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—BttHt^i 

1. — GECEN TUTANAK ÖZETİ 

BİRİXOİ OTURUM 
Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ; üniversite ve yük

sek okullardaki hareketlerin sebepsiz ve şuursuz 
olarak vasıflandırılmıyacağını, sinsi tahriklerde 
bulunabilecekler hakkında Türk gençliğinin uya
nık olacağına tam itimadettiğini, huzursuzluk 
sebeplerini beyanda Hükümet, üniversite, ana 
ve babalar olarak elbirliği ile gerekenlerin ya
pılmasını istedi. 

Tabiî Üye Kadri Kaplan; üniversite ve yük
sek okullardaki huzursuzluk sebepleri üzerinde 
durmuş ve bu huzursuzluk nedenlerinin çok kök
lü olduğunu, bunlardan kısa vadeli olanlarının 
üniversite camiasında halledilebileceğini, üni
versite sisteminde ciddî reformlara gitme şek
lindeki uzun vadeli problemlerin ise Devletin 
bu konularla ilgili sektörlerinin koordine çalış-
malariyle hallolunabileceğini belirtti. 

İstanbul Üyesi Tekin Arıburun: Üniversite 
ve yüksek okullardaki boykotlara temasla, bu
nun Millî Eğitim ve Millî Güvenliği ilgilendi-
den cepheleri bulunduğunu ve huzursuzluğun 
giderilmesi hususunda daha hassas ve süratle 
hareket edilmesi gerektiğini bildirdi. 

15 Haziran 1968 Çarşamba günü saat 15,00 
te Birleşik Toplantı yapılacağı tefhim olundu. 

Tabiî Üye Mehmet özgüneş'in; üniversiteli
leri rahatsız eden konular üzerinde incelemeler
de bulunmak üzere dokuz üyeden müteşekkil 
bir Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyo

nu kurulması ve Cumhuriyet Senatosu tatile 
girdiği takdirde Komisyonun tatil zamanların
da da çalışmasını istiyen Önergesi okundu ve 
Başkan içtüzük gereğince işlem yapılacağım 
söyledi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı seçimine ge
çildi ve bu birleşimde yapılan ikinci turda 
Nevşehir Üyesi ibrahim Şevki Atasağun Cum
huriyet Senatosu Başkanı seçildi. 

Birleşime ara verildi. 

İKLNTJİ OTURUM 

Başkan ibrahim Şevki Atasağun: Bu mu
kaddes vazifenin üçüncü defa kendisine tevdii 
münasebetiyle Genel Kurula teşekkürlerini ifa
de ederek, Cumhuriyet Senatosundan vefat su
retiyle ayrılanların hâtıralarını daima hürmet
le anacağını, seçimi kazanamıyanların hizmet
lerini şükran ve takdirle yâdedeceğini beyanla 
millete huzur, sükûn, refah ve teali; Cumhuri
yet Senatosu üyelerine de üstün basan, sağlık 
ve saadet temennisinde bulundu. 

Bûzkurt ve Abana'da kaza teşkiline dair ka
nun tasarısını görüşmek üzere, tasarının hava
le edildiği komisyonlardan yedişer üyenin işti
rakiyle bir Geçici Komisyon kurulmasını isti
yen Bütçe ve Plân Komisyonu Sözcüsü Osman 
Salihoğlu'nun önergesi okundu ve kabul olun
du. 
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İstanbul Üyesi Erdoğan Adalı'nın 449, 489, 
Tabiî Üye Kâmil Karavelioğlu'nun 479, 
istanbul Üyesi Eifat öztürkçine'nin 482, 
istanbul Üyesi Ekrem özden'in 463,465, 
Denizli üyesi Hüseyin Atmaca'nm 453, 454, 
Tabiî Üye Suphi Gürsoytrak'm 490, 
Tabiî Üye Selâhattin özgür'ün 493 sayılı so

rularının görüşülmesi, ilgili bakanlar bu birle
şimde hazır bulunmadıklarından, gelecek birle
şime bırakıldı. 

Cumhuriyet Senatosu Ağn Üyesi Salih 
Türkmen'in, Eleşkirt kasabasına getirilmesi is

tenilen içme suyu ihalesine dair sözlü sorusu
na, İmar ve iskân Bakanı Haldun Menteşeoğ-
lu cevap verdi. 

20 Haziran 1968 Perşembe günü saat 15,00 
te toplanılmak üzere Birleşime saat 17,10 da son 
verildi. 

Başkan 
Başkan BaşkanveMli 

i. Ş. Atasağun S. Atalay 
Kâtip Kâtip 

Eskişehir Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Ömer Ucuzal Jidil Ünlü 

SORULAR 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 

Mehmet özgüneş'in, Akyazı'nın Kuzuluk kö
yünden Ziya Yıldırımgeç'e dair yazılı soru 
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/459) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met özgüneş'in, Emniyet Genel Müdürlüğünün 

bâzı yazılarına dair yazılı soru önergesi, Başba
kanlığa gönderilmiştir. (7/460) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mu
kadder öztekin'in, Kozan ilçesinin Malahadırlı 
köyüne dair yazılı soru önergesi, İmar ve İskân 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/461) 

2. — GELEN KÂĞITLARA EK 

Tasan 
1. Umumi hayata müessir âfetler dolayı-

siyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara 
dair 15.5.1959 gün ve 7289 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 

maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni (Mil
let Meclisi 1/386, Cumhuriyet Senatosu 1/903) 
^Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar ve iskân, içiş
leri ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı. 
KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskiselür), Hüseyin Atmaca (Denizli) 

BAŞKAN — 53 ncü Birleşimi açıyorum. 

3. _ YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yeter sayı vardır, müzakerele
re başlıyoruz. 

99 
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4, — DEMEÇLER V] 

BAŞKAN — Gündemimize geçmeden evvel 
iki tane gündem dışı konuşma talebi vardır. 
Ancak bu taleblerin aktüalitesini kaybetmesi 
dolayısiyle gündem dışı mevzuu teşkil ederse 
de işlerimizin çokluğu dolayısiyle arkadaşları
mızdan sarfınazar etmelerini istirham edece
ğim. Ama direnirlerse oya koymak mecburiye
tinde kalacağım. Sayın Hayri Dener, Sayın 
Hüsnü Dikeçligil, günün konusu olan talebe me
seleleri hakkında gündem dışı görüşme tale-
betmişlerdir. Sayın Hayri Dener gündem dışı 
görüşme yapacaklardır. Sayın Hayri Dener, ıs
rar ediyor musunuz efendim? 

HAYRİ DENER (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Rica edeceğim. 

BAŞKAN — Israr ediyor musunuz? 
HAYRİ DENER (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Israr ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın üye ısrar etmektedir. 

Görüşmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1. — Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden 
Hayri D ener'in; Yüksek öğrenim gençlerinin is
teklerinin boykotlar yoliyle Basına, Yasama mec
lislerine ve Millete maloloduğunu, bu durum
da boykotlara son vermesi gerektiğine dair 
demeci. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Dener. 
HAYRİ DENER (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
sayın üyeleri; müsaadelerinizle, kısa bir giri
şen sonra, boykotta bulunan yüksek öğrenim 
gençlerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum: 

Yüksek öğrenim gençlerimiz, yıllardır, içle
rinde üzüntü ile yaşattıkları isteklerini, boy
kotlar düzenlemek suretiyle açığa vurdular ve 
böylece kendi öğrenim kurumlarının Öğretim 
ve yönetim organlarını uyarmak istediler. 

Bu davranış üzerine ilgili yönetim organla
rı, kamu oyu, basın ve dünden itibaren, parti 
Meclis gruplarının önergeleri ve icra organının 
bunlara katılması ile, Millet Meclisi, bu konu 
üzerinde genel görüşme yapmayı, böylece yük
sek öğrenimle ilgili bütün sorunlara gerçek çö
züm yolları aramayı ve bulmayı kabul etti. 

E SÖYLEVLER 
Buna göre, bu konunun derhal ve dikkatle 

ele alınacağı ve buna, mevcut şartlar ve im
kânlar oranında, bir çözüm yolu bulunacağı 
şüphesizdir. Bu yüzden, boykotta bulunan öğ
rencilerimizin, bundan sonra bu konunun bir 
yana bırakılmasının değil, ertelenmesinin bile 
imkânsız bulunduğuna inanacakları şüphesiz
dir. 

Bu sonucun sağlanmış bulunması ile, boy
kotların amacının, artık ilk ve önemli aşama
sına ulaştığı ve boykotlara son vermenin za
manının geldiği düşünülebilir. 

Boykotlara son vermenin ve öğrencileri boy
kotta bulunan yüksek öğrenim kurumlarının, 
görevlerine normal olarak devam edebilmele
rinin faydaları şunlar olacaktır : 

1. Boykotlara son verme, yüksek öğre
nim gençlerimizin sorunlarının, kendi öğrenim 
kurumlarından Millet Meclisine ve Cumhuriyet 
Senatosuna kadar, her organ tarafından, mut
laka bir çözüm yolu bulunmak üzere dikkatle 
ve titizlikle ele alındığının, tesbit ve ilânı de
mek olacaktır. 

2. Boykotta bulunan yüksek öğrenim ku
rumları öğretim ve yönetim organları, öğre
tim üyelerimiz ve öğrencilerimizin ortak çalış
ma yerleri olan kendi binalarına girerek, orada, 
öğrencilerimizin ihtiyaçları ve istekleri üze
rinde, ilgili kurullarda toplanma ve görüşme 
imkânını bulacaklardır. 

3. İmtihanlarına girmek istiyen öğrenciler, 
zamanlarını kaybetmeden, Temmuz ayı içine de 
uzatılması mümkün olan, Haziran dönemi imti
hanlarına girerek, öğrenim yolundaki ilerleme
lerine devam edebileceklerdir. 

4. öğrenimlerinin son yılında bulunan Öğ
renciler, imtihanlarını vererek zamanında me
zun olacaklar ve zamanında yurt hizmetine 
katılabileceklerdir. 

40 yılı aşan eğitim, öğretim ve yönetim 
görevlerim süresinde, her zaman ve her konuda, 
kendi kendilerini kontrol ederek sağduyularını 
kullandıklarını iftiharla tesbit ettiğim öğren
cilerimizin, bu çağrımı dikkate alarak, boykot
lara son vermeyi düşüneceklerini, mensubol-
dukları kurumların normal olarak görevlerine 
devam etmelerine ve her konuda kendileri için 
çalışmalarına yardım edeceklerini ümidederim. 

— 100 — 
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Teşekkürlerim ve derin saygılarımla. (Al
kışlar). 

2. — Kayseri Üyesi Hüsnü DikeçligÜ'in; 
Üniversite ve Yüksek Okullarda köklü reform
ların yapılması için süratle hareket edilmesi 
lüzumuna dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil. (Vazgeçti ses
leri) Vazgeçtiniz.. Efendim, artık konuşmanız 
takarrür etmiştir buyurun. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muhte
rem arkadaşlar, benden önce Sayın Hocamız 
Hayri Dener bey konuştular. Sayın Başkanı
mız da bu meselenin aktüalitesini kaybettiğini 
söylediler. Ama benim kanaatimce pek kaybet
medi. Sebebine gelince, bu mesele bütün genç
lerimizi, dolayısiyle öğretim müesseselerimizi 
ilgilendiriyor. Her gün tazeliğini kaybediyor, 
boykotlar zincirleme birbirine sirayet ediyor. 
iftiharla belirtmek isterim ki Türk çocukları 
vakur insanlardır. Başka memleketlerde hâdise 
oluyor, dünya bir avuç içi haline geldi, bu si
rayetleri kabul etmemiş lâzımdır, edebilir. Fa
kat başka memleketlerde olan boykot hâdise
leri ile bizimkileri mukayese etmemiz lâzım. 
Meselâ, hiçbir zaman için Türk çocukları 
Fransa gibi olmuyor. Çünkü bizim milletimiz 
daha büyük bir karaktere sahip, yıkıcı değil. 
Onların ecdatlarından tevarüs ettikleri bâzı 
hasletleri var ve dolayısiyle onlar ecdatlarına 
lâyık bir gençlik olarak vakur bir şekilde me
selelerini ortaya koyuyorlar, halledilmesini is
tiyorlar. Bendeniz bunun üzerine eğildim. Ku
lak verdim, dinledim. Cidden üniversitelerimiz 
muhtar, mensüboldukları öğretim üyeleri gö
nül isterdi ki gençlerimiz boykota gitmeden 
önce kendi içlerinde meselelerini halletsinler. 
Gençlerin haklı taraflarına eğilsinler. Şimdi çı
kar profesör veya hoca, öğretmen telkinatta bu
lunur, içtimai adaletten, sosyal adaletten dem 
vurur. Eğer bu söyledikleri tutumuyla uygun 
değilse gençler üzerinde pek müspet tesir yap
maz. 

Arkadaşlar şunu kabul etmeliyiz ki üniver
sitelerdeki genç arkadaşlarımızın temas ettik
leri noktalarda haklı tarafları da var. Meselâ 
biz diyoruz ki, sosyal adalet var ve olmalı. Dai-

• ma cemiyeti tenkid ediyoruz. Ama bu tenkid 
edilirken öğrenci kitabını değerinden fazlaya 

! alırsa bunun üzerinde menfi tesir yapar. Aynı 
I za,nıanda mezun olan gençlerin, bir kısmı barem 
j dâhilinde, bir kısmı ücretle hizmete alınırsa 
I bu haksızlığa karşı elbette serzenişte bulunur-
! lar. 
| Diğer taraftan yine üniversite mensupları 

öğretmenler çocuklarımıza telkinde bulunur
ken eğitim konusunda öğrencilerle yakından 
temas etmezlerse, ilgilenmezlerse, meslek haya
tının çoğu daha ziyade dışarda geçerse elbet
te onlar üzerinde etki, tesir yapmaz. Bu vaka
lar oluyor. Gençlerimizin haklı tarafları var. 
Vakur hareket ediyorlar. Bence zamanı geçme-

I den öğretim üyeleri, hocamızın da söylediği gi
bi, meselelerin üzerine eğilmeli gençlerimizin 
ha.klı taraflarına hak vermeli, bu haksızlıkları 
ortadan kaldırmalı. 

Üniversitelerimizin çoklarında çok klâsik 
imtihan şekilleri var. Bu klâsik imtihan şekil
leri bir tarafta böyle olurken, yeni üniversitele
rimizin imtihan şekilleri de bambaşkadır. Genç 
bunu birbiri ile mukayese ediyor. Mukayese et
tiği takdirde bir tarafta yeni bir imtihan şekli 
öğrenciyi yetiştirici imtihan şekli var. Birtakım 
üniversitelerde, diğer tarafta böyle değildir. 
Ağır ve rijittir. Daimî surette değişmiyor. O 
halde bunun de üzerinde durmak lâzım. Arka
daşlar ben şuna kaaniim ki, Cumhuriyet Sena
tosu Maarif meselelerine eğilsinler. İyi bir ko
misyon kurarak derinden derine incelesin. Sa
mimiyetle ifade edeyim ki Maarifimizin çok ele 
alınacak tarafları var. Bir defa tatbikî değildir, 
nazaridir. Gençlerimizin bir kısmı daima boy
kotlarında bize iş verilsin diyor. Devlet her za
man iş vermek mecburiyetinde değildir; vere
mez. Bunlar nazari yetiştikleri için her şeyi dev
let kapısında bekliyorlar. Bu ve buna benzer 
meseleler maarifimizin üzerinde ısrarla durma
sı gerekli olduğu sebeplerdendir. 

Üniversite mensubu saym öğretim üyeleri
nin bu iş uzamadan, gençlerimizin zamanı he
der olmadan kendi aralarında kendilerinin re
formunu yapması ve biran önce buna çarei hal 
aramaları çok yerinde bir hareket olur. Hepini-

| zi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

— 101 — 
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5. — BAŞKANLIK DİVANININ 

BAŞKAN — Komisyonlardan istifa önerge
leri vardır. Onları okutuyorum. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi Hü
seyin Avni Göktürk'ün, Millî Eğitim Komisyo
nundan istifa ettiğine dair önergesi. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Millî Eğitim Komisyo

nu üyeliğinden istifa ettiğimi arz ederim. 
Hüseyin Avni Göktürk 

Niğde Senatörü 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin ıttılaına arz 
olunur. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi 
Orhan Akça'nm, Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Karma Komisyonundan istifa ettiğine dair öner
gesi. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Kamu iktisadi Teşeb

büsleri Karma Komisyonundan istifa ettiğimi 
arz ederim. 

Orhan Akça 
Kütahya Senatörü 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin ıttılaına arz 
olunur. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Nuri Âdemoğlu'nun, Bayındırlık ve 
Ulaştırma Komisyonundan istifa ettiğine dair 
önergesi. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Halen Üyesi bulunduğum Bayındırlık ve 

Ulaştırma Komisyonundan istifa ettiğimi mü
saadelerinize arz ederim. 

Cumhuriyet Senatotu 
Adana Üyesi 

Dr. Nuri Âdemoğlu 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin ıttılaına arz 
olunur. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şe
ref Kayalarhn, Bilekçe Karma Komisyonundan 
istifa ettiğine dair önergesi. 

HENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Halen üyesi bulunduğum Dilekçe Karma 

Komisyonundan istifa ettiğimi beyan ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Bursa Üyesi 

Şeref Kayalar 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin ıttılaına arz 
olunur. 

Siyasi partilerin yönetici kadrolarında ya
pılmış olan değişikliklere ait tezkereler var. 

5. —• C. H. P. Grupu Başkanvekilliğinden; 
kısmi seçimler dolayısiyle Grup Yönetim Kurulu 
ve Haysiyet Divanında yeniden yapılan seçime 
dair tezkeresi. 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
2 Haziran kısmi Senato seçimleri dolayısiyle 

C. H. P. Cumhuriyet Senatosu Grup Yönetim 
Kurulu ve C. H. P. Cumhuriyet Senatosu Grup 
Haysiyet Divanında boşalan üyeliklere yenile
ri seçilmiş ve tam liste ekte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 

Cumhuriyet Senatosu 
C.H.P. Grup Başkanvekili 

Fikret Gündoğan 

C. H. P. CUMHURİYET SENATOSU GRUP 
YÖNETİM KURULU 

Grup Başkanvekili : Fikret Gündoğan (is
tanbul) 

Grup Başkanvekili : Hıfzı Oğuz Bekata (An
kara) 

Kâtip Üye : Arslan Bora (Tunceli) 

Sayman Üye : Mukadder öztekin (Adana) 

Üye : Rıza Isıtan (Samsun) 
Üye : A. Şakir Ağanoğlu (Trabzon) 
Üye : Mebrure Aksoley (İstanbul) 
Üye : Şevket Koksal (Ordu) 
Üye : Necip Mirkelâmoğlu (İzmir) 
Üye : Hüseyin öztürk (Sivas) 
Üye : Salih Tanyeri (Gaziantep) 
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C. H. P. CUMHURİYET SENATOSU GRUP 
HAYSİYET DİVANI 

Başkan : Hayri Mumcuoğlu (Tekirdağ) 
Kâtip Üye : Ekrem Hazerdağlı (Elâzığ) 
Üye 
üye 
üye 
üye 
üye 
Üye 
Üye 

Ekrem özden (istanbul) 
Cemal Yıldırım (istanbul) 
Nejat Sarlıcalı (Balıkesir) 
Salih Türkmen (Ağrı) 
Nazif Çağatay (izmir) 
Fakih özlen (Konya) 
Hilmi Soydan (Maraş) 

BAŞKAN 
olunur. 

Yüksek Heyetin ıttılaına arz 

6. — Güven Partisi Başkanvekilliğinin, kıs-
77ii Senato seçİ7iıleri dolayısiyle Grup Yönetİ77i 
Kui'ulu ve Haysiyet Divanında yapılan seçime 
dair tezkeresi. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Güven Partisi Cumhuriyet Senatosu Gru-

punda açık bulunan Grup Başkanvekilliği, 
Grup Yönetim Kurulu üyelikleri ve Grup Di
siplin Kurulu üyeliklerine yapılan seçim sonu
cunda : 

Grup Başkanvekilliğine Konya Senatörü 
Sedat Çumralı, sayısı üçe indirilen Grup Yö
netim Kurulu üyeliklerine Kayseri Senatörü 
Dr. Sami Turan, Mardin Senatörü Dr. Abdül-
kerim Saraçoğlu ve Erzincan Senatörü Fehmi 
Baysoy; Grup Disiplin Kurulu üyeliklerine de 
Urfa Senatörü Dr. İbrahim Etem Karakapıcı, 
Antalya Senatörü Mehmet Pırıltı ve Hatay Se
natörü Enver Bahadırlı seçilmiştir. 

Yüksek bilgilerine saygı ile arz olunur. 

Fehmi Alpaslan 
Güven Partisi 

Cumhuriyet Senatosu Grupu 
Başkanvekili 

Artvin Senatörü 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin ıttılaına arz 
olunur. 

Bir takrir var, okutuyorum. 

7. — İmar ve İskâ7i Bakanı Haldun Mente-
şeoğlu'nun; Umumi hayata 7nüessir âfetler dola
yısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak ıjardmüa-
ra dair 15 . 5 1959 gün ve 7269 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerİ7iin değiştirilmesi ve bu kanuna 

bâzı 7naddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasa
lısının havale edildiği ko7nisyonlardan 3 er üye 
alınmak suretiyle kurulacak bir geçici komisyon
da görüşülmesine dair önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Sayın Cumhurbaşkanı tarafından 24. 6.1966 

tarihinde Anayasamızın 93. maddesi uyarınca 
bir daha görüşülmesi uygun bulunarak T. B. M. 
M. ne iade olunan umumî hayata müessir âfet
ler dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak 
yardımlara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 Sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkın
daki kanun tasarısı gerek Doğu depremi ve ge
rekse Adapazarı depreminde karşılaşılan güç
lükler de nazarı itibara alınarak Millet Mecli
sinde kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Âfete maruz büyük bir vatandaş kütlesini 
yaldııen ilgilendiren tasarının havale edilmiş ol
duğu Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve iskân, iç
işleri ve Bütçe Plân Komisyonlarından seçilecek 
3 er üyeden teşkil olunacak bir geçici Komis
yonda incelenmesini arz ve teklif ederim. 

Haldun Menteşeoğlu 
Muğla 

imar ve iskân Bakanı 

BAŞKAN — Takriri dinlediniz. Âfetler Ka
nununu görüşmek üzere havale olunan 4 ko
misyondan seçilecek 3 er üyeden müteşekkil 
bir geçici komisyon kurulması talebedilmekte-
dir. Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir takrir daha var, okutuyorum. 

8. — Devlet Bakanı Hüsamettin Âtabeyli'-
nin, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü kuruluş 
ve görevleri hakkında kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısının havale edil
diği komisyo7Üardan 4 er üye alın7nak suretiyle 
kundacak bir geçici ko7nisyo7ida görüşülmesine 
dair önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuru

luş ve Görevleri hakkındaki Kanuna geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısının, ha
vale edilmiş bulunduğu içişleri ve Bütçe ve 
Plân komisyonlarından dörder üyenin, iştiraki 
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ile kurulacak bir geçici komisyonda görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Devlet Bakanı 
Erzincan 

Hüsamettin Atabeyli 

BAŞKAN — Takriri dinlediniz. Takriri oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

9. — Komisyonlarda açık bulunan üyelikler 
için seçim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, yapılmış olan 
kısmî Senato seçimleri dolayısiyle Senatomu
zun muhtelif komisyonlarında boşalmalar vâki 
olmuştur. Bu boş kalan yerlere gruplar adayla
rını göstermiş bulunmaktadır. Her ne kadar 
tüzüğümüzün 17 nci maddesinde bu seçimin 
gizli oyla yapılacağı derpiş edilmekte ise de 
tüzüğümüz yalnız ilk kuruluşları nazarı itibara 
almış olduğu ve sene içerisinde vâki olacak in-
hilâlleri nazarı itibara almamış bulunduğu ci
hetle geçmiş tatbikatı da nazara alarak, çünkü 
geçmişte bu gibi inhilâlleri doldurmak için işa
ri oya başvurulmuş ve bu tatbikat bir teamül 
halini almıştır, işlerimizin çokluğu ve bâzıla
rının da acele olması, ki, bilhassa Senato he
saplarını inceleme komisyonunda bir denetçi 
seçilmesi mecburiyeti vardır. Hesaplar denet
lenememektedir ve ödemeler yapılamamaktadır. 
Bu itibarla bu seçimleri şimdi yapacağız ve geç
mişte de tatbik olunan işari oy usulüyle, işari 
oy usulüyle boşalmış olan üyeliklere yeniden 
üye seçilmesi hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Şimdi komisyonlarda boşalmış olan ve 
partilerin göstermiş oldukları, nisbet dâhilin
de tabiî göstermiş oldukları adayların isimleri
ni teker teker okuyup oylarınıza arz edeceğim. 

Dilekçe Karma Komisyonu: 
3 A. P. adayı, 1 kontenjan Grupu adayı 

tefrik edilmiştir. Şimdi teker teker oylarınıza 
arz ediyorum. 

Mümin Kırlı (izmir) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

Osman Nuri Canbolat (Konya) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

Salâhattin Acar (Ordu) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Hayri Dener (Kontenjan Grupu) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Kitaplık Karma Komisyonu : Bir üye tefrik 

edilecektir, C. H. P. aday göstermiştir. 
Salih Tanyeri (Gaziantep) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını inceleme 

Komisyonu, 2 A. P., 1 C. H. P. 
İsa Bingöl (Muş) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Eifat öçten (Sivas) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
O. H. P. Nurettin Akyurt (Malatya) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Bütçe ve Plân Komisyonu 2 A. P., 1 C. H. P. 
iskender Cenap Ege (Aydın) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

Oral Karaosmanoğlu (Manisa) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
C. H. P. Şevket Koksal (Ordu) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Anayasa ve Adalet Komisyonu, 4 A. P. 
Nuri Demirel (Balıkesir) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Gürhan Titrek (Çankırı) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Ahmet Nusret Tuna (Kastamonu) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Adnan Karaküçük (Maraş) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

O. H. P. nin adayları 3 tanedir. 
Zihni Betil (Tokat) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
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Hayri Mumcuoğlu (Tekirdağ) 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

Kabul edilmiştir. 
Etmiyenler. 

Ekrem özden (istanbul) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

G. P. (1) 

Sedat Çumralı (Konya) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

Kontenjan Grupu 
Lûtfi Akadlı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar ve İskân Ko

misyonu: 3 A. P., 2 C. H. P. göstermişler. Bir 
kontenjanları var. Efendim, 0. H. P. nin kabul 
edilmiş bulunan bir kontenjanı var. Fakat bu 
bir kontenjana Fakih özlenle Lûtfi Bilgen ar
kadaşlarımız aday gösterilmiştir. Bunun bir ta
nesini seçeceğiz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — 
ma Kurulunda iki diye bildirdiler bize. 

Dams-

BAŞKAN — Danışma Kurulunda. Bir daki
kanızı rica edeceğim. Şimdi efendim eskiden 
Bayındırlık Komisyonunda C. E. P. nin bir üye
si var, biz bir prensip kabul ettik, Danışma Ku
rulunda, bu prensip eskiden çalışmış olanlar 
müktesep haklarını muhafaza edecekler, boşal
mış olan yere aday gösterilecek, bu itibarla da 
C. H. P. bir tane yeni aday gösterecek, iki aday 
gösterilmiş. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkanım biz yanlışlık yapmadık Danışma Ku
rulundan gelen yazıda ifade ediliyor. 

BAŞKAN — Ama bir tanesi eskiden var, bir 
arkadaşınız eskiden beri o komisyonda. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) 
olacak. 

ilâvesi 

BAŞKAN — ilâvesi olacak, yanlışlık olacak. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Fakih 
Özlen kalsın efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 

Bayındırlık, Ulaştırma ve imar ve iskân 
Komisyonu 

A. P. (3) 
Cemalettin inkaya (Balıkesir) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Safa Yalçuk (Çorum) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.., 

Kabul edilmiştir. 
Nurettin Ertürk (Sivas) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
C. H. P. (1) 

Fakih özlen (Konya) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.. 

Kabul edilmiştir. 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu 
A. P. (3) 

Safa Yalçuk (Çorum) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.. 

Kabul edilmiştir. 
Fevzi Halıcı (Konya) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.. 

Kabul edilmiştir. 
Orhan Akça (Kütahya) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.. 

Kabul edilmiştir. 
C. H. P. (1) 

Doğan Barutçuoğlu (Manisa) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.. 

Kabul edilmiştir. 
G. P. (1) 

Etem Karakapıcı (Urfa) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.. 

Kabul edilmiştir. 
Kontenjan (1) 

Nadir Nadi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.. 

Kabul edilmiştir. 
M. P. (1) 

Halil Özmen (Kırşehir) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.. 

Kabul edilmiştir. 

içişleri Komisyonu 

A. P. (4) 
A. Celâlettin Coşkun (Aydın) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.. 

Kabul edilmiştir. 
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Mahmut Şevket Ösçetin (Çorum) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler,,. 

Kabul edilmiştir. 
i. Tevfik Kutlar (Gaziantep) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Nazım înefoeyli (Sinop) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

0. H. P. (3) 
Mukadder östekin (Adana) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

Salih Tanyeri (Gaziantep) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Adil Altay (Sivas) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

G. P. (1) 
Abdülkerim Saraçoğlu (Mardin) 
BAŞKAN — Kabul edenleı... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

Malî ve iktisadi işler Komisyonu 
A. P. (3) 

Mehmet Nazif Ergeneli (Edirne) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Adnan Karaküçük (Maraş) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Bekir Sıtkı Baykal (Ordu) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

Kontenjan (1) 
Mehmet ismen 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler,.. 

Kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Komisyonu 

A. P. (5) 
Orhan Kürümoğlu (Bitlis) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

Âlâattin Yılmaztürk (Bolu) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Ali Alkan (Kırklareli) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Mehmet Varışlı (Konya) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

0. H. P. (1) 
Hüseyin öztürk (Sivas) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

Millî Savunma Komisyonu 

A. P. (6) 
Mansur Ulusoy (Ankara) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

Talip özdolay (içel) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmişti!'. 

Tekin Arıburun (İstanbul) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

Orhan Kor (İzmir) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmişti!'. 
Hamdi özer (Malatya) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Orhan Süersan (Manisa) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

C. H. P. (1) 
Masif Çağatay (İzmir) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

Tarım Komisyonu 

A. P. (2) 
Beliğ Beler (izmir) 

'BAŞKAN — Kabul edenler.,. Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Ruhi Tunakan (Manisa) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
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C. H. P. (2) 
Halil Goral (Aydın) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Hilmi Soydan (Maraş) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

Sosyal işler Komisyonu 
A. P. (2) 

Mustafa Bozoklar (izmir) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Tarık Remzi Baltan (Zonguldak) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Kontenjan (1) 

Vahap Güvenç 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu 
A. P. (5) 

Mehmet Sırrı Turanlı (Adıyaman) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Mehmet Orhan Tuğrul (Bilecik) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara üyeleri 
Turgut Cebe ve Yiğit Köker'in, Güreşçilerimiz 
hakkında Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/18) 

BAŞKAN — Bir takrir vardır okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
17 millî güreşçimizle, Beden Terbiyesi Genel 

Müdürlüğü ve Güreş Federasyonu arasında çı
kan ihtilâf yetkili Bakanlık müfettişlerince tah
kike başlanıldığından, onbeş gün sonra nihayete 
erecek olan tahkikatın sonunda yenilemek kay-
diyle bu mevzuda açılmasını istediğimiz Senato 
araştırması teklifimizi geri aldığımızı arz ederiz. 

Ankara Ankara 
Turgut Cebe Yiğit Köker 

BAŞKAN — Araştırma önergesi geriverilmiş-
tir. 

Turgut Yaşar Gülez (Bolu) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Tarık Remzi Baltan (Zonguldak) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

Ahmet Demiryüce (Zonguldak) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

C. H. P. (1) 
Mehmet Ali Pestilci (Zonguldak) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

M. B. Gr. (1) 
Mehmet Şükran özkaya 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Kontenjan Gr. (1) 

Vahap Güvenç 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

Komisyonlar ikmal edilmiştir efendim. Baş
kanlık Divanı komisyonların toplanacağı yer 
ve saatleri bildirdiklerinde lütfen sayın üyeler 
toplanarak aralarında komisyon başkanları sözcü 
ve kâtipleri seçmelerini rica ediyorum. 

Diğer araştırma önergesini okutuyorum. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi Feh
mi Alpaslan'ın, H oy rem Gölündeki balık avına 
dair Senato araştırması istiyen önergesi (10/19) 

BAŞKAN — Senato araştırmasının tüzüğü
müze göre müzakere şekli şöyledir. Önce takrir 
sahibine söz verilir, bilâhara Hükümet adına 
ilgili bakan konuşur ve görüşmesiz işari oya 
başvurulur. Şimdi söz sırası takrir sahibi Sayın 
Alpaslan'ındır. Buyurun Sayın Alpaslan. 

FEHMÎ ALPASLAN (Artvin) — Sayın Baş
kan, sayın senatör arkadaşlarım; dünyanın her 
yerinde olduğu gibi, elbette ki, Türkiye'mizde 
de kanuna, mevzuata hattâ bazan millî menfaata 
aykırı davranışlar her zaman, her iktidarın me
suliyet döneminde vukubulabilir, behemehal vu-
kubulur iddiasını bir tarafa bırakıyorum, ama 

6. — CUMHURİYET SENATOSU ARAŞTIRMASI 
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bu insan tabiatında saklı bir haldir. Binaenaleyh 
olabilir. 

Benim, şahsan, öteden beri ısrarla üzerinde 
durduğum bir vaziyet vardır. Bu görüşümü da
ha evvel muhtelif vesilelerle bu kürsüden ifade 
imkânını bulmuştum. Türkiye elbette ki, olduğu 
yerde duran bir memleket değildir. Türkiye'de 
elbetteki milletin hayrına yapılan işler vardır 
ve bu hele plânlı dönemde kendini gösterecek 
kadar ilerlemektedir. Yalnız Türkiye'nin ufku
nu kapkara göstermek istiyen insanların da 
mevcudiyetini lütfen hep beraber kabul edelim. 
Yine Türkiye'de hizmetler yapılıyor, bu hizmet
lerde hiçbir aksaklık vukubulmuyor, hiçbir sui
istimal vâki değildir iddiasını hiçbir akıllı in
sanın ortaya koyması mümkün değildir. Çünkü 
en güvenilir insanlar dahi bazan çok marifet
ler işlediğini bu memleketin siyasi hayatında 
her zaman için görmüş olduğumuz bir vakıadır 
ve dünya memleketlerinde de bu böyle olmak
tadır. îşte bu sebeple Türkiye'mize eğer hizmet 
etmek istiyorsak siyasiler olarak yapacağımız 
birinci işin evvelâ suiistimallerle mücadele ko
nusunu bayrak olarak açmak ve bu mevzuda 
hassasiyet gösterecek hükümetler hangi iktida
ra mensubolursa olsun, onlara bütün varlığımız
la yardımcı olmaktır. Türkiye'nin en büyük ra
hatsızlığı, Devlet bünyesinde suiistimallerin de
vamlı surette olduğu ve arttığı yolunda bir zan-
nm, bir zehabın hâkim olması teşkil etmektedir. 
Türkiye'de suiistimal ortadan kalkmıştır, farklı, 
adaletsiz muamele yapılmamaktadır havasını 
vermek kabil olsa; zannediyorum M, henüz kal
kınma hayatını yaşıyan Türk Milleti pek çok 
meselede bir huzura kavuşur ve işinin sahibi ol
mak suretiyle memlekete daha geniş çapta hiz
met yapma imkânını bulur. Ama ne milleti ra
hat bırakan vardır, ne de çalışmak istiyen gel
miş geçmiş bütün iktidarları... Ben her gün yeni 
bir haberle veya eskilerini tazelemek suretiyle 
memlekette, şahsi kanaatime göre, hiç de yapıcı 
rol oynamadığı intihamda bulunduğum Akşam 
gazetesinde, ki bu Akşam gazetesinin 9 Haziran 
1968 tarihli nüshasında «Görünüş» sütununda 
îlhami Soysal'm, «Bir Balığın Dişlisi» diye bir 
yazısını gördüm. Takririmde de arz ettiğim gibi, 
Hoyran gölündeki balık avının yıllık kira bedeli 
olarak takdir edilen meblâğı bir kooperatif ta
rafından şimdiye kadar devamlı surette balık
çılıkla uğraşan bir kooperatif tarafından 1,5 

milyon lira vermek suretiyle almak istediği 
halde, iddiaya göre, ki bir şahsın mektubuna is-
tinadettirilmektedir, iddiaya göre bu gölün yıl
da 1,5 milyon liraya verilecek balığı; hem de üç 
seneliği 380 bin liradan bir muhterem senatör 
arkadaşımızın kardeşi ile Senirkent Adalet Par
tisi Başkanına Maliye Bakanlığında bir umum 
müdür muavini de vazifesinden uzaklaştırılmak 
suretiyle, bu işin yapılabilmesini teminen ihale 
edilmiş, diye bir haber okudum. 

Arkadaşlar; sözlerimin başında da arz ettim, 
yani böyle bir hâdise olmuş da burada zinhar 
Adalet Partisinin iktidarını, bu işten dolayı tüm 
olarak itham etmeyi hatırımdan geçirmiyorum. 
Ama ben düşündüm, taşındım, yani bir yerde bir 
suiistimal olsa bile böylesine bir suiistimal ola
bileceğine bir türlü aklım yatmadı ve o itibarla 
yüksek huzurlarınıza bu Senato araştırması tek
lifi ile geldim. Hedefim açık : Eğer hakikaten 
böylesine bir suiistimal yapılmışsa o halde bu 
suiistimalin yapıldığı Sayın Maliye Bakanının 
siyasi mesuliyetindeki Bakanlıkta ilgili bulu
nanları derhal ortaya koymak ve cezaları cihe
tine gitmek, hattâ bundan ötürü çok sevdiğim 
eski arkadaşım olan Sayın Maliye Bakanının da 
siyasi mesuliyetine kadar ilerlemek yerinde olur. 
Bunu iktidara mensup senatör arkadaşlarımın 
benim kadar istiyeceklerinden şüphe etmek iste
miyorum. Yok böyle değil de, bu Akşam gazete
sinin yazarı îlhami Soysal şahsan kendisinde 
bulduğum bir karıştırıcılık marifetini işlemeyi 
hedef tutmuş ise ve ortaya bir başkasını da va
sıta olarak koymak suretiyle muayyen isimler
den bahsetmiş ise, o zaman arkadaşlar Türkiye'
de, Türkiye'nin halini ve istikbalini yalnız mil
letin bünyesinden yetişmiş olan siyasilerin değil, 
aynı zamanda kendilerine güya efkârı umumi-
yenin temsilcisi olmak gibi bir sıfat tanıyan bâzı 
yazarların da berbat ettiği noktasına varmak ve 
bunu Türk Milletinin karşısında cesaretle ve 
metanetle teşhir etmenin lüzumuna inanıyorum. 
O itibarla Yüksek Heyetinizden meselenin daha 
fazla derinine inmeden, çünkü bendeniz de daha 
fazla malûmata sahip değilim, bu mevzuda bir 
Senato araştırması açılmasına müspet oy verme
nizi istirham edeceğim. Senato araştırmasının 
açılmasına gidildiği takdirde hiç kimsenin hiç
bir şey söyliyemiyeceği şekilde her gruptan, si
yasi parti grupları, Millî Birlik Grupu ve Kon
tenjan Grupundan birer sayın üyenin iştiraki 
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suretiyle bir komisyon teşkil edilsin, meseleyi 
tarafsız, objektif bir görüş içerisinde incelesin 
ve yüksek huzurunuza getirmiş olsun. Bunu 
kıymetli arkadaşlarımın esirgemiyeceğini ümi-
dediyorum. Ve tekrar ricalarımı arz etmek sure
tiyle saygılarımı sunuyorum arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Maliye Bakanı Sayın Cihat Bil-
gehan, buyurun. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİGEHAN 
(Balıkesir Milletvekili) — Sayın Başkan, Cum
huriyet Senatosunun değerli üyeleri; bir sabah 
gazetesinde «Balığın Dişlisi» başlıklı bir yası 
yazılarak Eğridir gölünün yukarı bölümünü 
teşkil eden Hoyran gölündeki balık avının yıl
lık imtiyazına Büyük Kabaca Balıkçıları Koo
peratifi tarafından 1,5 milyon lira verildiği 
halde, Maliye Bakanlığınca bâzı haksız tasar
ruflara girişilmek suretiyle Senirkent Adalet 
Partisi ilçe Başkam Ali Kaldırım ve Denizli 
Senatörü Kemal Turgut'un karşesi Kadir Tur
gut tarafından kurulan bir kooperatif üç sene
liğinin 380 bin liraya kiralandığını bildirmek 
suretiyle bu konuda bir komisyon teşkili ile 
Senato araştırması talebini havi Güven Partisi 
Cumhuriyet Senatosu Grup Başkanvekili Sayın 
Fehmi Alpr^lan'm takririni dinlemiş bulunu
yorsunuz. Kendisine böyle bir meselenin efkâ
rı umumiye önünde ve yüksek huzurunuzda 
gerçek yönleri ile açıklamak fırsatını vermiş 
olduğu için teşekkür ederim. Değerli arkada
şımın da ifade ettiği gibi, bâzı çevreler vardır 

ki, bunlar umumiyetle gerçek olmıyan şeyleri 
söylemek ve önlerine hakikatler serilmiş olma
sına rağmen aynı mesnedi olmıyan iddiaları tek
rar etmek suretiyle bu işi bir meslek haline ge
tirdikleri vakıadır. Evvelâ şurasına işaret 
edeyim ki, biz Adalet Partisi iktidarı, halk için
den çıkmış insanlar olarak, halkın ıstırabını 
kendi ıstırabı, halkın kederini kendi kederi, 
halkın sevincini kendi sevinci telâkki eden halk 
çocuklarından ibaret bir iktidarız. Bu bakım
dan bizim bu durumumuza bâzı çevreler taham
mül edemezler. Çünkü onlar gerçekten halkı 
sevmezler. Meselâ kalkıp da bir bütçenin faz-
lasiyle kapandığını ifade ettiğiniz zaman bun 
lar sevinç yerine keder duyarlar. Ne yapmış 
iddiaya göre? Adalet Partisi iktidarı söylene 
söylene, çiğnene çiğnene çürümüş bir slogan 
olan Adalet Partisi de Demokrat Parti gibi her 

mahallede bir milyoner yetiştiriyormuş. Nasıl 
yetiştiriyormuş? Balıkçılardan kurulu bir koo
peratife balık avlağını ihale etmek suretiyle 
milyoner yetiştiriyormuş. Eğer balıkçı koope
ratifine dâhil üyelerden şimdiye kadar Türki
ye'de milyoner olmuş bir zat varsa onu tebrik 
etmek için ismini öğrenmek isterdim. Demek 
ki, Tevfik Fikret rahmetli, «Bugün yine açız 
çocuklarını diyordu peder.» diye başlıyan man
zumesini yazmak ve bizi, hepimizi göz yaşları
na gark eden bir şiiri yazmak suretiyle büyük 
bir hata yapmış ve yine kooperatife dâhil ba
lıkçılar kış demeden, yaz demeden hayatlarını 
istiskar edercesine çalışan bu insanların milyo
ner olması, eğer mümkünse bu hal, beni me
sut eder. Her halde Cumhuriyet Senatosunun 
muhterem üyeleri de bundan müteessir olmaz
lar zannederim. Ama halktan yana oldukları 
nı iddia eden birtakım zevata meğer balıkçıla
rın milyoner olması bir teessür unsuru olmuş 
ki, böyle bir yazı yazmış bulunmaktadır. Da
ha sonra ne olmuş? Milyoner olduktan sonra 
Gelirler Umum Müdürlüğünde çalışan bir ha
nım memurun işine son vermişiz. Bunun nere
sini düzelteyim. 

Bir defa bu iş ile ilgili olan daire Gelirler 
Umum Müdürlüğü değildir. Bu işle ilgili ser
vis Millî Emlâk Servisidir. Yalan burada baş
lıyor. ikincisi, Gelirler Umum Müdürlüğünde 
Vazifesine son verilmiş bir hanım memur yok
tur. Eğer namuslu insanlar ise, bu hanım 
memurun ismini açıklasınlar. 

Gelelim Millî Emlâk Umum Müdürlüğünde
ki hanım memura, Millî Emlâk Umum Mü
dürlüğünde bir hanım memur vardır ve yetkili 
bir memurdur, kendisi halen Millî Emlâk 
Umum Müdür Muavinidir ve vazifesinin başın
dadır. Bu türlü yalanlarla, bu türlü hilafı ha
kikat beyanlarla yapılmış olan isnatların biz 
her zaman hesabını vermeye hazırız. 

Muhterem arkadaşlarım, huzurunuzda ben 
Maliye Bakanı olarak Adalet Partisi Hüküme
tinin bütün üyeleri resmî hayatımızın her da
kikasının hesabını şerefle, açık alınla ve vicdan 
huzuru içerisinde vermeye hazır olan insanlarız. 

Şimdi meseleyi resmî kayıtlara istinaden siz
lere arz ediyorum. 

Muhterem üyeler, millî hudutlarımız içinde 
Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 
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26 aded dalyan, 3 dalyan yeri, 54 tabiî ve 2 suni 
göl, 27 çay ve nehir (bunlardan bâzıları man-
sapları ile birlikte) 8 voli, I kanal ve I azmak 
olmak üzere 121 parça avlak mahallinde balık 
avlama hakkı Hazinece kiraya verilmektedir. 

Zabıta! Saydiye Nizamnamesinin 22 nci mad
desinde, balık avlak mahallerinin bilmüaayede 
mültezime ihale olunacağı, 2490 sayılı kanun hü
kümleri de Devlet mallarının artırma suretiyle 
kiraya verileceğini âmir bulunması muvacehe
sinde voli ve dalyan, mahallerinin artırma usu
lü ile kiraya verilmesi gerekmekte ise de. I nci 
5 yıllık Kalkınma Plânında, «Balıkçıların koo
peratifleşmeleri ve özellikle iç sularda iltizam 
usulü işletmeler yerine köy işletmeleri destekle
necektir.» denmek ve 1963 yılı icra programı
nın balıkçılarla ilgili tedbirler bölümünün XV 
nci pragrafında, «Devletin hüküm ve tasarrufu 
altında bulunan iç sularda, dalyan ve voli yer
lerinde iltizam yolu ile kişilere avlama ve işlet
me hakkı verilmesi usulüne, yürürlükteki mu
kavelelerde yazılı sürelerin bitmesiyle son veri
lecektir. Bundan sonra, bu usul yerine esasları 
mevzuatla düzenlenecek belli şartlarla ve uzun 
süreli olarak avlanma ve işletme hakkı tercihan 
kooperatiflere ve kooperatif köy işletmelerine 
verilecektir.» denmek suretiyle mahallî balık
çıların aralarında sermaye toplıyarak lüzumlu 
malzemeyi tedarik etmeleri ve o mahalde bu
lunan avlak mahallerinden istifade ederek, koo
peratife mensup küçük balıkçı esnafının geçim
lerini sağlamak maksadına matuf bulunan yeni 
prensipler vaz'edilmiş bulunması sebebiyle ba
zı balık avlama mahallerinin artırma usulü ile 
kiraya verilmesinden ayrılmak zorunda kalın
mış ve bu cümleden olarak: 

Geçimlerini istihsal ettikleri balıkların satı
şından hâsıl olan menfaatlerle sağladıkları ma
hallerinde yaptırılan tetkikatla anlaşılan; 

a) Bursa ili merkez ilçesi sınırları içerisin
deki Apolyont gölünde balık avlama hakkı Göl-
yazı köyü tüzel kişiliğine ( 1 . 6 . 1964 -
1 . 6 . 1965 süresi için 24 bin lira, 1.6.1965 -
1 . 6 . 1968 süresi için yıllığı 25 bin liradan 
75 bin lira bedelle), 

b) Kütahya ili sınırları içerisindeki Por
suk gölünde balık avlama hakkı Sofça köyü 
Porsuk Barajı Balık istihsal ve Satış Koope
ratifine (1 . 12 . 1964 - 30 . 11 . 1967 süresi 
için seneliği 5 bin liradan 15 bin lira bedelle), 

I c) İstanbul'daki Küçükçekmece gölünde 
balık avlama hakkı Mahdut Mesuliyetli Küçük
çekmece Balık İstihsal ve Satış Kooperatifine 
( 5 . 5 . 1965 - 5 . 5 . 1968 süresi için yıllığı 
42 500 liradan) 

d) izmir Körfezinde kâin Homa ve Küçük-
dalyan adiyle anılan balık avlak mahallinin 
3 yıllık kirası ( 1 . 3 . 1965 - 28 . 2 . 1968 sü
resi için) 475 bin lira bedelle ve (1 . 3 . 1968 -
28 . 2 . 1971 devresi için 600 bin lira bedelle) 
mahdut mesuliyetli izmir Balık Avcıları Koope
ratifi ile İzmir Küçük Balıkçılar Kooperatifi 
adına müştereken, 

2490 sayılı Kanunun 46 nci maddesinin son 
fıkrasına göre pazarlıkla kiraya verilmiş ve ge
rekli sözleşmeler akdolunmuştur. 

Demek ki, 1963 senesi icra programında ve 
1963 yılı programında yazılı olan bu esaslar ka
bul edildikten sonra, o tarihten bugüne kadar 
Maliye Bakanlığının tatbikatı bu şekilde olmuş
tur. Şu hale göre mektupta iddia edildiği gibi, 
ilk defa bu sırf Senirkent'te bulunan bir A. P. li 
balıkçıyı milyoner etmek gayesiyle A. P. ikti
darı tarafından yapılmış bir muamele değildir. 

Şimdi, bâzı bölgelerde kurulan kooperatifle
rin birden fazla balık avlak mahallini ve bil
hassa kuruldukları bölge dışında kalan balık 
avlak mahallerini kiralamak istemeleri üzerine 
2 . 3 . 1967 tarihli muciple prensibolarak aşa
ğıdaki esaslar kabul edilmiştir. 

1. Hazinenin hüküm ve tasarrufu altında 
bulunan avlak mahallerinin bulunduğu yerlerde 
mahalli bir kooperatif kurulmuş ise o koopera
tife ancak bir avlak mahallinin kiraya veril
mesi, 

2. Mahallî kooperatiflere o mahallin hari
cinde bulunan avlak maJhallerinin Hazinece pa
zarlıkla kiraya verilmemesi ancak yapılacak 
artırmaya iştirakte serbest olabilecekleri 

3. Kooperatif üyelerinden birisinin başka 
bir işle iştigal ettiği anlaşıldığı takdirde, kira 
sözleşmesinin fesh edileceğinin karşılıklı olarak 
taahhüde bağlanmasının prensibolarak kabul 
olunması, 

4. Kooperatif sermayesi ile balık istihsali
ne matuf malzeme, teçhizat ve vasıta miktarı
nın ve kiralıyacakları avlak mahallinin balık 
kapasitesine göre belirli sermaye ve malzemeye 
sahibolup olmadıklarının resmî makamlar tara-

I fmdan Hazineye ibraz olunması, 
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Bu şartlar tahakkuk ettiği takdirde, Hazi
neye ait balık avlak mahallerinin pazarlıkla ko
operatiflere kiraya verilmesi prensibolarak ka
bul edilmek suretiyle tatbikata yeni bir veçhe 
verilmek istenmiştir. 

Daha önce müzayede ile kiraya verilip mu
kavele müddeti 31 . 12 . 1967 tarihinde sona 
eren ve hâdisemize konu olan Hoyran gölünün 
Senirkent ilçesi bölgesinde kalan Büyükkabacı -
Gençali avlağının kiralama işine gelince: 

Mezkûr balık avlak mahallini kiralamak is-
tiyen Mahdut Mesuliyetli Senirkent Balıkçılık 
istihsal ve Satış Kooperatifi ile Büyükkabaca 
Balıkçılar Kooperatifinin, ısrarlı talepleri kar
şısında bu kooperatiflerden herbirinin (ortak
larının balıkçılıkla olan ilgisi ve kooperatifle
rin sermaye, teçhizat, malzeme ve vasıta mikta
rı bakımından) Bakanlığımızca prensibolarak 
kabul olunan şartlara uygun olup olmadığının 
incelettirilmesine lüzum görülerek durumları 
Millî Emlâk kontrolörlerine tetkik ettirilmiştir. 

Bu hususta tanzim olunan 14 . 12 . 1967 
tarihli raporun incelenmesinden: Bu rapor halen 
yanımızdadır. Yüksek Heyetinizin tetkiklerine 
âmaJde bulunmaktadır. 

1. a) Mahdut Mesuliyetli Senirkent Balık
çılık istihsal Satış Kooperatifinin üye kayıt def
terinde adları yazılı 29 ortaktan 16 sının balık 
avcısı olduğu, ismail Köse'nin Büyükkabaca -
Gençali balık avlağının eski mültezimi ve ba
lık avcısı olduğu, Polat Gür, Mustafa Erdem ve 
Hüseyin Köse'nin eski mültezim ismail Köse'nin 
ortakları oldukları, bunlardan Hüseyin Köse'
nin ayrıca bakkallık yaptığı, Mehmet Uzun'un 
Şoförlük yaptığı (pikap işlettiği) Hasan Ali 
Kaldırım, Kadir Turgut ve Osman Kılıç'm kam
yonla nakliyecilik, Ali Çimenkaya, Kadir Top
çu, Ali Kiriş, Ahmet Karaaslan ve Mehmet Ko-
ca'nm ne işle iştigal ettiklerinin tesbit edileme
diği; 

b) Kooperatifin Ziraat Bankası Senirkent 
Şubesinde 1 500 lira, Eskişehir Bankası Senir
kent Şubesinde de 39 500 lira nakdî mevcudu 
bulunduğu; 

c) Kooperatife ait demirbaş defterinde 
ceman 121 000 lira kıymetinde 12 aded motor
lu kayık, 9 aded ığrım, 55 aded ağıl, 50 bin aded 
olta ve 1 aded avlak evi kayıtlı olup ve av mal
zemesi ve vasıtalarının Büyükkabaca - Gençali 

balık avlağı eski mültezimi ismail Köse'nin şartlı 
olarak (yani kooperatif balık avlağını kiraladı
ğı takdirde derhal teslim etmek ve bedelini de 
bono karşılığında ve imkân nisbetinde taksitler
le tahsil etmek, şayet kooperatif balık avlağını 
kiralıyamaz ise aynı bedelle geri almak kayıt 
ve şartiyle) satmış olduğu; 

2. a) Büyükkabaca Balıkçılık Kooperati
finin 36 ortağından 15 inin balık avcısı olduğu 
diğer ortaklardan Hasan Aşık'm balık avcısı 
olup halen özel inşaatlarda taşaronluk yaptığı, 
Mehmet Oturak'm balık avcısı olup halen özel 
inşaatlarda yevmiyeli ustalık yaptığı; Abdullah 
Budak, Osman Kocagöz, Ahmet Ankara'lı Mus
tafa Çevik, Musa Diker, Mehmet Şevki Daldal, 
Şakir Demir, Osman Aldemir, Polat Gürcan, 
Mustafa Demirayak, Hüseyin Ekşi, H. ibrahim 
Balcı ve A. Osman Özdemir'in Çiftçilik yaptık
ları, Halil Kocagöz'ün B. Kabaca köyü Beledi
ye Başkanı olduğu, Mehmet Çetin, Mustafa Uy
gun ve Mustafa Karabıyık'm özel inşaatlarda 
çalıştıkları, Veli Vural'ın çiftçi ve kamyon iş
lettiği, Musa Karaçetin'in taş ocaklarında ça
lıştığı, 

b) Kooperatifin yevmiyeli defteri ke
birinde 6 004 lira nakit mevcudu kayıtlı ise de 
Ziraat Bankasında 1 050 lira paraları bulundu
ğunu defter kayıtlarında görülen 6 004 liranın 
ortaklardan olup Selevir Barajında avcılık ya
pan Süleyman Özdemir ve Mehmet Örnek ile 
Demirköprü barajında avcılık yapan Niyazi Te
kin ve Osman Çakır'a avans olarak verildiğinin 

eyan olunduğu, 

c) Kooperatife ait defteri kebirin hesabın
da 1 704,83 lira zimmet kayıtlı ise de, demirbaş 
defterinin bulunmaması sebebiyle malzemenin 
nelerden ibaret olduğunun tesbit edilemediği, 

Anlaşılmıştır. 

2 . 3 . 1967 tarihli mucipnamede derpiş 
edilen şartlara durumları uymıyan müracaatçı 
kooperatiflere aynı mamanda yapılacak tebligat 
tarihinden itibaren 30 günlük mehil verilmesi 
- Her iki kooperatife bu mehil veriliyor - ve bu 
müddet zarfında durumlarını Bakanlığımızca 
kabul edilen esaslara uydurdukları tesbit edile
cek kooperatife söz konusu avlağın pazarlık su
retiyle kiraya verilmesi, her iki kooperatif du
rumlarını aranan şartlan dairesinde ıslah ettik
leri takdirde ikisinin bir birlik halinde müra-
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caatlarınm temini ile teşkil edecek birliğe av
lağın kiraya verilmesi, birlik kurmaya yanaş
madıkları takdirde kur'a usulüne başvurulması, 
ancak kurayı kaybeden kooperatif ortaklarının 
kur'ayı kazanan kooperatife girme haklarının 
mahfuz tutulması. Yani bir paravan kooperatif 
kurulmuş, başkalarının oraya girme hakkı yok
muş da yalnız A. P. ilçe başkanı o mahallede 
milyoner yetiştirilmek için verilmiş olduğu id
diasına karşı diyoruz ki, aynı şartları haiz olan 
balıkçılıkla iştigal eden her vatandaş bu koope
ratife üye olmaya açık bulundurulacaktır. 

Şimdi biraz sonra mukavelenin o maddesini 
de okuyacağım. Mukavelede yine Yüksek Heye
tinizin. tetkiklerine amade olarak bulunacaktır. 

«Kazanan kooperatife girme haklarının mah
fuz tutulması için kurayı kazanan kooperatif
ten taahhütname alınarak ihalenin buna göre 
yapılması uygun görülmüş ve gereğinin bu esas
lar dairesinde ifası 29 . 1 . 1968 günlü ve 
1771 sayılı yazı ile İsparta Valiliğine tebliğ edil
miştir. 

Valilikten cevaben alman 26 . 3 . 1968 ta
rihli 233 sayılı yazı ilişiği Senirkent Kayma
kamlığının 18 . 3 . 1968 günlü ve 175 sayılı 
yazısında; 

Müracaatçı kooperatiflere durumlarını dü
zeltmeleri için verilen mehil sonunda mahdut 
mesuliyetli Senirkent Balıkçılık istihsal ve Sa
tış K o aperatifinin Bakanlığımızca bildirilen 
şartlara uygun olarak üyelere ilişkin durumu
nu ıslah ettiği, kooperatif sermayesini avlağın 
balık ve kerevit kapasitesine ve kira bedeline 
göre 196 bin liraya yükselttiği, Büyükkabaca 
Balıkçılar Kooperatifinin ise verilen mehil içe
risinde sadece üyelere ilişkin durumunu ıslah et
tiği, sermayesini avlağın balık ve kerevit kapa
sitesine ve kira bedeline göre çoğaltmadığı, na
kit mevcudunun 15 950 liradan ibaret bulun
duğu, mevcudiyeti beyan olunan malzemenin 
tamamının kontrol memuruna gösterilmediği ve 
bu sebeple beyanlarının doğruluk derecesinin 
tesbit edilemediği ve bu itibarla bu kooperati
fin 30 günlük süre içerisinde aranan şartları ye
rine getirmediği gibi kooperatiflerin birleştiril
mesini görüşmek üzere daveti mutazammın no
terlikçe yapılan ihtarnameye rağmen tâyin ve 
tebliğ edilen günde yalnız Senirkent Kaymakam
lığına Senirkent Balıkçılık Kooperatifi yetkili
lerinin geldiği, Büyükkabaca Kooperatifi yetki-
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Merinin ise gelmemiş oldukları, Büyükkabaca 
Kooperatifinin tutumu dolayısiyle iki koopera
tif arasında bir birlik kurmanın mümkün olma
dığı ve bu itibarla mezkûr avlağın komisyonca 
takdir olunan yıllık 126 bin lira muhammen 
bedel üzerinden 2490 sayılı Kanunun 46 ncı 
maddesinin son fıkrası uyarınca pazarlıkla ve 
3 sene müddetle 378 bin lira bedel karşılığında 
durumunu düzelten Mahdut Mesuliyetli Senir
kent Balıkçılık İstihsal ve Satış Kooperatifine 
kiraya verildiği ve kira sözleşmesine (aynı böl
gede bulunan diğer balıkçı esnafının da koope
ratiflerine girmelerinin sağlanacağı) şartının bir 
madde halinde eklendiği, 

Bildirilmiştir. 
Bu duruma göre, sözü edilen balık avlak 

mahallinin kira işlemi, 5 yıllık Kalkınma Plânı 
ve Bakanlığımızca tesbit edilen esaslar dairesin
de yapılmış bulunmaktadır. 

Şimdi bu mukavelede, bu re'sen tanzim edil
miş mukaveledir 27 . 2 . 1968 tarihlidir ve G-e-
lendos Kazası Noterliğince tanzim edilmiştir. 
Bu mukavelenin 8 nci maddesini aynen okuyo
rum. 

Kiracı kooperatif umumi heyetten aldığı 
24 . 2 . 1968 gün ve 8 sayılı ve işbu kira akdi
ne ekli salâhiyet kararı gereğince balıkçılıkla 
meşgul olan kooperatiflere, nizamnameleri ge
reğince, ortak olarak dâhil olabilecek vasıldaki 
Eğridir Yeşilada Balıkçılık istihsal ve Satış 
Kooperatiflerinden istiyen ortaklarının koope
ratiflerine ortak olarak hiçbir güçlük çıkar
madan kabulünü diğer âkid idareye, yani Mali
yeye karşı beyan ve kayıtsız şartsız taahhü-
deder. Ayrıca aksi davranış 2490 sayılı Kanun 
hükümlerine aykırı kabul edilerek ve mukavele 
hükümlerinin ihlâli addi ile âkid idarece hiçbir 
ihbara lüzum kalmadan akdin feshini 2490 sa
yılı Kanunun 51 nci maddesinin uygulanacağı
nı peşinen kabul ve taahhüdeder.» demek su
retiyle bu kooperatifin başkalarına kapalı bir 
kooperatif olmadığı balıkçılıkla iştigal eden ve 
bu kooperatife girmek istiyen her vatandaşın 
bu kooperatife dâhil olabileceğini göstermekte
dir. Mektubun tamamen hakikatlere aykırı ol
duğu değerli arkadaşımın da ifade ettiği gibi 
ve yapılan her fiili kötülemek niyetinde bulu
nan ve bunları âdeta bir tabiatı saniye haline 
getirmiş bulunanların mevcut bulunduğunu 
göstermesi bakımından ibret vericidir. Mektu-



C. Senatosu B : 53 

bun sonunda değerli arkadaş halk memnun bu 
düzenden, diyor. Senirkentli Ali Özbaylfnm; 
böyle bir Ali Özbaylı isminde bir zatın olup 
olmadığı da meşkûk bulunmaktadır; Mayıs or
talarından postalamış mektubunu, bekledik ba
kalım seçimlerden Senirkentliler ne yapacaklar, 
bu A. P. partizanlığı karşısında diye, seçim so
nuçları geldi, Senirkent yine A. P. nin kalesi, 
vatandaş gitmiş oyunu kuzu kuzu A. P. lilere 
vermiş. Çoğunluk A. P. de, Demek ki, kazık ye
mekten, partizanlıktan hoşlanıyor. Eh öylesine 
helâl olsun yediği kazıklar, azdır bile şu yapı
lanlar az, devam etsinler ne diyelim başka, de
mek suretiyle mektubunu bağlamaktadır. Bura
daki zihniyet de meydandadır. Seçimler olmadan 
evvel vatandaş reylerini büyük bir dirayetle ve
rir ama seçimler diledikleri şekilde neticelen
mezse vatandaş kazıkçı olur, vatandaş partizan 
olur, vatandaş cahil olur. Bu da bir zihniyet, me
selesidir, tabiî. 

Muhterem arkadaşlarım; ben böyle bir araş
tırmanın açılmasından sureti katiyede endişe 
etmem. Böyle bir araştırmanın açılmasını tale-
bederim, isterim. Hakikatler meydana çıksın. 
Bir memlekette basının hür olması kâfi değildir. 
Bir memlekette basının hürriyeti aynı zamanda 
mesul olan basın mensuplarının mesuliyetli ola
rak şerefli olarak düşünmeleriyle mümkündür. 
(A. P. sıralarından bravo, sesleri ve alkışlar) 
Bu bakımdan takdir Yüksek Heyetinizindir. Ben 
hakikatleri ifade etmiş bulunuyorum. Reyleri
nizle hakikatlerin tecellisini istirham eder, he
pinizi saygıyle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Takriri tekrar okutup oylarını
za arz edeceğim. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Akşam Gazetesinin 9 Haziran 1968 günlü 

nüshasının, (Görünüş) sütununda, İlhamı Soy-
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sal, «Balığın Dişlisi» başlıklı bir yazı yazarak 
Senirkentli Ali Özbaylı'dan aldığı mektuba is
tinaden, Eğridir Gölünün yukarı bölümünü teş
kil eden Hoyran Gölündeki balık avının yıllık 
imtiyazına Büyükkabaca Balıkçılar Kooperatifi 
tarafından 1,5 milyon lira verildiği halde, Ma
liye Başkanlığınca bâzı haksız tasarruflara da 
girişilmek suretiyle Senirkent A. P. ilçe Baş
kanı Ali Kaldırım ve Denizli Senatörü Kemal 
Turgut'un kardeşi Kadir Turgut tarafından ku
rulan Faravan Kooperatife üç seneliğinin 380 
bin liraya kiralandığını bildirmektedir. 

Bu bilgi gerçek ise, Devletimizin temelinde 
ciddî bir hastalığın bulunduğunu kabul etmek 
ve derhal tedbirlerine geçmek gerekir. 

Bilgi gerçek değilse, umumi efkârı tahrip 
maksadına matuf bu gibi yayınlara karşı gere
ğini düşünmek icabeder. 

Bu itibarla, içtüzüğün 133 ve 134 maddeleri 
gereğince, meselenin derinliğine girilerek bir 
Cumhuriyet Senatosu araştırmasına tabi tutul
masını, araştırma için her gruptan bir kişi alı
narak Komisyon teşkilini saygı ile arz ve tek
lif ederim. 

Fehmi Alpaslan 
Güven Partisi 

Cumhuriyet Senatosu Grupu 
Başkanvekili 

BAŞKAN — Takriri dinlediniz. Takrir hâ
disenin araştırılmasına mütedairdir. Araştırma 
Komisyonu kurulması istenmektedir. 

Araştırma Komisyonunun kurulmasını oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

Gündemimizde başka madde bulunmadığı 
cihetle 25 Haziran 1968 Salı günü saat 15,00 te 
toplanmak üzere Birlerimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 16,20 
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