürültü-
RAHMİ ERDEM (İstanbul) — Size Millet 

verdi ihtarı. 
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BAŞKAN — Sizin seviyenize inmek isteme
diğim için hakkınızda Tüzüğü tatbik etmiyorum. 

Buyurun efendim, okuyun. 
(İzmir Üyesi Necip Mirkelâmoğlun'dan baş

lanarak oylar toplandı). 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş

kan, açık oy önergemizi ne yapıyorsunuz? 
BAŞKAN — Müzakeratı sizin arzunuza gö

re idare edecek değilim, Tüzüğe göre idare edi
yorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan siz buranın diktatörü değilsiniz. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Usul hakkın
da söz istendiği zapta geçsin, ondan sonra de
vam edilsin. Senin çiftliğin değil burası, usul 
hakkında söz istendiği zapta geçsin. 

(Samsun Üyesi Ziya Gökalp Mülâyim'den 
itibaren oyların toplanmasına devam olundu). 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye
ler lütfen acele etsinler, efendim. 

Oyunu kullanmayan sayın üye var mı efen
dim ? Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

Tasnif Heyeti, lütfen vazife başına.. Sayın 
Valıap Güvenç, Sayın Fevzi Halıcı, Sayın Sırrı 
Turanlı. 

(Oyların ayrımı yapıldı). 
BAŞKAN — Tasnif Komisyonu raporunu 

okutuyorum : 
Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Başkan seçimi' için ya
pılan oylamaya 109 üye katılmış ve neticede aşa
ğıda adları yazılı üyeler hizalarında gösterilen 
oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Tasnif Heyeti 
Üyo Üye 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Konya 
Valıap Güvenç, Fevzi Halıcı 

Üye 
Adıyaman 

M. Sırrı Turanlı 

1. 
%} 

3. 
4. 
0. 

6. 

Tekin Arıburun 
Cevdet Sunay 
İ. Sahri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
İptal 
Boş 

85 
2 
1 
1 
2 

18 

109 
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BAŞKAN — Anayasamıza göre gerekli nisap 
temin edilemomiş'tir; ikinci tur oylamaya geçiyo
rum. 

ERDOĞAN ADALİ (İstanbul) — İptalin se-
•bc'bi. ne? Tekerrür etmemesi için soruyorum. 

BAŞKAN — Ben scfcJbini biliniyorum, rapo
ra öyle intikal etmiş. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Baş
kan, 'teklifjmiz vardı, 

BAŞKAN — Teklifiniz Anayasaya aykırı. 
Gizli oyla yapılır seçim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) —• Ad okuya
rak... 

BAŞKAN —• Ad okuyoruz, ıbaşka ne 'okuyo
ruz?.. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) —• Birinci at
sın, ondan .sonra... 

BAŞKAN — Burada usul icat edecek deği
liz, beyefendi; istirham ediyorum. 

İkinci tur oylamasına başlıyoruz. 
(İzmir Üyesi Necip Miıkelanıoğlu'ndan başla

narak oylar toplandı,) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın 'üye

ler lütfen acele etsinler. 
Oyunu kullanmayan sayın üye var mı?. Yok. 

Oylama, işlemi 'bitmiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı.) 

BAŞKAN — Tasnif heyeti raporunu okutu
yorum. 

TUR : 2 
Yüksek: Başkanlığa. 

'Cuiınhuriyeıt Senatosu Başkan seçimi için 
yapılan oylamaya (111) üye katılmış ve neti
cede aşağıda adlan yazılı üyeler hizalarımda 
gösterilen oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
'Tasnif Ileyciti 

•Üyo Üye 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Konya 

Vaıhap Güvenç Fevzi Halıcı 
Üye 

Adıyaman 
M. Sırrı Turanlı 

1. — Tekin Ariburan 
2. — İ. Şevki At aşağım 
3. — İ. Saıbrl Çağlayaıngil 
4. — M. Tığlı 
5. — Cemal T o Han 
6. — Cevdet .SiTnay. 

84 
9 
4 
2 
1 
1 

7. — Şeref Kayalar 
8. — İsmet İnönü 
9. — A. Nusret Tuna 

10. — Hilmi Nalbautoğlu 
11. — Boş 

1 
1 
1 
1 
6 

111 
BAŞKAN — Anayasamıza göre gerekli ni

sap temin edilememiştir. 3 ncü tur oylamaya 
geçiyoruz. 

.Sayın, üyeler, verilmiş bir önerge ile bir hu
sus talebe dilnıcıktedir ki, buna uymak zorunda
yız, isimler ağır ağır okunacak. Lütfen ismi 
okunan say.m. üye ismi okunduğu zaman kürsü
ye yakın bulunsun. Ben de aynca kaıç sayın 
üyemin oy kullandığını dikkatle t akib edeceğim 
ve not alacağım efendim. 

Başlıyoruz. 
(Ordu Üyesi SelâhaMin Acar'dan başlana

rak oylar* toplandı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye 

var mı? Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
9G sayın üye oy kullanmıştır. 
(Oyların ayırımı yapıldı) 

BAŞKAN 
yorum. 

Tasınif Heyeti tutanağını oku-

TUR : 3 
Yüksek Başkanlığa 

Cujnrhuriyet Senatosu Başkan seçimi için ya
pılan oylamaya 96 üye katılmış ve neticede aşa
ğıda adları yazılı üyeler hizalarında gösterilen 
oylan alm.isla.rdir. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Üye Üye 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Konya 

Vaıhap Güvenç Fevzi Halıcı 
Üye 

Adıyaman 
•M. Sırrı Turanlı 

1. — Tekin Arıburun 92 
2. — Celâl Ertuğ 1 
3. — Azmi Erdoğan 1 
4. — Boş 2 

96 

BAŞKAN — Gerekli nisap temin edilemedi
ği cihetle 4 ncü tur oylamasına, geçiyoruz. 
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NEJAT SARLIOALI (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, seçilme hakkı olmayan insanların seç
me haklarının da olmaması iktiza eder. Bu se
beple onların seçime katılmamaları ieaibeder. 

BAŞKAN' — Burada insan yok efendim, se
natör var. 

NEJAT SARLIOALI (Balıkesir) — O sena
törlerin seçme haklarının da olmaması lâzım-
;gelir. Bu nedenle seçime katılmamalıdırlar. 

BAŞKAN — Kim oy kullanıyor efendim 
açık söyleyin? Burada, salonda bulunan sayın 
üyelerin hepsi seçime ve seçilme hakikini haiz
dir. Sadece şu anda ben oy kullanamam. 

ÖMER U'CUZAL (Eskişehir) — Anayasanın 
hangi maddesinde okudular? 

NEJAT SABLFCALI (Balıkesir) — Millî 
Birlik Grubu, Kontenjan -Grubu ve bağımsızla
rın seçilme haklarının olmadığını tescil ettim. 

BAŞKAN — Öyle bir şey yok (efendim. Ana
yasada öyle bir şey yok. Siz tescil edemezsiniz, 
Anayasa, tescil etmiş. 

Dördüncü tur oylamalara geçiyoruz efen
dim. 

(Ordu Üyesi Selâhattin Acar'dan başlanarak 
oylar toplandı) 

Oyunu kullanmayan saym üye var mı efen
dim? Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Tasnif Heyeti tutanağı gelmiş

tir, takdim ediyorum. 

TUR : 4 
Yüksek Başkanlığa: 

Oumhııriyet Senatosu Başkan seçimi için ya
pılan oylamaya 99 üye katılmış ve neticede aşa
ğıda adları yazılı üyeler hizalarında gösterilen 
oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Üye Üye 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Konya 

Vahap Güvene Fevzi Halıcı 
Üye 

Adıyaman 
-M. Sırrı Turanlı 

1. — Tökin Arıburun 
2. — İhsan Saıbri Cağlayangil 
3. — İ. Şevki At a sağun 
4. — Bos 

93 
1 
1 
4 

99 

BAŞKAN — Gerekli nisap temin edilmiş ve 
Sayın Tekin Arıburun Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığına seçilmiştir. (Alkışlar) 

Kendilerini tebrik eder, vazifelerinde başa
rılar dilerim. 

.Saat 13,00'de tekrar toplanmak üzere Birle
şime ara veriyorum. 

Kapanma ısaaiti : 17,35 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 18,00 

BAŞKAN — Tekin Arıburun 

KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), O. Nuri Canpolat (Konya) 

BAŞKAN — İkinci oturumu açıyorum. 

III — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devajn) 

7. — Başkan Telcin Ar ıb ur un'un, üyelerin 
şahsına gösterdikleri itimat ve teveccühe teşekkür 
ve Genel Kurul çalışmalar ımn Millete ve mem
lekete hayırlı ve uğurlu olmasıyla dair demöci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri, sevgili arkadaşlarım; 

Bugün, açık bulunan Senato Başkanlığına sa
yın arkadaşlarım lütfettiler, iltifat ettiler, yine 

—• m - -
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bend seçmiş bulundular. Benim 'için bu çok bü
yük bir mazhariyet; yürekten teşekkür ederim. 

İnşallah bu sefer de, sanırım bundan evvel
kinde olduğu gibi arkadaşlarımızın göstermiş ol
duğu itimada, saygıya ve sevgiye lâyık olarak 
kanunlarımız, İçtüzüğümüz çizgileri içinde Mil
letimize ve memleketimize, Senatomuza yararlı 
olarak, hayırlı olarak hizmet ve vazife görmeye 
çalışacağım. 

Bu, benim için iki yönden fevkalâde ımühim 
bir durum hâsıl etmektedir: Bir tanesi, hiç 
şüphesiz, durum itibariyle oldukça güç ve buh
ranlı devrelerin hâlâ içlinde bulunmakta olduğu
muz için, Senato Başkanlığına düşmekte olan 
vazifeler icabı benim de katkıda bulunmaklığım 
icabeden durumlar oluyor. 

İnşallah sizlerin desteğiniz sayesinde, irşadı
nız sayesinde bu gibi katkılarda yine kanun ve 
tüzükler içinde gerek Senatomuza gerek Milleti
mize ve memleketimize hayırlı işler yapmak na
sip olur. 

Sayın arkadaşlarım, Senato Başkanı Senato 
demek değildir. Senatodaki sayın arkadaşları
mızın hangi partiden olursa olsun, hangıi grup
lardan olursa olsun ancak destekleriyledir İd, 
Senato Başkanı ve Başkanlığı vazifesini ifa ede
bilir. 

Benim sizden istirhamım: Daima olduğu gi
bi bu sefer de bilhassa üstünde durarak arz edi
yorum ve rica ediyorum; bu vazifelerin kolay
laştırılması yine Senatonun daima saygı ve şeref 
kazanmasiyle olur. Bunun üzerinde eğer sizler 
itina ile şimdiye kadar olduğu gibi durusanız ve 
benden desteğinizi esirgemezseniz; Senato için 
mümkün olan her husustaki yapılacak her şeyi 
gücüm yettiği kadar, Tanrının lütfettiği kadar 
daima yapar, başarılı oluruz ve kusura bakma
yın, asker tabiriyle söylüyorum, muzaffer olu
ruz. 

Yok, eğer bu destek eksilirse; o zaman şüp
heye girer ve huzurunuzda arz ediyorum ki, bu 
desteğinizden şüphe ettiğim yahut eksildiğini 
gördüğüm zaman affmızı dileyerek vazifeyi da
ha lâyik daha elyak bir arkadaşa devretmek 
için huzurunuzdan izninizi isterim. 

Sayın arkadaşlarım, şunu bir defa daha arz 
edeyim; zanediyorum ki, daima olduğu gibi bu 
sefer de şimdiye kadar olmuş olan, vukuu bul
muş olan; isteyerek istemeyerek - bazan insanın 

elinde değil - bâzı hâdiseler oluyor, bâzı kır
gınlıklar oluyor. Benim istirhamım, şu andan 
itibaren yeni bir devrenin başlangıcı içindeyiz; 
Başkanınız seçilmiştir, vazife devam edecektir. 
Kanaatimce, yeni devrenin açılışı asıl bu gün
dür. 

Onun için istirham ederim, hiçbir kırgınlık, 
hiçbir geçmiş gölge, işlerimizin üzerinde mües
sir olmasın; müessir olmamasını da bilhassa istir
ham ederim. 

Sayın arkadaşlarım, bir defa daha Tanrıdan 
hepimiz için, memleket ve Milletimiz için, işleris
iniz için, bilhassa Senatomuz için büyük lütuflar, 
himaye, destek dileyerek vazifeye başlamış olû -
yorum. 

Cümlenize yürekten teşekkürler ederim; sağ 
olun var olun. (Şiddetli alkışlar) 

6. — Başkanlık Divanı seçimi 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, seçimlere 
devam etmekteyiz. İçtüzüğün 4 ncü maddesinin 
ikinci fıkrası mucibince Başkan evvelâ seçilmiş, 
bir oturum sonra açılmak suretiyle Başkanlık 
Divanının diğer kısımlarının seçimine geçilmiş
tir. 

Gelmiş olan teklifleri okuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Grubumuz Genel Kurulunun yapmış olduğu 
toplantı sonunda Cumhuriyet Senatosu Başkan
lık Divanı adayları aşağıdaki şekilde tespit edil
miştir. 

Yüksek bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Adalet Partisi 

Grup Başkanvekili 
Oral Karaosmanoğlu 

Başkanvekillikleri için : 
Mehmet Ünaldı (Adana) 
İskender Cenap Ege (Aydın) 
İdare Amirliği için : 
Tarık Remzi Baltan (Zonguldak) 
Kâtip üyelikler için : 
Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 
Osman Nuri Canpolat (Konya) 
Not : Üçüncü kâtip üye adayımız bilâhara 

bildirilecektir. 
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Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubuna isabet 

eden İdare Amirliğine İzmir Senatörü Necip 
Mirkelâmoğlu, Grubumuzca aday gösterilmiş
tir. 

Bilgilerinizi rica eder saygılarımızı sunarım, 
Dr. Sami Turan 

Cumhuriyetçi Güven Partisi 

Cumhuriyet Senatosu Grubu Başkanvekili 
BAŞKAN — Efendim, evvelce alınmış olan 

karar mucibince. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 

Başkan, sıöz rica ediyorum. 
BAŞKAN — Karar mucibince Sayın Cum

huriyet Halk Partisinden de adayların gelmiş 
olması lâzım gelir. Acaba 1. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — vakit bı
rakmıyorsunuz ki. Sayın Başkan, aceleye ne 
lüzum var l 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sa
nıyorum iki, yanlış yapıyorsunuz. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 

Başkan ,değerli arkadaşlarım; 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı seçildikten 

sonra öyle ümit ediyoruz ki, Cumhuriyet Se
natosu çalışmalarını düzenleyen İçtüzüğü
müzün birinciden sonuncu maddesine kadar 
her birinin gerektiği yerde hükümlerinin harfi
yen uygulanması suretiyle hareket olunması zo
runludur . 

Oysa, daha Başkanın seçiminden birkaç 
dakika geçmiş olmasına rağmen Sayın Başkan, 
ıgelen bir önergeyi yüksek Kurulunuza okuduk
tan sonra Senato Başkanlık Divanında yer ala
cak Başkandan sonraki üyelerin; Başkanvekil-
lerinin, İdare Âmirlerinin ve diğer üyelerin 
seçimine geçmeye başladığı görülmektedir. 

Yanlış anlamıyorsak, çünkü gerçekten doğru 
anladıklarımızın da yanlış tatbik edildiği bir dö
nemden geliyoruz, İçtüzüğümüzün 4 ncü madde
si, «Cumhuriyet Senatosunun Başkanlık Divanı 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 84 ncü 
maddesi hükümlerine göre kurulur. 

Bu madde hükümlerine göre Başkan seçimi 
yapıldıktan sonraki oturumda Başkan vekilleri, 
İdare Âmirleri ve Divan Kâtiplerinin seçimi, 
gizli oyla ve salt çoğunlukla bir yıllık müddet 
için ayrı ayrı yapılır..» der. 
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Hal böyle olunca; bugün, Tüzüğün bu mad
desi hükmüne göre, Başkan seçildikten sonra
k i bir oturumda bu önergenin gereğinin yeri
ne getirilmesi zorunlu. 

Bundan başka, bizim anlayışımız odur ki, 
Başkan seçiminden sonra İçtüzüğümüz, Baş--
kaoiilılk Divanının teşekkül tarzının tespiti ve 
Başkanlık Divanında yer alacak partilerin ve
yahut grupların oranları ölçüsünde temsilini 
sağlayacak bir Başkanlık Divanı çağrısına bağ
dı Danışma Kurulu toplantısını gerektirir. Bil
diğiniz gibi bu emir de İçtüzüğümüzün 8 nci 
maddesinde yazılıdır. Başkanın vazifesi, Danış
ma Kurulunu çağırarak, toplayarak orada 
Başkanlık Divanı üyeliklerine üye verecejk 
igrupların ve partilerin bir dağıtım cetveli ile 
saptanmasını sağlaması gerekir ve dağıtım cet
veli üzerine Genel Kurula sunulan bu cetvel 
üzerine de işlem yapılır. 

Şimdi böyle yapılmayıp, "önce Başkan se
çiminin yapıldığı oturumdan sonra başkanve-
killeri seçilir,, hükmüne riayet etmezsek ve 
yine arz ettiğim gibi Başkanın toplayacağı Da
nışma Kurulu eliyle bir dağıtım cetveli düzen
lemez ve Genel Kurulun tasvibinden geçirmez
sek, Tüzüğe aykırı hareketlerimizi devam et-
ıtirmiş oluruz. 

Şimdi, bundan evvelki durumda gerçe|kten 
buıada açıkça ifade ettiğimiz gibi muhterem 
A. P. Grubunun belli maksada hizmet eden 
hareketlerinin son bulmuş olması gerekir. Çün
kü, Cumhuriyet Senatosunun tabiî Başkanı, 
Tüzük içi muamelelerle seçilen Başkanı yerini 
almıştır. Bundan sonra, tabiî Başkanın, Tüzük 
içi muamelelere uygun olarak seçilen Başka
nın, Tüzük içi hare|ketle biraz e<wel arz ettiğim 
hususlara yeniden başlaması zorunludur. Bu, 
daha iyi anlaşılması için ilk günde yapılacak 
bir işlemdir. İlk günde yapamadığımız bu işle
mi şimdi yapmak zorundayız. Gördüğünüz ve 
bildiğiniz gibi İçtüzük, ilk günde Başkan seçi
minden sonra nelerin yapılacağını sırasıyle ta
dat etmiştir. 

Onun için Sayım Başkandan istirham ediyo
rum, bu konuda lütfen 4 ncü ve 8 nci madde
nin gereklerini yerine getirmek üzere bir çalış
ma düzenine girsinler. Aksi takdirde yapaca
ğımız işlemler, bizim anlayışımıza göre İçtü-

, züjk dışı işlemler olur ve kaibule şayan değil-
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<dir. Hatırlatmakla şeref duyarım. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gün-
doğan. 

MEHMET ÜNADDI (Adana) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, bir dakika 
efendim. 

Şüphesiz seçimler arasında olduğu için usul 
ile ilgili olarak saz verilmişti. 

Sayın arkadaşlarım, Sayın Gündoğan'ını 
söylemiş olduğu tarzda hareket ediyoruz; 4 
ncıü maddenin 2 nci fıkrası, «ikinci oturumda» 
diyor, yani Başkanlık seliminden bir oturum 
sonra. Başjkanmız seçildi ve Başkanınız seçil
dikten sonraki oturumu, ikinci oturumu ben
deniz açıyorum ve malumdur ki, bu, bir birle-

IV. — SORULAR 

A) YAZILI SOR 

1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdı Özer'in, Malatya Sümerhank Mensucat 
fabrikası mamullerinin toptancılara doğrudan 
doğruya verilmesi hususunda bir işlem yapılıp 
yapılmayacağına dair soru önergesi ve Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Nuri Bayar'ın yazılı cevabı 
(7/140) 

28 . 5 . 1973 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Teknoloji Ba
lkanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını saygı ile arz ederim. 

Malatya Senatörü 
Hamdi özer 

Malatya sümerbank mensucat fabrikası ma
mulleri Malatya'nın toytancı tüccarlarına doğ
ruca verilmediği halde Kayseri, Adana, Elâzığ 
ve Gaziantep toptancılarına verilmektedir. 

Malatya tüccarları kendi illerinden çıkıp gi
den bu mamulleri yukarıda adı geçen illerin 
ikinci ellerinden satın alarak perakendecilere 
satmakta ve böylece Malatya halkı diğer illerin 
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simin ikinci oturumudur. Binaenaleyh, ikinci 
oturumda seçim işlerine geçmiş bulunuyoruz. 

Başkanlık Divanının seçimi ile ilgili nam
zet listeleri aneak iki partiden gelmiştir. Daha 
•evvelki birleşimde bu iş tespit edilmiş ve mev
cut orantılar: A. P., C. H. P., C. G. P, ne düş^ 
müş olan orantılar nispeti burada okunmuş ve 
seçimlere öyle geçilmişdi. Binaenaleyh yalnız 
namzet listeleri iki partiden gelmiştir. 3 ncü 
partiden; yani C. H. P.'inden de mutlaka gel
mesi lâzım gelirdi. Gelmemiştir. Bu durumda 
yalnız ijki partinin göndermiş olduğu liste ile 
bu seçimlere maalesef geçmeyeceğiz. Bu işin 
(Salı gününe kadar halledilmesi için bu sebeple 
Birleşimi 20 Kasım 1973 Salı günü saat 15.00' 
de toplanmak üzere kapatıyorum. 

Teşekkür ederim efendim. 
Kapanınla (Saatli : 18,18 

VE CEVAPLAR 

V VE CEVABI 

halkından daha pahalıya sümerbank mallarını 
satın almaktadır. 

Kayseri toptancı tüccarı basmanın metresini 
480 kuruşa satın aldığı halde Malatya toptan
cılarına 535 kuruşa mal olmaktadır. 

Nakliye külfeti ve iş saatlerinin israfı Ma
latya tüccar ve esnafım mağdur etmekte ve 
Malatya halkı kendi illerinin mamullerini pa
halıya satın almaktadır. Bunun nedeni Kayse
rili bir yetkilinin genel müdürlük bünyesinde 
bulunması ve Kayseriyi himaye etmesidir. 

Anamağazanın Kayseri'de açılması ve sümer
bank mamullerinin Kayseri'nin tekeli altında 
tutularak Kayserili toptancıların himaye edil
mesidir. Kayseri anamağaza müdürü Malatya 
mağaza müdürüne emir vererek Kayseri'den 
geçmeyen mamullerin Malatya toptancılarına 
satılmasına engel olmaktadır. İller arasında 
ayırım yapılarak bir ilin çıkarı için diğer iller 
mağdur edilmekte ve hele Malatya halkı üçün
cü ellere terk edilmektedir. 
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Bu durumda Malatya mensucat fabrikası iş
çileri boykot yaparak fabrikanın faaliyetini 
durdurmak kararı almak üzeredir. 

Bu adaletsizliği gidermek üzere Malatya ma
ğazasına Malatya toptancılarına satış müsaa
desi verilmesi acil bir zaruret halini almıştır. 

Bakanlıkça hu müessif durumu giderici bir 
işlem yapılacak mıdır? 

T. C. 
Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı 14 . 11 . 1973 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri 

Dairesi Başkanlığı 
Sayı : 13/1800 

Konu : Malatya Senatörü Ham-
di Özer'in soru önergesi Hk, 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 3 . 11 . 1973 tarih ve 1461 - 682 - 7/140 

sayılı yazınız. 
Malatya Senatörü Sayın Hamdi özer'in so

ru önergesinin Başkanlıklarına sunulan bir ör
neği ekli 1 . 8 . 1973 tarih ve 13/SB - 3/1938 
sayılı yazımızla cevaplandırıldığmı saygılarım
la arz ederim. 

Dr. Nuri Bayar 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

T. C. 
Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı 1 . 8 . 1973 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri 

Dairesi Başkanlığı 
Sayı : 13/SB - 3 1338 

Malatya Senatörü Sayın Hamdi özer'in so
ru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 30 . 5 . 1973 gün ve 682 - 1461 7/140 

sayılı yazınız. 
Malatya Senatörü Sayın Hamdi özer'in, Ma

latya Sümerbanfk Mensucat Fabrikası mamul
lerinin toptancılara doğrudan doğruya veril
mesi konusunun yazılı olarak cevaplandırılma
sına ilişkin ilgide kayıtlı yazınız ekini teşkil 
eden soru önergesi incelenmiştir. 

1. — Piyasada emsali mamullere uygulanan 
fiyatların yüksekliğinden dolayı hakiki ihtiyaç 
sahiplerinin artan taleplerinin karşılanabilme
si için Sümerbank'ça toptan satışları kısıtla
mak suretiyle tamamen perakende satışlara yö
nelmek mecburiyetinde kalınmıştır. 

2. — Bu yolda alman karar, bütün mağaza
larda aynen uygulanmaktadır. 

Durumu bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Nuri Bayar 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

»»-<< -*.. 
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Cumhuriyet Senatosu 
fiüNDEMİ 

5 NCÎ BİRLEŞİM 

15 . 11 . 1973 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Başkanlık Divanı seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




