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1. — GEİjfcN 1 

Ticaret Bakanı Ahmet Türkel; geçen birle
şimde Adana Üyesi Muslihittin Yılmaz Mete'nin 
pamuk kütlü fiyatları hakkındaki konuşması
na cevaben; pamuk alımları ile görevli teşek
küllerin, 230 - 225 taban fiyatı üzerinden, bu 
yıl geçen senekilerin üstünde mubayaalarda bu
lunduklarını, şikâyetlerin yağmur yüzünden 
evsafını kaybeden pamuk satışlarından doğa
bileceğini, bunların dahi 190 kuruştan aşağı 
bir fiyatla alınmadığını bildirdi. 

Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan; Devlet yatı
rımlarında yapılamıyan ödemelerin iş ve tica
ret hayatında yarattığı menfi tesirleri ve bun
ların sosyal hayata olan etkilerini beyanla ge
rekli tedbirlerin alınmasının hızlandırılmasını 
istedi. 

Devlet Bakanı Seyfi öztürk; inşaat işlerinin 
tasfiye mevsimi olan bu aylarda imkânların üs
tünde isteklerle karşılaşıldığını, T. C. Merkez 
Bankasından daha fazla finansman sağlanama
ması sebebiyle, öteden beri böyle darlıklara du
rulduğunu, geçici olan bu durum üzerinde du
rulduğunu ve halen bütün istihkakların tediye 
edilmekte bulunduğunu açıkladı. 

Manisa Üyesi Doğan Barutçuoğlu; tütün ka
raborsa akınlarının ekiciye ve Hazineye olan 
zararlarını tebarüz ettirerek, bunun en köklü 
çaresinin Tütün Kooperatifi Kanunu ile Tekel 
Kanunu tadil tasarılarının biran evvel kanun
laşmaları olduğunu, ayrıca Hükümetçe âcil 
tedbirler alınması lüzumunu beyan etti. 

Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden Ragıp 
Üner; Nevşehir'de istihsal edilen üzümlerin de
ğerlendirilmemesi yüzünden müstahsilin büyük 
zararlara uğradığını beyanla, Tekelin daha 
fazla üzüm almasını, orada mevcut ve halen 
metruk bulunan soma fabrikasının ihyası veya 
kanunda bir değişiklik yapılarak soma ve rakı 
imalâtını da özel sektöre veya kooperatiflere 
müsaade olunmasını istedi. 

Aydın Üyesi Halil Goral'a, hastalığına bi
naen, 25 . 8 . 1968 tarihinden itibaren 55 gün 
izin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi okun
du, kabul olundu. 

ÜANAK ÖZETİ 

A. P. Grup Başkanlığının; Grup Başkanı, 
Başkaııvekilleri ve Yönetim Kurulu üyelerinin 
seçildiğine dair tezkeresi ile 

G. P. Grup Başkanvekilliğinin; Grup organ
larının teşekkül tarzını gösterir listenin sunul
duğuna dair tezkeresi okundu, bilgi edinildi. 

237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı 2 saydı cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun tek
lifi görüşüldü ve teklifin kanunlaşması kabul 
olundu. 

Tabiî Üye Kâmil Karavelioğlu'nun 479, 
Denizli üyesi Hüseyin Atmaca'nm 454, 456, 
Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata'nm 501, 

502, 
Sivas Üyesi Hüseyin öztürk'ün 504, 505, 
İstanbul Üyesi Rifat öztürkçine'nin 508, 
Erzurum Üyesi Osman Alihocagil'in 509, 
İstanbul Üyesi Mehrure Aksoley'in 510 sa

yılı sorularının görüşülmesi, ilgili Bakanların; 
istanbul Üyesi Ekrem özden'in 463, 466, 
Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'ın 500, 

istanbul Üyesi Erdoğan Adaîı'nın 511 sayılı 
sorularının görüşülmesi, sora sahipleri ve ilgi
li Bakanların bu birleşimde hazır bulunmama
ları sebebiyle gelecek birleşime bırakıldı. 

istanbul Üyesi Rifat öztürkçine'nin, dış ül
kelerde yaşıyan veya Türkiye'ye gelen vatan
daşlarımıza dair Başbakandan sözlü sorusu, so
ru sahibinin isteği üzerine yazılı soruya çev
rildi. 

Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Suphi Gür-
soytrak'm, ikili anlaşmalara dair Başbakandan 
sözlü sorusuna, Başbakan adına Dışişleri Baka
nı ihsan Sabri Çağlayangil cevap verdi. 

7 Kasım 1968 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 17,05 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Yozgat 

Mehmet Ünaldı Sadık Ariukmaç 
Kâtip 

Denizli 
Hüseyin Atmaca, 
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2. — GELEN KÂĞITLAR 

EAPOR 
1. — Yasama Meclislerinin dış münasebetle

rinin düzenlenmesi hakkındaki 16 Ocak 1964 ta
rihli ve 378 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair 

kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporları (Millet Meclisi 2/565, 
2/619; Cumhuriyet Senatosu 2/243) 

BÎRİNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 
KÂTİPLER : Sadık Artukmaç (Yozgat) Z:rin Tüzün (Cumhurbaşkanınca S. Üye) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Başkan
lık Divanının, bugün Cumhuriyet Senatosu ta
rihinde ilk defa sayın bir bayan üye ile kurul

muş ve yönetimde bulunmuş olduğunu Yüksek 
Heyete kıvanç duyarak ifade etmek isterim. 
(Alkışlar) 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Sadi 
Koçaş'ın, millî tarihimiz ve millî haysiyetimiz ile 
ilgili, derhal toplatılması gereken bir kitap hak
kında demeci. 

Gündem dışı konuşma istekleri vardır, üç 
gündem dışı konuşma isteklerini sıra ile oku
tuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Millî tarihimiz ve millî haysiyetimiz ile il

gili, derhal toplatılması gereken bir kitap hak
kında dört, beş dakikayı geçmemek üzere gün
dem dışı bir konuşma yapmama müsaade edil
mesini arz ve rica ederim. 

Sadi Koçaş 
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Koçaş. 
SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca seçilen 

Üye) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosu

nun sayın üyeleri, değerli arkadaşlarım, 7 - 8 
sene evvel öğrenip, o gün, bugün ıstırabını üze
rimden atamadığım bir konuyu 7 - 8 sene sonra 
bu kürsüden dile getirmenin ıstırabını da du-

-yacağımı hiç düşünmemiştim. Ama, sizleri de 
en az benlim kadar üzecek olan bu konuyu öne
mine binaen arz etmek mecburiyetinde kaldığım 
için çok müteessirim, sizlerden de özür dilerim. 

1961 yılı ağustos ayının sonlarında bir gün 
Londra'da görevli millî bir şairimiz bana geldi 
ve dedi ki, Londra üniversitesinde bugün dok
tor Rıza Nur Beyin, Ağustos 1961 ayında açıl
mak üzere bilmem kaç yıl evvel teslim ettiği iki 
kiitap açıldı. Benim yardımımı istediler, o vesi
le ile bir göz gezdirdim, tüylerim diken dilken 
oldu. Acaba siz, resmî sıfatınızdan da faydala
narak bir mükrofilimini alamaz mısınız d«di ve 
mevzu hakkında kısaca bilgi verdi. 
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Şu anda duyduğum ıstırap, o günden beri 
devam eden ıstıraptır. İlgilendim, ingilizlerin 
ilgili makamlarına başvurdum, bir ingiliz bana 
aynen şöyle söyledi. Biz üzerinde durduk, bir 
kısmım okuduk, üzüntümüzden duramadık. Siz 
okumazsanız daha iyi edersiniz. Ama buna rağ
men istiyorsanız temin etmeye çalışalım, şu ka
dar zamana ihtiyacımız var, dedi. 

Ben 48 saat sonra inğiltereyi terk etmek mec-
buriyetindeydim. Alamadım buraya geldim ve 
burada pek çok yetkili tanınan bâzı kişilerle bu 
konu üzerinde konuştum. Yapılacak bir şey 
yoktu, hakikaten, üstelik te bunu dile getirip 
yaymanın, belki mahzurları vardı. Bu yüzden 
fazla üzerinde durulmadığı kanaatindeyim, böy
le bir esbabı mucibe ile. 

Muhterem arkadaşlarım zannediyorum iki 
üç sene evveldi bu kitaplarla ilgili bir de 
yayın yapıldı gazetelerde. Fakat onları takibet
tim, kitaplar hakkında tam fikir vermiyordu. 
Olduğu kadar acı değildi yayınlar. Ben de üs
tüne gitmek istemedim büsbütün acılığı meyda
na çıkmasın diye. 

Fakat bugün 1968 yılı içinde yayınlanmış 
fakat ne zaman piyasaya çıkmış bilemiyorum, 
çünkü kitabı piyasadan buldurtamadık. 50 lira 
değerinde. Doktor Rıza Nur Beyin hatıraları
nın 3 ncü cildinin bir kopyasını görmek imkâ
nını bulduk. Başka hiçbir niyetim yok. Sırf 
sizleri ıstıraba sevk etmemek için bunun için
den pasajlar vermiyeceğim arkadaşlar. 

Bu memlekette her basılan kitabın savcılığa 
gönderilmesi usulünü bildiğime göre, sansür de
ğil ama, yayılmış, piyasaya çıkmış böyle bir 
kitabın mevcudiyetmden haberdar olması, bu
nun üzerinde mevcut kanunlara da dayanarak, 
meselâ bir Atatürk Kanunu vardır. Sadece bu 
kanıma dayanarak takibat yapması icabeden-
ler, acaba yapmışlar mıdır? Eğer yapmışlarsa, 
benim kadar hassas olacaklarında zerrece şüp
he etmediğim Sayın Hükümet, eğer böyle bir 
şeyi bu. kürsüden söylerse kendilerine sadece 
teşekkür borçlu olacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, bir fikir vermek 
için söyliyeyim. Atatürk'ün liderliği altında, 
bir istiklâl Savaşına katılmış, parlâmentosuna 
girmiş, bakan olmuş, en büyük hayatî konular
da delege olmuş bir Doktor Rıza Nur Beyin, 
Atatürk için yazdıklarını, bir kopuk, can düş-

j manı için yazmaz. Bu kadar üzülerek, ıstırap 
duyarak söylüyorum. Bakan ne diyorum, bir 

I kopuk, can düşmanı için yazmaz. Yazıyor, ar
kasından suçunu da itiraf ediyor. Bunları ben 
duydum diyor, söyleniyor, Doğru mudur, de-

I ğil midir bilmiyorum, o mânaya getiriyor. Ama 
ateş olmıyan yerden duman çıkmaz. Mantığa 

I bakın arkadaşlar. Kitapların niçin yazıldığı, ni
çin İngilizlere şu kadar sene sonra açılmak üze
re verildiği zaten birkaç sayfasını okuyunca 
derhal meydana çıkıyor. 

Çanakkale Savaşlarından bahsediyor. Ve 
diyor M; övünürüz zafer diye. Bir zafer midir 
Çanakkale? 

Muhterem arkadaşlarım, kimsenin düşünce
lerine müdahale etmek niyetinde değilim. Ama, 
bir asker olarak Çanakkale zafer midir, değil 

I midir münakaşasına ben tahammül edemem ki; 
bu kitaptaki en basit konudur, onun için açıkça 

I söylüyorum. 
Muhterem arkadaşlarım, her gün basın, 

her gün parlâmento, her gün Türk efkârı umu-
miyesi bu kabil şeylerle meşgul. Devlet örgüt
lerinde, Devlet müesseselerinde Atatürk'e küf-
redildiğini son haftanın basını içinde görüyo
ruz. Cumhuriyetin 45 nci yılından birkaç gün 
sonra, Atatürk'ün ölüm yıl dönümünü teessürle 
anmaya hazırlandığımız güne, birkaç gün kala, 
bu konuyu hakikaten buraya getirmiş olmanın 
ıstırabı içindeyim. Fakat, muhalefeti ile, ikti
darı ile, gençliği ile basını ile bütün Türk Mil
letinin bu eser karşısında reaksiyonunu görme
nin, ümit ve tesellisini bulmak için huzurunuza 
çıkmış bulunuyorum. Sayın Hükümetin, bu 
kitapla ilgilenmesi gereken organların, bilhas
sa savcılığın, şu ana kadar ne yaptığını bilmek, 
eğer müspet bir yolda iseler kendilerine teşek
kür etmek, şu ana kadar bir şey yapılmamış
sa, kendilerini uyarmak suretiyle, bu yayın 
üzerinde gerekli titizliğin gösterilmesinin temi
nini rica ederek hepiniz hürmetle selâmlıyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Devlet Bakanı, Sayın Seyfi 
öztürk gündem dışı, buyurun efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 
Başkanım, gündemde bir usuli hata oldu. Zatı-
âliniz Senatomuzu açarken ekseriyet vardır, bir
leşimi açıyorum demediniz. 

BAŞKAN — 3 ncü Birleşimi açıyorum dedim 
1 ve açtım. 
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RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Ekse
riyetimiz vardır denmedi. 

BAŞKAN — Yoklama yapmaya lüzum gör
medim. Başkan birleşimi açmak için, ekseriyetin 
olup olmadığını ifade etmesi veyahut yoklama ya
pıp yapmaması takdirine bağlıdır. Ben bu tak
dirimi umumiyetle kullanarak yoklama yapmam 
ve birleşimi açarım. Şu şartla, üyeler itiraz eder
lerse derhal yoklama yaparım. 

Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Eski
şehir Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli se
natörler, Sayın Senatör Koçaş'm gündem dışı 
vâki beyan ve ifadesi üzerine, huzurlarınıza gel
miş bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlarım, bu memlekette her 
türlü fikir cereyanının, siyasi münakaşaların da
ima dışında ve üstünde tutulması lâzımgelen bâ
zı kimseler vardır, bâzı mefhumlar vardır. Bun
lar o kadar büyük, o kadar kıymetli, millet ha
yatı için o kadas önemli kimselerdir M, ufak bir 
gölge düşürülmesine bu memlekette yaşıyan hiç
bir vatandaş rıza göstermez. Cumhuriyetimizin 
banisi ve Büyük Milletimizin kurtarıcısı Büyük 
Atatürk'ün mânevi hâtırasına, eserlerine en ufak 
şaibe düşürecek, gölge düşürecek bir davranışın 
karşısında hiç şüphesiz sizler ne derece büyük 
bir heyecan içinde iseniz, sizlerin hissiyatına ter
cüman olan, büyük milletimizin iradesinin tem

silcisi olan, Meclislerin itimadı ile iş başında bu
lunan Cumhuriyet Hükümeti de aynı hassasiye
tin içindedir. Bunu gayet açık olarak ifade edi
yorum. 

Bahsettikleri eser ve bu esere yakın başka 
eserler, bunun karşısındaki eserler, hülâsa Tür
kiye'de mânevi değerleri sarsmak istiyen, kıy
metleri küçültmek istiyen, tarihimizi hiçe say
mak istiyen, şeref ve haysiyetlere şu veya bu şe
kilde kapalı, açık tecavüzde bulunmak istiyen, 
birtakım erbabı kalem var, birtakım fikir sa
hipleri var. Aslında fikirsizler var. 

Anayasanın sağladığı geniş hürriyet havası 
içinde bu gibi yazılar yazılabilyor. Takdir eder
siniz, hepinizin malûmu olduğu üzere sansür ko
nulamıyor. Suç vukubulduktan sonra ancak 
takibat yapılabiliyor. Anayasanın 22 nci mad
desinin 2 nci fıkrası bu gibi eserlerin hâkim ka
rarı ile ancak toplanabileceğini âmirdir. Şimdi 
burada icraya düşen büyük bir vazife; acaba 
sayın arkadaşımızın ifade ettiği gibi bu eser 
hakkında Hükümet gereken alâkayı gösterdi 
mi? Sayın Adliye Vekilimiz biraz evvel bura
da idiler. Mevzuu açar açmaz, hassasiyetle ifa
deleri şu oldu: «Emri ben verdim takibettiriyo-
rum, şimdi toplatma kararı alınıp allamadığı
nı da mahallinde mahkemeden öğreneceğiz.» 
saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — 4753 saydı Kanuna ek bir madde ilâ
vesi hakkındaki kanun teklifinin teşkil edilecek 
bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair Ta
rım Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 

BAŞKAN — Bir Geçici Komisyon kurulma
sı hakkında tezkere vardır okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Konya Milletvekili M. Ziyaeddin İzerdem'-
in 4753 sayılı Kanuna ek bir madde ilâvesi hak
kındaki kanun teklifi, havalesi gereğince Yü
ce Senatonun Tarım, Malî ve iktisadi işler, Ba
yındırlık Ulaştırma ve imar İskân, Anayasa ve 
Adalet, Bütçe ve Plân komisyonlarında görü
şüleceğinden teklifin müddeti komisyonlarda 
bitmiş olacaktır. 

Mezkûr kanun teklifinin süresi içerisinde 
neticelendirilebilmesi için yukarıda adı geçen 
komisyonlardan (3) er üye seçilmek suretiyle 
teşkil edilecek bir Geçici Komisyonda görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Cumhuriyet Senatosu Tarım Komisyonu 
Başkanı Y. Sözcü 

Abbas Cilârâ 
Gümüşane 

BAŞKAN — Sözü edilen kanun teklifinin 
havalesi gereken komisyonlardan seçilecek üçer 
kişi ile kurulu bir geçici komisyonda görüşül
mesi hususunu teklif eden komisyon sözcüsü 
önergesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Geçici ko
misyon kurulmuştur. 
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3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine itirazınız de
vam ediyor mu? 

RÎFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Efen
dim Senato toplantılarını muntazaman taMbe-
den bir üyeyim. Ekseriyetimiz vardır denir celse 
açılır. 

BAŞKAN — Ben birleşimi daima; şu birle
şimi açıyorum diye ifade eder ve açarım. İtiraz 
vâki olduğu takdirde yoklama yaparım. Şimdi 
anlaşılıyor ki, itiraz vâki oluyor. Badema Baş
kan olarak bundan sonraki Başkanlık yaptığım 
toplantılarda tam olarak yoklama yapacağım. 

Bir tek kişi noksanı ile dahi birleşimi açmıya-
cağım. Yoklama yaptırıyorum efendim. 

RÎFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Kalk
madı 5 kişi ayağa. 

BAŞKAN — Lüzumu yok, mademki itiraz 
var. Tek kişi dahi itiraz etse yoklama yaptırılır. 

(Salâhattin Acar'dan başlanarak yoklama 
yapıldı.) 

BAŞKAN — Ekseriyet olmadığı tesbit edil
miştir. 

12 Kasım 1968 Salı günü saat 15,00 te top
lanmak üzere birleşimi kapatıyorum . 

Kapanma saati : 15,30 

»«*<< .̂ .. 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

3 NCÜ BİRLEŞİM 

7 . 11 . 1968 Perşembe 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Başkanlık Divanında açık bulunan bir 
Divan Kâtibi seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

GÖRÜŞME 
in 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ-
TntfLAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İSLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyeleri 
Mucip Ataklı, Ekrem Acuner, Suphi Karaman 
Sezai O'Kan ve Mehmet Şükran ozkaya'nın ya
sama dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporları 
(3/608) (S. Sayısı : 1110 a ek) [Dağıtma tari
hi : 28 . 10 . 1968] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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