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ne, fiyatların eski seviyesini bulabilme
si için ihraç imkânları sağlanması lüzu
muna dair demeci. 61:62 

2. — Adalet Bakanı Sedat Çumralı'-
nın Anayasa ve Adalet Komisyonundaki 
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A. -— Sözlü sorular ve cevapları (İS 

1. -— Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ 
Üyesi Sel ânı i Üren'in, Çukurova Çimento 
fabrikasının yarısından fazla, hissesinin sa
tıldığı bafckndalki /bâzı gazotclerde intişar 
eden haberlerin doğru olup olmadığına da
ir, Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/254) 68 

2. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi 
llahmi Arıkaırm, 11 Nisan 1928 tarih ve 
1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanat kırının 

1.— GEÇEN "I 

Birinci oturum 

Cumhurıbaşkanmca seçilen Üye Muzaffer 
Alankuş and içti. 

ildeki işlerin bitmesi halinde Meclislerin 
Temmuz ayı ortalarında tatile girmesi düşünül
düğünden, (Jencl Kurulun, Salı, Çarşamba ve 
Perşembe günleri toplanmasına dair Başkanlık 
kararı kabul edildi. 

19 Haziran 1964 Cuma günü saat 10 da 
•birleşik toplantı yapılacağı teıbliğ olundu. 

Sayfa 
İcrasına ait Kanunun bugünkü şartlara gö
re yeterli olup olmadığına dair, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/260) 68 

0. -— Cumhuriyet Senatosu Kayseri 
Üyesi Hüsnü Dilekçiğil'in, Kayseri kaza
larının içme ve sulanna tesislerine dair 
Knerji ve Tabiî Kaynaiklar Balkanından 
sözlü sorusu (6/262) 08 

4. — Cıuınburiyet '.Senatosu Kayseri 
Üyesi Hüsnü Dilkeçtiğirin, turizm ge
lişmelerinde göz ününde bulundurulan 
esa'siari'iı neler olduğuna dair Turizm ve 
Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(0/2ö;5) 68 

5. — (\ Senatosu İzmir Üyesi İzzet 
Birand'uı, memleketimizi ziyaret eden 
Alman Parlâmento Heyetinin 'karşılan
ması .merasimine dair Dışişleri 'Bakanın
dan sözlü sorusu (6/266) 08 

II. ----- Yazılı sorular ve cevapları 68 

1. — Cunıthuuiyeıt Senatosu Ordu Üye
si Usref Ayhan'ın, Türk Ceza Kanunu
nun çocuklar haikikmda uygulama şekil
lerine dair yazdı soru önergesi, Adalet 
Bakanı Sedat Çumrah'um cevabı (7/145) 68:69 

Başbakan. İsmet İnönü, Kıbrıs olayları hak-
Ikında geniş izahlarda ıbuhuıdu ve daha geniş 
açıklamalarda bulunmak üzere kapalı oturum 
yapılmasını teklif etti. 

Başkan; Hükümetin davetlisi olarak mem
leketimizi ziyaret etmekte, ve şu anda Senato 
şeref locasında bulunan İspanya'nın Dışişleri 
Bakanı l]xcellence Fernando Maria Castella 
ve maiyeti erkânına hoş geldiniz dedi ve ken
dilerini ^aygı life selâmladığını bildirdi. Heyet. 
Senato üyelerince alkışlandı. 
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Başbakan İsmet inönü'nün kapalı oturum 
yapılması hakkındaki teklifi kabul edildi. 

İkinci oturum 

(İkinci oturum kapalıdır.) 

Üçüncü oturum 

Afyon Karahisar Üyesi Celâl Tevfik Kara-
sapan Kıbrıs konusunda görüşlerini ifade etti. 

Aydın Üyesi Osman Saim Sarıgöllü; Hü
kümetin güven oyu istemesi sebebini sordu ve 
Barbakan İsmet İnönü güven oyu isteminin ge
rekmesini açıkladı. 

Konya Üyesi Muhittin Kılı e ve arkadaşla
rının; Cumhuriyet Senatosu tarafından Ana
yasa Mahkemesine seçilecek bir üyenin seçim 
işleminin yeniden tanzimine dai Kars Üyesi 
Sırrı Ataiay'm 76 ncı Birleşimde kabul edilen 
teklifinin İçtüzüğün 1.14 ncü unaddesine uyma
dığından, konunun bir defa da Anayasa ve 
Adalet Komisyonunda incelenmesi hakkındaki 
önergesi okundu ve kabul olundu. 

üyelerden İhsan Hamit Tigrel, Kamil Coş-
kunoğlu, Halil Ağar, Ömer Ergim ve Hasan 
Kangal'a izin verilmesi hakkındaki Başkanlık 
teskeresi okundu ve izinler kabul edildi. 

Sözlü soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah

met Yıklız'ın, bugünkü imali ve ekonomik du-

Tezkcreler 

1. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi 
Şeref Kayalar'ın yasama dokunulmazlığı hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/311) (Anaya
sa ve Adalet Komisyonuna) 

2. —• Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 

78 nci Birleşime katılmıyaıı üyeleri gösterir 
yoklama tutanağı : 

1. — Enver Bahadırlı (Hatay) 
2. — Fehmi Bays'oy (Erzincan) 
3. — Alâeddin Çetin (Çorum) 
4. — Mustafa Dinekli (Konya) 

Başkanlık Divanında açık ıbulunan üyelik
ler için yapılan seçimlerde : 

A) Başkanvekili için terilen oylarda salt 
çoğunluk sağlanamadığından ilkine i tura geçil-
unesi; 

B) İdare Amirliğine Ordu Üyesi Şevket 
İv aksarın seçildiği; 

O) Divan kâtipliklerine Zonguldak Üyesi 
Tarık Remzi Baltan ile Sivas Üyesi Ahmet 
Oekomoğlu'nmı seçildikleri, diğer iki üyelik için 
ilki nci tura geçileceği tefhim olundu. 

Beş üye ayağa kalkarak <;oğıınluk 'kalmadı
ğını bildirdi. 

Yoklama yapıldı ve yelerçoğuuluk bul un-
madiği anlaşıldı. 

-23 Haziran 19(14 Salı çinili saat lö t e topla
nılmak üzere Birleşime sen verildi. 

Başkan Kâtip 
B aşkanVok i 1 i Adana 

İhsan Hamit Tign I tiakıp ()nal 
Kâtip 

Kırklareli 
Ahini-1 .Yad Arı 

rumıunuza dair sözlü, suru önergesi, Maliyi; Ba
kanlığına göndenim işti r. ((>/2(î8) 

Osman Saim Sarıgöllü'nün yasama dokunul
mazlığı hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/310) 
(Anayasa ve Adalet Komisyonuna) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Vehbi Ersü'uün yasama, dokunulmazlığı hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/319) (Anayasa 
v\3 Adalet; Komisyonuna) 

5. — Rasim Giray (Elâzığ) 
6. — Mustafa Güleügil (İsparta) 
7. — Fikret Gündoğan (İstanbul) 
(S. — Hüseyin Kalpakhoğlu (Kayseri) 
9. — Kadri Kaplan (Tabiî Üye) 
10. — Zeki Kumrulu (Ordu) 
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11. — Talât Oran (Bilecik) 
12. — Rifat özdeş (Kocaeli) 
13. — Refik Ulusoy (Manisa) 
14. — Sırrı Uzunhasanoğlu (Bolu) 
15. — Ahmet Yıldız (Tabiî Üye) 
16. — Kâzım Yurdakul (Sakarya) 

23 . 6 . 1964 O : 1 
Yukarda adları yazılı Sayın (16) üyenin 0. 

Senatosu Genel Kumlunun 23 . 6 . 1964 tarihli 
78 nci Birleşimine katılmadıkları teshil edilmiş
tir. 

Kâtip Kâtip 
Ahmet (Cekemoğlu Tarık Remzi Baltan 

KÂTİPLER 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma {Saati : 15,00 

BAŞKAN — Ba§kanvekili Hazım Dağlı 
Ahmet Cekemoğlu (Sivas), Tarık Remzi Baltan (Zonguldak) 

BAŞKAN — 78 nci Birleşimi açıyorum efendim. 

S. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılmak' üzere defter dolaştırılacaktır. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. i . — Tekirdağ pyesi Cemal T arlan'm parti
lerinden ayrıldığına diar Yeni Türkiye Partisi 
Grup Başkanlığı yazısı. 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Tekirdağ Senatörü Cemal Tarlan'm parti

mizden ayrıldığını bilgilerinize saygı ile arz 
•ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Y. T. P. Grup 
Başkanvekili 

Bingöl 
Sabri Topçuoğlu 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur elen
dim. 

2. — Finlandiya Hükümetinin davetlisi ola
rak Finlandiya'ya gidecek olan Sanayi Bakanı 
Muammer Erten'e, dönüşüne kadar, Enerji «ve 
Tabu Kaynaklar Bakanı Hüdai Oral'ın vekil
lik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/323) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Finlandiya Hükümetinin davetlisi olarak 

Finlandiya'ya gidecek olan Sanayi Bakanı 
Muammer Erten'in dönüşünü kadar kendisine, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Hüdai 
Oral'ın vekillik •etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cemal Gürsel 
O umhurbaşkan ı 

BAŞKAN —• Bilginize sunulur. 
3. — 'Amerika Birleşik Devletleri Cumhur

başkanın davetlisi olarak [Amerika'ya gidecek 
olan Başbakan İsmet inönü'ye, dönüşüne {kadar, 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kemal 
Satır'm vekillik eedeceğine dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi. (3/321) 

BAŞKAN —* Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Amerika Birleşik. 'Devletleri Cumhur'baş-. 

kanının daveti üzerine, Amerika'ya gidecek 
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olan Başbakan İsmet İnönü'nün dönüşüne ka
dar, Başbakanlığa Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Kemal Satır'm vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 'Ol
duğunu arz ederim. 

Cemal Gürsel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. — Amerika Birleşik Devletleri Cumhur
başkanının daveti üzerine, Başbakanla birlikte 
Amerika'ya gidecek olan Dışişleri "Bakanı Fe
ridun Cemal Erkin'e dönüşüne kadar, '{Devlet 
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Bakanı Nüvit ~Yetkin'in vekillik edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/322) 

BAŞKAN —. Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Amerika Birleşik Devletleri Cumhurbaşka

nının daveti üzerine, Başbakanla birlikte Ame
rika'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Feridun 
Cemal Erkin'in dönüşüne kadar kendisine, Dev
let Bakanı Nüvit Yetkin'in vekillik etmesinin, 
Başbakanın "Teklifi üz-erine, uygun görülmüş 
olduğunu arz ederim. 

Cemal Gürsel 
Cumhurbaşkanı 

5. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1 •— Muğla Üyesi Muallâ Akarca'nın, Ege, 
Marmara ve Akdeniz bölgelerinde bir kısım 
halkın geçimini Sağladığı palamut fiyatlarının 
anormal şekilde düştüğüne, fiyatların eski [seviye
sini bulabilmesi için ihraç imkânları sağlanması 
lüzumuna dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Muallâ Akarca, gündem 
dışı söz istemişlerdi, buyurunuz -efendim. 

MUALLÂ AKARCA (Muğla) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senetasımım sayın üyekri, 
onüe vilâyetimizi içerisine alan geniş bir bölgenin 
iktisadi durumunu ve bu bölgede tarlası ol-
ımyan fakir köylü vatandaşın geçimini ilgilendi
ren bir mevzuda Yüce Heyetinize maruzatta bu
lunmak ve Hükümeti uyarmak istiyorum. 

Uge, Marmara ve Akdeniz bölgelerindeki vilâ
yetlerimizde tarlası olmıyan çiftçilerin geçimi pa
lamuttandır. Orman mahsûllerinden olan pa
lamut mı rekoltesi üç seneden beri çok yüksek ol
muş, ihraç edilemediğinden ve dâhildeki sarfiya
tı muayyen olduğundan çürümeye terk edilmiş 
vaziyettedir. 1958 - 1959 kampanyasında pala
mut fiyatları 35 ilâ 55 kuruş arasında iken 1060 
senesinde en yüksek duruma varmış ve 85 kuruş 
olmuştur. 1960 senesinde müstahsilin yüzü gül
müş fakat o seneden bu seneye kadar fiyatlar, 
doğrudan doğruya ilgisizlikten, düşmüş ve 15 kıt- j 
rıışa kadar inmiştir. Pal amut un maliyeti 25 - 30 
kuruştur. Bu vaziyet karşısında bu sene müstah
sil palamutu toplamamaya karar vermiştir. Hal
buki mahsûl boldur, fakat ne yazık ki, depoya 
«irmeden ağaçlar üzerinde cürüm eve terk edile

cektir. Esas tehlike gelecek seneler için kendini 
korkunç derecede göstermektedir. Çünkü yegâne 
geçimi palamuttan olan köylü vatandaş perişan 
ve aile efradının iaşesini temin edemiyecek du
rumda kaldığından ağaçları kesip tarlaları aç
makta ve odunu kömür olarak yakıp satmakta
dır. Bu suretle toprak örtüsü alman yerler eroz
yona mâruz kalacağından ileride çoraklaşma teh
likesi başgösterecektir. Bu vaziyet karşısında 
bir taraftan millî servet heba olurken öbür taraf
tan toprak verimsizlesecektır. Hükümet büyük 
masraflar ve milyonlar sarfiyle yurdun tamamiy-
le erozyona mâruz kalmış kısımlarım teraslayıp 
ağaçlandırırken, elindeki henüz aşınmamış mev
cudu muhafaza etsek daha ekonomik hareket et
miş olur. Bir millî dâva olan palamut yalnız 
müstahsılları değil aynı zamanda İzmir ve Çanak
kale'de bulunan palamut hülâsası çıkaran Valeks 
fabrikalarını da müşkül durumda bırakmıştır. El
lerindeki binlerce ton palamut hülâsasını satama
dıklarından faaliyetlerini tatil etmek zorunda 
kalmıştır. Buralara bağlanan sermaye âtıl ve 
işçiler açıkta kalmıştır. Aynı zamanda tüccar 
da parasının mühim kısmını müstahsıla vermiş 
ve mahsûlün satılmamasmdan o da müşgül du
rumdadır. Halen depolarda geçen senelerden 
beki iyen ve çürümeye mahkûm olan 50 bin ton 
palamut mahsûlü vardır. Yeni mahsûlle birlik
te bu miktar 90 - 100 bin ton civarında olacaktır. 
Ayrıca fabrikalarda on bin ton valeks ve külli
yetli miktarda da palamut stoku vardır. 

Sayın senatörler, görülüyor ki, özlediğimiz ve 
inandığımız plânlı kalkınmada dahi plânsız iş-
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İer millî ekonomimizi perişan etmektedir. Bir 
ziraat envanteri tesbit dahi yapılmadan masa ba
şında hazırlanan plân ile tatbikattaki gerçek bir
birine uymamaktadır. Bizce en önemli is ikti
sadi gelişmeyi hazırlamak iein mahsûllere pazar 
bularak ihracatı teinin etmektir. Cenevre konfe
ransında bu konuda, tartışmalar bâzı gerçekleri 
açık bir şekilde, ortaya koymuştur. Bunlardan 
birincisi geri kalmış ülkeler endüstri ürünle
rinin ihracı için metodik ve bilimsel çabalar sarf 
etmeleri icabeder. Bu konuda Hindistan'ın yap
tığı. çabalar ilgi ile izlenmeye değer. Hindistan'
ın üçüncü beş yıllık plan döneminde yani 
1961 - 1966 arasındaki plânında ihracat gelirle
rini yüzde 32 oranında artırmayı planlamıştır. 
Fakat sadece planlamakla yetinmemiştir. Dev
let Ticaret Kurumu aracılığı ve Hükümetten Hü
kümete programlariyle Asya'da, Afrika'da ve 
Avrupa'da yeni ticaret pazarları araştırmakta
dır. Ziraat memleketlerinin öteden beri karşılaş
tıkları en mühim dâva elde mevcut zirai madde
lerin sürümü ile sanayi maddeleri gibi bekleme 
takat ma sahip bulımmıyan bu maddelerin bozul
madan iktisadi hedeflere tahsisi gelmektedir. 
Türkiye gibi gelişmemiş ülkeler bugün hâlâ ih
racatının esasım teşkil eden zirai menşeli mad
delerini yeteri kadar dış piyasalara sürememekte, 
Türkiye içerisinde millî istihsallerini değerlendir
mekte muvaffakiyet gösterememekledirler. Bu 
bakımdan tarımın çeşitli istihsal kollarında elde 
edilen ürünlerin pazarlanmasında tekniğin icap
larına uygun programların tatbiki şarttır. Ürün
lerimizin ham olarak ihracı yerine yarı mamul 
veya mamul olarak pazarlanması, meselâ pala
mut yerine palamut hülâsası veya vaieks olarak 
ihracı her bakımdan tjalıa kârlıdır. Amerika 
ve Kanada'nm uyguladıkları ziraî politikanın te
melini ziraî maddelerden yeteri kadar yararlan
ma tekniği teşkil etmiştir. Amerika 1038 se
nesinde zirai maddelerden yararlanmak hususun
da yapılacak çalışmalara bin mütehassıs ayırmış 
ve bunun için de dört milyon dolarlık tahsisat 
vermiştir. Bugün ise uzman adedi iki misline çı
karılmış ve bu gayeye yönetilecek masraflar için 
24 milyon dolar ayrılmıştır. Meselâ, soya yağı
nın ıslahı bıı maddenin piyasadaki rekabet gü
cünü artırmıştır. Oysa ki, bizde yüzlerce uzman 
masa başında kırtasiye ile uğraşmaktan kendi
lerini alamamaktadırlar. Buna benzer çalışma
larla palamutlarımızın da değerlendirilmesi müm-
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kim olabilir. Ancak bu uzun vadelidir. Bııgiui 
için satılmayıp depolarda çürümeye mahkûm pa
lamut mahsûlünün çimento ithâl edilmekte olan 
sanayi hammaddeleri ve saire emtia karşılığı dış 
memleketlere ihracının temini mümkündür. Ve
ya başka formüller bulunabilir. Meselâ Hükümet 
kromda olduğu gibi takas usulü ile palamut ih-
raçede/bilir. Bugün dış piyasalarda palamut fiyat
ları 35-55 dolar arasında değişmektedir. Anlaşma
lı memleketlerden Mısır, Macaristan, Bulgaris
tan, Polonya, Rusya, Romanya ve Israile, ser
best dövizle ise Amerika Birleşik Devletlerine, 
İngiltere ve Almanya, Lübnan, tspanya ve Por
tekiz'e ihracat yapılabilir. 

Sayın senatörler, yeter ki, Hükümet ve ilgili 
bakanlar bu mesele üzerinde ehemmiyetle eğil
sinler ve plâncılar masa başından kalkarak mem
leket gerçeklerini daha yakından 'müşahede ede
bilsinler. O taktirde hem fakir çiftçi perişan 
durumdan kurtulacak ve hem de millî servetimiz 
çürümekten alakonıılmuş olacaktır. Hürmetle
rimle. (Alkışlar). 

2. —- Adalet Bakanı Şeriat Çumralı'nın; Ana
yasa ve Adalet Komisyonundaki boşlukların dol-
clurularaJc İcra ve İflâs Kanununun süratle çıka
rılması esbabının istikmaline dair demeci 

BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanı. 

ADALET BAKANİ SEDAT ÇUMRALİ 
(Konya) — Pek muhterem arkadaşlarım, küçük 
bir ricada bulunmak için söz almış bulunuyorum. 
Yurdumuzun ekonomik ve ticari hayatında boş
lukları hissedilen ve bu sebeple İcra ve İflâs Ka
nununda yapılan değişiklikler Millet Meclisinden 
çıkmış ve Senatomuza intikal etmiş bulunmakta
dır. Yüksek Senatonun Temmuz ortalarında ta
tile gireceği de düşünülmüş olduğuna göre, Ana
yasa ve Adalet komisyonlarındaki boşlukların bir 
an önce doldurulup bu tasarının ele alınması ve 
süratle çıkarılmasına yardımlarınızı rica ederim. 
Hürmetlerimle. (Alkışlar). 

3. — Samsun Üyesi Fethi Tcvctoğlu'nun: 
memleketimizde yapılan Hıristiyanlık propagan
dası ve Mîllî Eğitim Bakanlığınca ikinci baskısı 
yapılan Rc.nan'nm isa'nın hayatı adlı eserinin 
Hıristiyanlığı propaganda eder mahiyette bulun 
duğuna ve, bu eser üzerine Millî Eğitim Ba
kanının dikkatini teksif etmesine dair demeci, 
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BAŞKAN —• Buyurun Sayın Tcvetoğlu. 

FETHİ TEVETOü UT (Samsun) — Sayın 
Başkan, Mulhterem Senatörler, millet ve memle
ketimizi ve bilhassa gençlerimizi yakından İlgi
lendiren bir konu üzerinde Yüksek huzurlarınızı 
işgal etmiş bulunuyorum. 

Bu, memleketimizde yapılan Hıristiyanlık 
propagandası üzerinedir. Zaman zaman birtakım 
misyonerlerin memleketimizin muhtelif bölgele
rinde Hıristiyanlık propagandasiyle ilgili birta
kım kitaplar ve broşürler dağıttıklarını ve hak
larında muamele yapıldığını gazetelerden oku
ruz. Yine zaman zaman bâzı ecnebi okullarda 
Müslüman Türk çocuklarına Hıristiyanlık propa
gandası yapıldığı hakkındaki araştırmalar bası
na intikal eder. Bugün, benim huzurlarınıza geti
receğim konu; üzülerek ifade edeyim ki, bu kür
süden bir evvelki celsede bilhassa Millet ve mem
leketimizin aleyhindeki akımlarla on sekiz yaşın
dan beri mücadele ettiğini iddia-ve ifade buyu
ran Sayın Millî Eğitim Bakanının Millî Eğitim 
Basımevlerindc bastırdığı ve geçen hafta piyasa
ya sevk ettikleri bir kitaba dairdir. Bu fakir mil
letin parasiyle basılan bu çeşit muzır eserler 
üzerindeki, 28 Mayıs 1963 günü Yüce Senato
nun 60 nen Birleşiminde o zamanki Sayın Eği
tim Bakanı Şevket Raşit Hatipoğlu tarafından 
cevaplandırılan, bir sözlü sorumuzda Türklîüğe, 
İslâmiyet e. Kuranı Kerime, ve Peygamberimize 
hakaret 'dolu ahlâki, dinî ve millî inanışlarımızı 
kökünden 'sarsmayı hedef edinmiş muzır propa
ganda unsuru kitaplar hakkında Millî Eğitimin 
dikkatini çekmiş ve bu kitapların kitaplıklarımız
dan ve Millî Eğitim Basımevi satış mahallerin
den kaldırılmasını istirham etmiştim. O zaman
ki Sayın Millî Eğitim Bakam bu ıhusıısta mitte 
bulunmuşlar ve kendilerine takdim ettiğimiz lis
te içerisinde, 1944 yılında Bakanlıkça evvelce 
basılmış, bugün 1964 yılında her nedense 2 ııei 
baskısı Millî Eğitim Bakanlığı Yayın Müdürlü
ğünün 17 . 12 . 1963 tarih ve 19985 sayılı emri 
ile 5 bin ısayı yeniden basılmasına lüzum görü
len şu muzır kitap 'da vardı. 'Bu kitap Türklü
ğün ve fslâmiyetin gerçekten düşmanı olan bir 
Fransız yazarının eseridir. Bu Fransız akademis
yeni hakkında 'Sayın Maarif Vekili eğer teJtkik bu-
yurursa 1311 de (Tercümanı Hakikat) Gazete
sinde yayınlandıktan sonra kitap şeklinde de ba
sılan (Reddi Rönan) adlı yetmiş altı küçük say-
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fahk Maarif Naza ret i Celilesinin bir kitabında 
yeter bilgi bulacaklardır. Bu, vaktiyle Peter 
Sburg İmam ve Müderrisi Ataullah Beyazıtoğlu 
tarafından yazılmış ve dilimize Madam 01 ga De-
lebedef veya sonradan almış olduğu ismiyle ta
nınmış müsteşrik Gülnar Hanımefendi ile Meş
hur Ahmet Cevdet tarafından tercüme edilmiş 
bir risaledir. Yine Sayın Senatörlerin hatırlıya -
e akları Büyük Namık Kemal'in kendi külliyatı 
arasında 1326 da basılmış birinci kitabı olan 
(Rönan müdafaanâmesi) de Renan'm Türklüğe 
ve İslâmiyete düşmanlığını açıkça ortaya koyar. 
Böyle bir zatın doğrudan doğruya Hıristiyanlık 
propagandası yapan bir eserinin 1944 te nasıl, 
kimler tarafından, niçin basıldığı konunun üze
rinde duracak değilim. Bizi ilgilendiren bu mu
zır, kasıtlı eserin hâlâ bugün yeniden ikinci bas
kısının yapılışıdır. O zaman bu kitap basıldığı 
sıralarda kendi dinimiz ve kendi dinimizin bü
yük Peygamberi hakkında bir kita]) çıkarılmış 
ve bu kitap Dahiliye Vekâleti tarafından toplat
tırılmıştı. Bunun üzerine müellif, Dahiliye Vekâ
letine, (Hazreti Mubammed) kitabının niçin top-
lattırıldığı hakkında (sorduğu yazısına, vâki mü
racaatına şu. cevabı almıştır. 

Dahiliye Vekâleti 
Matbuat Umum Müdürlüğü 

Sayı: 683 

Muhterem Efendim 
Mektubunuzu aldım. Biz, her ne şekil ve su

retle olursa olsun memleket dâhilinde dinî neş
riyat yapılarak dinî bir atmosfer yaratılmasına 
ve gençlik için dinî bir zihniyet fideliği vücuda. 
getirilmesine taraftar değiliz. 

Matbuat Umum Müdürü 
Vedat Nedim Tör 

Gençlik için dinî bir zihniyet fideliğine ta
raftar olmıyanlar (Muhammedin hayatı) m top
larken (İsa'nın bayatı) nı yaymışlardır. Bu mu
zır kitabın önsözünde bakınız tercüme eden ne
ler söylüyor: 

Kenan'ın: «Tanrı yoktur, fakat günün birin
de belki var olacaktır.» demesinin mânası bu
dur. Madem ki, Tanrı, «tam idrak» ve «tam fa
zilet» olarak tarif olunuyor, «o ancak, insanlığın 
kâinat kanunlarını hakkiyle tanıdığı ve cemiyeti 
ahlâk kurullarına göre düzenlediği zaman var 
olacaktır.» 
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«Isa» mn hayatı bir ebedî teselli kaynağıdır; 

«boş bir neşe verir; insanı lüzumsuz ikiyüzlülüğe 
düşürmeksizin, ahlâkını düzeltmeye teşvik eder; 
hürriyet zevki aşılar; nihayet, insanı, zamanımı
zın en mühim müesseseleri olan içtimai mesele
ler üzerinde düşünmeye ısevk eder.» Kitaptan 
Müsliman Türk çocuklarına yapılan telkinleri, 
kabul ettirilmek istenen hükümleri aynen okuyo
rum : 

«Dünya (tarihinim en bell'ijbaşlı olayı, insan
lığın en asil kısımlarını müphem olarak putpe
restlik adiyle anılan eski dinlerden, Tanrı birli
ği, teslis ve Tanrı oğlunun insan şekline girmesi 
itikatlarına dayanan bir dine geçiren inkılâptır.» 
denilmektedir. Dünya tarihinin en belli başlı ola
yı? Ve şu temenniye ibakmız : 

«Hıristiyanlığın dünyaya çıktığı noktada ku
rucusunun bütün hıriısltiyanların ibadet edebile
ceği büyük kilise yükselmelidir.» 

«Tanrının hususi tesirine olan inanç, halkı 
ahmakça bir saflığa sevk ediyor, onu şarlatan
ların kurbanı ediyordu. İsa'da ise bu inanç, in
sanın Tanrı ile samimî münasebetleri olduğu 
yolunda temelli bir fikre ve inısan kudretine olan 
aşırı bir inanışa bağlıydı; fakat bu «güzel yanıl
malar onun kuvvetinin temeli oldu; çünkü /bun
lar, günün birinde onu fizikçinin ve kimyacının 
karşısında küçük düşürecek olan şeyler idiyse de, 
ona ne kendisinden önce ne de sonra kimsenin sa-
hibolmadığı bir kuvvetle zamanına ıhükmetmek 
imkânını vermiştir.» 

Böylece 'eser mütemadiyen hıristiyanlığın ve 
onun yaratıcısının propagandasını yapmaya de
vam ediyor, bu arada Islâmiyete ve Türklüğe de 
şöylece dokunuyor : 

«islâmlığın inısan hayatında yarattığı büyük 
yoksulluktan dolayı pek kasvetli ve yürekler sız-
laıtncı bir hal almış olan, fakat insanların tahri-
ıbedemediği her şeyin bâlâ sadelik, tatlılık, sevgi 
ifade ettiği bu (güzel memleket isa'nın zamanın
da refah ve neşe içindeydi.» Görülüyor ki, eser 
mütemadiyen Hazreti isa'nın propagandasını ve 
methini yapmaktadır. 

«Fakat canlı mahlûkların gelişmesi her yerde 
'bir türlü olur ve îsa'nınki kadar kuvvetli bir 
şahsiyetin gelişmesi de, şüphesiz yumuşamaz ka
nunlara göre olmuştur. Yalhudilikten ilham al
maksızın idrak ettiği ve baştanbaşa kendi büyük 
ruhu tarafından yaratılmışa benziyen yüksek bir 
Tanrı mefhumu, kuvvetinin e'sasım teşkil etmiş-
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tir denebilir. Bu esas, vicdanın huzuru ve kal
bin sükûneti içinde sesi duyulan baba (bir tanrı 
fikridir, isa'da ruhla veya gözle alman vahiyler 
yoktur; Tanrı ona, kendinden ıbaşka bir kimseye 
hitabeder gibi hitabetmez. Tanrı onun nefsinde-
dir; kendini Tanrı ile beraber hisseder ve baba
sından naklettiği sözler kalbinden gelir. Her an 
mevcut bir temasla Tanrı'nm bağrında yaşar; 
onu görmez, fakat Musa gibi gök gürlemesine ve 
çalılar yanmasına, Eyyup gibi vahiyli fırtınaya, 
eski Yunan hâkimleri gibi kehanete, Sokrates gi
bi hususi bir cine, ne de Muhammed gibi Cebra
il'e ihtiyalcı olmaksıızm onun seisihıi duyar.»1 Ni
hayet şu göklere çıkarış ile bu faslı da bitiri
yor : 

«Ruhunu teslim etmeden birkaç dakika evvel 
sesi hâlâ kuvvetliydi. Birdenbire korkunç bir 
feryat kopardı; bâzı kimseler bunu, «Ey baba, 
ruhumu ellerine bırakıyorum!» gibi duydular; 
zihinleri daha fazla kehanetlerin gerçekleşmesiy
le meşgul olan bâzıları da, «Tamam oldu!» gibi 
anladılar. 

Şimdi şan ve şerefin içinde uyu, ey asîl mür
şit. Eserin tamam, oldu; tanrılığın kuruldu. Ar
tık fâni değilsin, yiiceldiğin ilâhî huzur âlemin
den, yaptığın işlerin sonsuz neticelerini seyrede
ceksin! O büyük ruhuna tesir edemiyen birkaç 
saatlik ıstırap pahasına, en tam ölümsüzlüğü sa-
tmaldm. Binlerce yıl dünya sana bağlı kalacak!» 
«Perestişkârlarm, yüz yıllar boyunca, gösterece
ğin şahane yoldan yürüyerek ardından gelecek
lerdir !» 

«istikbal bize neler gösterecek? Yeniden bü
yük bir şahsiyet mi ortaya çıkacak, yoksa dünya 
kadim devirlerin cesur yaratıcılarının açtıkları 
yolda yürümekle mi yetinecek? Bunu bilmiyoruz. 
Her halde lesa aşılmıyacak. Onun dini durma
dan tazelenecek; hayatının tarihi en güzel söz
lerden ddnmiyen yaşlar akıtacak; çektiği ıstirap-
lar en iyi yürekleri dağlıyacak; bütün yüzyıllar, 
insan oğulları arasında isa'dan büyük birinin 
doğmamış olduğunu ilân edecektir.» 

Çok aziz ve muhterem arkadaşlarım, Türk 
Milletinin çocuklarına bu menfur kitabı, ayağın
da sandal, uzun sakallı, kısa pantollu bir misyo
ner dağıtmış olsaydı, muhakkak ki içişleri Ba
kanlığı bu adam 'hakkında şiddetli bir takibata 
lüzum görürdü. Bu kitaba, din mevzuunda o ka
dar hassas davranan, hattâ hakikaten birçok va-
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tandaşları, din adamlarımızı, îmanı - Hatip okul
ları öğrencilerini ve milliyetçi bâzı öğretmenliği
mizi üzen, rencide eden haksız, mesnetsiz itham 
eden, cezalandıran bir bakanın nasıl müsaade et
tiğini, nasıl filet olduğunu hayretle ve ibretle 
karşılıyorum. Ya bu plânlı faaliyetlerden haber
leri yoktur, gaflet içerisinde bu kitap yeniden 
bastırılmıştır; yahut da haberleri vardır ve bu 
suça kendileri de katılmaktadır. 
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Şekil ne olursa olsun bu, affedilmez bir ku-

vsurdur, suçtur. Bunun 'derhal tashihi, önüne ge
çilmesi lâzımdır. Aksi takdirde hakikaten Sayın 
Bakan'ın burada ve memleketin dörtbir tarafın
da bu konuda ifade ettiği birtakım sözlerin sa-
miyetsizliğine inanmaya bak kazanacağımızı bu
rada belirtir hepinizi saygı ile selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

6. — SEÇİMLER 

1. — Başkanlık Divanında açık bulunan üye
liklere seçim 

BAŞKAN — Gündemimizin birinci madde
sinde Başkanlık Divanına iki tane kâtip, bir baş-
kanvekili seçilecektir. Seçime bağlıyacağız efen
dim. 

Oy puslaları dağıtılsın. 
Tasnif Heyeti için ad çekiyorum efendim • 
Muzaffer Alankuş: Burada mı efendim? (Bu

rada, sesleri) 
Muzaffer Yurdakuler: Burada mı efendim? 

(Burada, sesleri) 

Hulusi Söylemezoğlu: Burada mı efendim? 
(Burada, sesleri) 

Vaktin geçirilmem esini temin için ikinci bir 
tasnif heyeti çekiyoruz. 

Haydar Tunçkanat: Burada mı efendim? 
(Burada, sesleri) 

Sıtkı Ulay: Burada mı efendim? (Burada, 
sesleri) (Gülüşmeler) 

Nahit Altan: Burada mı efendim? (Burada, 
sesleri) 

Başta çektiklerimiz Reisvekili seçiminin tas
nifini yapacak, ikincisi de kâtipler seçiminin tas
nifini yapacaktır efendim. 

Şimdi seçime nereden başlanacağına dair 
kur'a çekiyoruz. Sayın Mehmet Güler'den başlı
yoruz efendim. 

Efendim, soldaki sepet Başkanvekili için sağ
daki sepet de kâtiplikler içindir. Reyler onlara 
atılacak. 

Başkanvekili adayı Sayın Sırrı Atalay, kâtip 
adayı Cumhurbaşkanı Kontenjanından Sayın 
Âdil Ünlüdür. Bir tane de müstakil olacak, müs
takilin ismi mevcut değildir. Müstakillerden ki
mi seçerseniz o olacak. 

Okutuyorum efendim. 

(Mehmet Güler'den başlamak üzere reylerin 
toplanmasına başlandı.) 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan arkadaş
lar var mı? (Var sesleri) 

Sayın Bekata, oyunuzu kullandınız mı efen
dim? 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Kul
landım efendim. 

BAŞKAN — Başka, oylarını kullanmıyan?.. 
Yok. Oylama muamelesi bitmiştir efendim. Sepet
leri kaldırınız. 

(Oyların tasnifi yapıldı.) 
BAŞKAN — Tasnif Heyeti mazbatalarını 

okutuyorum. 

Yüksek (Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanvekili içim. ya

pılan setçime (144) üye katılmış ve neticede .aşa
ğıda adı yazılı üye karşısında •gösterilen oyları 
almıştır. 

Arz olunur. 
1. iSırrı Ataıky 
2. Muhittin Kılıç 
3. ISuplhi Batur 
4. MeSbmet özıgüneş 
5. ıNîzamettin özlgül 

(70) 
(70) 
( '2) 
( 1) 
d) 
144 

Üye Üye 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Sivas 

Muzaffer Alankuş Hulusi Slöylemezoğhı 
% ö 

Tabiî Üye 
ıMuzaffer Yurdakuler 

BAŞKAN — İkinci turda da. adaylardan salt 
çoğunluk oyunu sağlıyan olmamıştır, üçüncü 
tura ^geçilecektir. 

Kâtiplikler için yapılan seçimin neticelerini 
okutuyorum. 
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Yüksok Başkanlığa 

(lıım huriye t (Senatosu Başkanlık Divanı Kâ
tipleri için yapılan seçime (142) üye katılmış 
ve neticede aşağıda, adları yazılı üyeler karsı
larında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz -olunur. 

1. 
'» 
3. 
4. 
5. 
'6. 
7. 
8. 
9. 

.1.0. 
11. 
12. 
13. 

Âdil Üinlü 
Kudret Bay han 
Nizamettin Özgül 
Zerin Tiizüıı 
Osman Koksal 
Muallâ Akarca. 
Cemal Tarlan 
'Sırrı Uzunihasanoğl u 
(Kudret Mavitan 
Şükran özkaya 
Nadir Nadi 
Mustafa înceoğiu 
Rasim Hancıoğhı 

(101) 
( 69) 
( 37) 
(- 29) 
( 10) 
( 6) 
( 4) 
( 2) 
( i ) 
( i ) 
( D 
( i ) 
( D 

. Boş ( D 

1-JAŞKAN' — Etendim, Anayasamız ve içtü
züğümüz •mucibince Sayın Âdil Ünlü (101) oy 
almakla salt çoğunluğu temin etmiştir. Kendi
si Divan Kâtibi olarak seçilmiştir. Kendisini 
tebrik ederim. (Şiddetli alkışlar) 

Şimdi üçüncü tura geçiyoruz. 
İçtüzüğün 4 neü ve Anayasanın: 84 ncü mad

desi mucibince 3 ncü turda en çok rey alan ar
kadaş seçilmiş olacaktır. 

Sayın Ha'zer, buyurun efendim. 
MEHMET BAZER '('Kars) — Muhterem ar

kadaşlar, Yüce Heyetinizce do malûm olduğu 
üzere ımünlıal 'bulunan Başkanvekilliği Anaya
samın sarih. hükümlerine göre, Cnmlhuriyet 
Halk 'Partisi kontejanıııa, dâhildir ve Cumhuri
yet 'Halk Partisi Cumhuriyet Senatosu Grupu 
toplanmış Bırrı At alay 't aday olarak teisb.it fve 
Yüce Baş'kjan'lığa aday olarak arz etmiş bulun
maktadır. Bu itibarla, ilerde ıher kanigi bir ihti
lâca maîha] ikalmıamaik. üzere keyfiyeti tavzih. 
etmek ive adayımızın Sırrı Atailay okluğunu 
arz ederek "bir* vazife yaptığımız kanaatindeyiz. 
Yüksek Heyetinizden, Anayasanın sarih hük
mü ve şimdiye kadar devam edegelen teamül
lere giöre oylamanın yapılmasını arz ve istif
ham ederim. 

BAŞKAN — Say m Ünaidı. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muih terem 

(arkadaşlar, nıalümualiniz Divan 'bir orantı tah

tında teşekkül eder-. Partiler kontenjana sa
hiptir. 15u arada partiler kendi 'bünyeleri için
de grup kararı 'ala/bilirler. "Fakat bu demek de
ğildir ki Heyeti "umumiye grup kararına ria-
yel edecektir. Binaenaleyh Halk Partisi Gru
pıı kimin üzerinde karar alırsa alsın, yine Halk 
Partisinden bir kimsenin seçilmesi caizdir. Bu 
(hususta Heyeti ITmumiyeye her hangi bir (Serze
nişte bulunmak da caiz değildir. Hürmetlerimle. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

DAŞKAN — Efendim, tekrar seçimlere geçi
yoruz. Zarflar dağıtılsın. 

•Seçime nereden 'başlıyaeağımızı tesbit için 
kura çekiyoruz... 

Sayın Ali Rıza Ijlusmaıı'dan başlıyacağız. 
Muhterem arkadaşlarım, hataya sebebiyet 

vermemek için 'belirtiyorum; sol taraftaki, ya
ni Başkanlık Divanının solundaki kutu Baş-
•kanvekili içindir. Sağ taraftakiler de Kâtiplik
ler içindir. Dikkatinizi rica ederini. 

Okumaya başlıyoruz efendim. 
(Ali lîıza riusman'dan başlanarak oylama 

yapıldı.) 
BAŞKAN' — Oylama, muamelesi bitmiştir 

efendim. Tasnif heyeti yerini alsın. 
(Tasnif yapıldı.) 
BAŞKAN —• Seçimlerin neticelerini arz edi

yorum. 

Yüksek -Başkanlığa 
Cumhuriyet (Senatosu Başkam vekil i için ya

pılan seçime (140) üye katı İm iş ve neticede 
aşağıda adı yazılı üve karsısında gösterilen ov-
arı. almıştır. 

Arz olunur. 
1. Muhittin Kılıç 
2. >Sım A ta lav 
:5. Boş 

(78) 
(01) 
( D 

139 
Üye Üye 

Onm'hurbaşkanııu'ia S. Ü. Sivas 
Muzaffer Alankuş Hulusi Söylemezoğiu 

' Üye 
Tabiî Üye 

'Muzaffer Yıırdakuler 

iiıı suretle İçtüzüğün 4 incil maddesi muci
bince Sayın Muhittin Kılıç Başkanvekili olarak 
seçilmiştir. Kendisini tebrik eder, muvaffaki-
vetler dilerim. (Alkışlar) 
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Diğer mazbatayı okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet iSenatosu Başkanlık Divanı Kâ

tipleri için yapılan seçime (139) üye katılnvış 
ve neticede aşağıda adları yazılı üyeler karşıla
rında gösterilen oy kırı almışlardır. 

Arz olunur. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Kudret Bayfhan 
Nizanıettin Özıgül 
Zerrin T üzün 
Osman Koksal 
Enver Bahadır 
Şükran özkaya 
Nadir Nadi 
Muallâ Akarca. 

(76) 
(41) 
( 7) 
( 2) 
0 -2) 
( D 
( D 
( D 

23 . 6 . 1964 
Boş 
Bos zarf 

Üye 
Tabiî Üye 
Sıtkı TU ay 

0 : 1 
'( 3) 
( S) 

139 
Üye 

Tabiî Üye 
Ha yd ar T un ek an a t 

Üye 
Çanakkale 

Nakit Attan 

BAŞKAN' — Bu suretle içtüzüğün 4 neii 
maddesi gereğince .Sayın Kudret Baykan Divan 
Kâtipliğine seçilmiştir. Kendisini tebrik eder 
muvaffakiyetler dilerim (Alkışlar) 

7. _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 28 . 1 . 1959 tarih ve 7196 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinin 1 nci fıkrasının değiştiril
mesi hakkındaki kanun teklifinin Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senato
su Malî ve İktisadi İsler ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (M. Meclisi 2/679; C. Senatosu 
2/126) (S. S ay m : 461) (1) 

Efendim bir önerge var, onu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Gündemin ikinci defa oya konulacak işlerin 
birinci kısmı 461 sıra sayıda olan 28 . 1 . 1959 ta
rih ve 7196 sayılı Kanunun birinci maddesinin 
birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki ka
nun teklifinin içtüzüğümüzün 77 nei maddesi 
gereğince yeniden müzakere edilmesini saygı ile 
arz ederim. 

istanbul 
Rifa't Öztüreine 

BAŞKAN — Efendim, önerge gündemin 
ikinci defa oya konulacak işler arasında 28.1.1959 
tarihinde ve 7196 sayılı Kanunun .oylanın aşsın a 
mâni olmak için içtüzüğümüzün 77 nci maddesi 
gereğince tekrar müzakeresi istenmektedir, İç
tüzüğün 77 nci maddesini •okuyorum efendim. 

«Bir tasarı veva teklifin kesin olarak otlan-

(1) 461 S. Saydı basmayazı 16 . 6 
günlü 76 nci birleşim tutanağmdetdır. 

1964 

masından önce, komisyon veya bir- üye, tasarı 
veya teklifin bir veya birkaç maddesinin hatalı 
olarak kabul edildiğini ileri sürerek gerekli de
ğişikliğin yapılmasını istiyebilir. 

C. Senatosu, teklif sahibini, komisyonu ve 
Hükümeti dinledikten sonra teklifin kabul veya 
reddi hakkında görüşmesiz işari oyla karar ve
rir.» demektedir. 

Kanunun kesin olarak oylanması bitmediği 
için 77 nci madde gereğince ; 

Arkadaşımızın tadil önergesini okutacağım. 

BAŞKAN — Bir dakika. Komisyon nerde? 
(Yok sesleri) 

Hükümet? (Yo'k sesleri) 

Komisyon ve Hükümet olmadığından müza
kereye geçemiyoruz efendim. 

Bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemdeki 'kanunların sözlü sorulardan ön
ce görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Cumhurbaşkanınca **>. ü . Bursa 
Âmil Artus Cahit Ortaç 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon? Yok. 
önergeyi oya koyamıyoruz efendim. 

Sorular ve genel görüşmelere başlıyoruz. 

— «7 — 
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8. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Selâmı Üren'in, Çukurova Çimento Fabrikasının 
yarısından fazla hissesinin satıldığı hakkında bâ
zı gazetelerde intişar eden haberlerin doğru olup 
olmadığına dair, Sanayi Bakanından sözlü soru
su (6/254) 

BAŞKAN — Sayın Selâmi Üren... Sayın Ba
kan burada mı 1 Yoklar. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Usul hak
kında söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyuran efendim. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhterem 
arkadaşlarım; Sayın Başkanın ifade buyurduk
ları gibi Komisyon yok, Hükümet yok. Biz çok
tan beri Hükümeti arıyoruz, maalesef bulamı
yoruz. Senatoda yapılacak müzakerelerin ehem
miyetini biraz daiha göz önünde bulundurarak 
Sayın Riyasettin gerek sözlü sorularla alâkalı ba
kanları, gerekse kanunlarla ilgili bakan ve ba
kanlık erkânının müzakereden önce nazarı dik
katinin çekilmesini hassaten rica ediyoruz. Bu 
şekilde müzakereler akamete uğruyor, ,biz de 
üzülüyoruz, Başkanın 'beyanatından onun da 
üzüldüğüne kaani bulunuyoruz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlık Divanı lâ-
zımgelen muameleyi yapıyor, Bakanlıklara tele
fon ediyor. Geçen defa' da Senatoya karşı Hü
kümetin takındığı tavrı burada tenkid etmiş
tim. Mamafih gene Başkanlık Divanı Hükümet 
nezdinde teşebbüste bulunacaktır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Rah
mi Arıkan'ın, 11 Nisan 1928 tarih ve 1219 sayı
lı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının İcrasına ait 
Kanunun bugünkü şartlara göre yeterli olup ol

madığına dair, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın 
dan sözlü sorusu (6/260) 

BAŞKAN — Sağlık ve 'Sosyal Yardım Ba
kanı burada mı efendim. (Yo'k, sesleri) 'Sayın 
Rahmi Arıkan? Burada, 

Bu da gelecek birleşime bırakılmıştır. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Kayseri kazalarının içme ve 
sulama tesislerine dair Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü sorusu (6/262) 

BAŞKAN — Enerji Bakanı? Yok. Sayın 
Hüsnü Dikeçligil burada, delecek birleşime bı-
mkılmıştır. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü DikeçligU'in, turizm gelişmelerinde göz 
önünde bıdundurulan esasların neler olduğuna 
dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru
su (6/263) 

BAŞKAN — Sayın Hüsnü Dikeçligil bura
da, Sayın Turizm Bakanı yok. delecek birleşi
me bırakılmıştır. 

5. — C. Senatosu İzmir Üyesi İzzet Birand'-
m, memleketimizi ziyaret eden Alman Parlâmen
to Heyetinin karşılanması merasimine dair Dışiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/266) 

BAŞKAN Sayın Birand burada, Dışişleri Ba
kanı yok. delecek birleşime bırakılmıştır. 

Efendim gündemde görüşülecek başka iş bu
lunmadığı için birleşimi 24 . 6 . 1964 Çarşamba 
günü saat 15.00 de toplamak üzere kapatıyorum. 
(Hükümet geldi sesleri). Kapattım efendim. 

(Kapanma Saati : 16,57) 

• • * • m*wı 

B — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
/. — Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Eşref 

Ayhan'ın, Türk Ceza Kanununun çocuklar hak
kında uygulama şekillerine dair yazılı soru öner
gesi ve Adalet Bakam Sedat Çumralı'nın cevabı. 
(7/145) 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı tarafın

dan Yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletle
rinizi saygı ile rica ederim. 1 .4 .1964 

Ordu Senato üyesi 
Eşref Ayhan 

68 — 
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C. M. U. K. ıra ve 4 ııcü Ceza Dairesinin müs

takar içtihatları küçükler 'hakkımdaki hükümle
rin, veli veya vasilerine tebliğini âmirdir. Keza 
aynı daire içtihadına göre, avukatla müdafa edi
len dâvalarda dahi, kararların avukata tefhim 
ve tebliği ile iktifa edilmeyip küçüğün veli veya 
vasisine yapılması iktiza etmektedir. Bu itibar
la : 

.1. — Bu hükme muhalif'hareket edildiği olu
yor mu? 

2. — Mahkemeler çocuğun farik ve mümey
yiz olduğu hususundaki indî bir kanaatla ka
nun hükmünü ihlâl eyliyorlar mı ? 

3. — Hukuk Usulü Muhakemesi Kanununda
ki maznunun evinde birlikte ikâmet eden yetiş
miş kimselere tebligat yapılabileceğine dair 
hükmü haksız surette küçük mahkûm aleyhine 
tatbik edilerek hüküm, velisi yerine kendisine 
tebliğ ediliyor mu ? 

4. — Savcılar, bu halde vâki tasdik kararla
rına itiraz eyliyorlar veya tashihi karar talebin
de bulunuyorlar mı ? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 17.6.1964 

O. t G. Müdürlüğü 
Sayı: 15446 

Konu: Cumhuriyet Sena
tosu Ordu Üyesi Eşref 
Ayhan'ın yazılı soru öner
gesinin cevaplandı nida ğı 
hakkında 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi: Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 

ifadesiyle alman 2 . 4 . 1964 gün ve 3670 -
7/145 - 4483 sayılı yazılarına. 

Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Sayın Eş
ref Ayhan tarafından Yüksek Başkanlıklarına 
hitaben sunulup, Bakanlığımıza tevdi buyurulan 
1 . 4 . 1964 tarihli sora önergesinde: 

«Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve 4 ncü 
Ceza Dairesinin müstakar içtihatları küçükler 
hakkındaki hükümlerin, veli ve vasilerine tebliği
ni âmirdir. Keza aynı daire içtihadına göre, avu
katla müdafaa edilen dâvalarda dahi, kararların 
avukata tefhim ve tebliği ile iktifa edilmeyip kü-

23 . 6 . 1964 O : 1 
cüğün veli veya vasisine yapılması iktiza etmek
tedir. Bu itibarla : 

1. Bu hükme muhalif hareket edildiği oluyor' 
mu? 

2. Mahkemeler çocuğun farik ve mümeyyiz 
olduğu hususundaki indî bir kanaatle kanun hük
münü ihlâl ediyor mı? 

3. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda-
ki maznunun evinde birlikte ikamet eden yetişmiş 
kimselere tebligat yapılabileceğine dair hükmü 
haksız surette küçük mahkûm aleyhine tatbik edi
lerek hüküm, velisi yerine kendisine tebliğ edili
yor mu! 

4. Savcılar, bu halde vâki tasdik kararlarına 
itiraz ediyorlar veya tashihi karar talebinde bulu
nuyorlar mı?» denilmekte ve sorunun Bakanlığı
mızca yazılı olarak cevaplandırılması talebolun-
maktadır. 

Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Sayın Eş
ref Ayhan'ın soru önergesinde ifade olunan; 7201 
sayılı Tebligat Kanunu ile nizamnamesine muha
lefet edilip edilmediği ve tıbben tesbiti ieabeden, 
küçüğün farik ve mümeyyizliği konusunda, mah
kemelerin indî kanaatle kanun hükmünü ihlâl 
edip etmedikleri hususu, yargı yetkisinin kulla
nılması ile doğrudan doğruya alâkalı görülüp, 
bu kanıda olan ilgililerin kanun yollarına başvur
maları halinde, keyfiyetin yine üst mahkemeler 
tarafından usul hükümleri dairesinde incelenmesi 
gerektiği sonucuna varılmış ve bu itibarla, Ba
kanlığımıza intikal etmiyen mezkûr cihetler hak
kında, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
132 nci maddesi de nazara alınarak, bilgi veril
mesine imkân görülememiştir. 

Ayrıca, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
nun 320 ve 321 nci maddeleri temyiz vukuunda, 
Yargıtayca tetkik edilecek noktaları ve hangi ci
hetlerden hükmün bozulacağını tesbit etmiş olup, 
aynı kanunun 322 nci maddesi de, Ceza Dairele
rinin kararlarına karşı itiraz ve tashihi karar ta
leplerinin hangi hallerde Cumhuriyet Başsavcılı
ğınca yapılacağını göstermiş bulunmaktadır. 

Keyfiyetin önerge sahibine bildirilmesine de
lâlet. Duyurulmasını arz ederim. 

Sedat Çumralı 
Adalet Bakanı 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

V K T M İ Ş S E K M N C İ BİRLEŞİM 

23 . 6 . 11)64 Salı 

Saat : .15,00 

I 
A - BAŞKANLİK DİVANİNİN (JKNIOL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Başkanlık Divanında açık bulunan üye

liklere set; imi 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 
X 1. — 28 . 1 . 1959 tari'h ve 7.1 96 ««yılı 

Kanunun J ııci .maddesinin 1 nci fıkrasının değiş
tirilmesi halkfeındaki ikamın teklifinin ıMillel 
Meclisince kaıbul olunan metni ye Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe Ve Plân 
komisyonları raporları (M. Meclisi 2/679; C. 
Senatosu 2/126) (<S. Sayısı : 461) | Dağıtımı 
tarihi : 20 . 5 . 10641 (Bitiş tarihi : fi . 7 . 1964) 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

.1. — .Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Seiâmi Üren'in, Çukurova Çiın'ento Falbrikası-
ııın yarısından fazla ıhissesinin satıldığı hak
kında bâzı gazetelerde intişar eden haiberlerin 
doğru olup olmadığına dair, Sanayi Balkanından 
sözlü sorusu (6/2-54) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi 
Rahmi Arıkan'ın, 1.1 Nisan 1928 tarih ve 1219 
sayılı Tabaıbet ve Şuaıbatı Sanatlarınııı terasına 
ait Kanunun ıbugünkü şartlara göre yeterli olup 
olmadığına dair, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba-
kanından sözlü sorusu (6/260) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dilkeçligil'in, Kayseri kazalarının içme 
ve sulama tesislerine dair Enerji ve Talbiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/262) 

4. — Cumhuriyet Senaton ıKayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeeligirin, turizm gelişmelerinde göz 
önünde bulundurulan esasların n'elcr olduğuna 
dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü so
rusu (6/263) 

5. — C. Senatosu İzmir Üyesi İzzet Birand'-
ın, memleketimizi ziyaret eden Alman Parlâmen
to Heyetinin karşılanması merasimine dair Dış
işleri Bakanından sözlü sorusu (6/266) 

I I I 
ÖNCELİ K LE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İSLER 

IV 
A - HAKLARİNDA İVEDİLİK KARARİ 

VERİLEN İŞLER 
15 - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X 1. — 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun teklifi ve Kanma Bütçe Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 2/702; C. Senato
su 2/129) (S. Sayısı : 462) [Dağrtma tarihi : 
20 . 5 . 1964| 

X 2. — 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/3) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifi ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu (M. Mecllisi 2/7:17; O. Senato
su 2/130) (S. Sayısı : 463) [Dağıtma tarihi : 
20 . 5 . 1964] 

X 3. — 1964 yılı Bütçe Kanununa ibağlı 
(A/ l ) işaı'ctli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun teklifi ve K'amııa Bütçe Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 2/720; C. Senatosu 
•2/131) (S. Sayısı : 464) [Dağıtma tarihi : 
20 . 5 . 1964] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞ
LER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Gider vergileri Kanununun ıbâzı 
maddelerinin .değiştirilmesinle ve bu kanuna 
ıbâzı hükümler ilâve edilmesine ve hu kanun ta
sarısının Millet Meclisince kaıbul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon rapo
ru (M. Meclisi 1/62-8, C. Senatosu 1/406) (S. Sa
yısı : 455) | Dağıtma tarihi : 9 . 5 . 1964] (Bitiş 
tarihi : 13 . 8 . 1964) 

(Devamı arkada) 



— 2 — 
X 2. — 1837 sayılı Bina Vergisi Kanunun

da değişiklik yapılmasına ve 206 sayılı ıKanunun 
3 neii ve geçici 2 ncd maddelerinin 'kaldırılması
na dair kanun taısamsmm Millet Meclisince 
kabul olunan ımetni ve Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 1/623; 
C. Senatosu 1/408) (S. Sayısı : 465) [Dağıt
ma tarihi : 13.6.1964] (Bitiş tarihi : 24.8.1964) 

X 3. — 27 . 6 . 1931 tarihli ve 1833 «ayılı 
arazi Vergiyi Kanununun 9 neu maddesinin de-
ğiştMlmeisine dair ikamın tasarısının Millet 
Meclisince kajbul olunan andtni ve Cumhuriyet 
Senatosu 'Geçici Komisyon ra.poru (M. Meclisi 
1/634; C. Senatosu 1/410) (ıS. Sayısı : 466) 
[Dağıtma tarihi : 13 . 6 . 1964] (Bitiş tarihi :. 
24 . 8 . 1964) 

X 4. — Bâzı vergi ye resimlere zam yapıl
ması hakkında 4040 sayılı Kanunun 31 nci mad
desinde değişiklik yapılmasına dair kanun ta
sarlısının Millet Meclisince Ikabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon ra
poru (M. Meclisi 1/621; C. Senatosu 1/411) 
S. Sayısı : 467) [Dağıtma tarihi : 13 . 6 . 1964] 
((Bitiş tarihi : 24 . 8 1964) 

X 5. — 21 . 6 . 1961 tarihli ve 309 «ayılı Ka
nuna bâzı fıkralar eklenmesi ve bu kanunda 
bâzı. değişiklikler yapılmasına dair kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan ımet
ni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 
raporu (M. Meclisi 1/633; C. Senatosu 1/412) 
S. iSayısı : 468) [Dağıtma tarihi : 13 . 6 . 1964] 
(Bitiş tarihi : 24 . 8 . 1964) : 


