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1. — Geçen tutanak özeti 

2. — Gelen kâğıtlar 

3. — Yoklama 48 

4. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları: 48,51 

1. — îzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
2836 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ile uzman 
jandarma kanun tasarısının Önemlerine bina
en biran evvel kanunlaşmalarını temin için 
verdiği önergenin icabının yerine getirilme
sine dair gündem dışı demeci ve Başkanlı
ğın, önergenin Divanda gereği düşünüldük
ten sonra Genel Kurula sunulacağı yolun
da cevabı 48:49 

2: — Giresun Milletvekili Naim Tirali'-
nin, fındık üreticilerini güç durumdan kur
tarmak için, Hükümetin fındık politikası
nın üreticileri koruyucu istikamette açıkla
ması ve fındık mubayaasına devam edilmesi 
kokularında gündem dışı demeci. 49:50 

3. — Ay^m Milletvekili Reşat Özarda'-
m&, Ereğli Demir ve Çelik fabrikaları Türk 

Sarfa 
incelemek üzere, Anayasanın 88 nci mad
desi gereğince kurulması kabul edilen Mec
lis Araştırma Komisyonuna bir üye seçimi 50,81 

4. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üye-
Anonim Şirketindeki yolsuzluk iddialarını 
si îzzet G ener'in, Millet Partisinden ve Or
taklık Parlâmento Komisyonundan istifa 
ettiğine dair Cumhuriyet Senatosu. Başkan
lığı tezkeresi ile, 51 

5. — Ortaklık Parlâmento Komisyonu 
üyeliğine Konya Milletvekili Kemal Ata-
man'ın, seçildiğine dair Millet Partisi T. B. 
M. M. Grupu adına Kırselıir Milletvekili 
Ahmet Bilginin, önergesi 51:52 

6. — Giresun Milletvekili t. E tem Kıhç-
oğlu'nun, îstanbul Emniyet Teşkilâtında 
kaçakçılık, hırsızlık, uyuşturucu madde, 
beyaz kadın ticareti ve bunlarla ilgili konu-
farda inceleme yapmak üzere, Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince kurulması kabul 
edilen Meclis Araştırma Komisyonuna üye 
seçimi (10/19) 52 

7. *- Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'-
ın, Devlet Radyosunun TRT Kanunu hü* 



Sayfa 

kümlerini ihlâl edici tarafsız radyo olmak
tan çıkıcı partizan (bir davranış içerisinde 
bulunduğu iddia ve isnatlarının gerçek olup 
olmadığı hususunu incelemek üzere Anaya
sanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis 
Araştırma Komisyonu kurulmasına dair 
önergesi (10/20) 92:80 

Sayfa 
5. — Görüşülen işler 50 
1. — 1965 malî yılı bütçeleri kanunla-

şmcaya kadar Devlet harcamalarına yetki 
veren 1.9 . 2 . 1965 günlü ve 544 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılmasına dair ka
nım tasarısı (Millet Meclisi 1/822; Cum
huriyet Sen aftosu 1/454) (S. Sayısı : 923) 50:51, 

81,82:85 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Dışişleri Balkanı Hasan Esat Işık, Arabulucu 
Galo Plaza'nın Kıbrıs konusunda son verdiği ra
porda yetkileri dışına çılkarak meselenin esası 
hakkında kanaatini izihaf etmiş olmasiyle ara
buluculuk sıfatının sona erdiğinin kaJbul edilme
si lâzımgeldiği, hu konuda Hükümetin takibetti-
ği yolun barış ve müzakere yolu olduğu, fakat 
emrivakilere de lakayt kalınmıyacağı hususla
rında, 

C..H. P. Grupu adına Kocaeli Milletvekili 
Nihat Erim, Galo Plaza'nın raporu karşısında 
Hükümetin takınmış olduğu tavrı yerinde bul
duklarına, Sayın Başbakanın Etnos Gazetesi 
muhabiriyle yaptığı konuşmada söylediği söz
lerin Atina'da yayınlanmış tarzına ve Kıbrıs dâ
vasında Milletlerarası Andlaşmalara sımsıkı 
bağlı kalındığının her vesile ile ifade etmenin 
faydalarına dair ve 

Başbakan Suad Hayri Ürgüplü de, Etnos 
Gazetesi muhabiriyle Dışişleri Bakanlığının bir 
yetkilisi yanında konuşma yaptığı, Atina'dafei 
neşriyat üzerine, Dışişleri Bakanlığı Enformas
yon Dairesi Başkanının bir basın konferansı dü-
zenliyerek o konuşma sırasında tultulan zapftm ] 
aynen yerli ve yabancı muhabirlere bildirdiği, 
Hükümet programında Kıbrıs politikasında ga
yet açık olarak ifade edildiği konularında 
gündem dışı demeçte bulundular. 

Ticaret Bakanı Macit Zeren, Trabzon Millet
vekili Ali Rıza Uzıuner'in önceki birleşimde yap
tığı konuşmaya; Ordu, Giresun ve Trabzon ille
rinde balkın ekmeklik buğday ihtiyacını karşı
lamak üzere Toprak Mahsulleri Ofisi ile Fisko-
birlik arasında 1962 yılında bir protokol imza

landığı, Fisköbirliğin faydalı olan bu satışlar
dan uğradığı zararın karşılanabilmek için kar
şılığının bütçeye konması gerektiği, durumun 
bütün açıklığı ile Bakanlar Kuruluna arz olun
duğu yolunda cevap verdi. 

Erzurum Milletvekili Turhan Bilgin, önceki 
birleşimde İstanbul Milletvekili SupM Baykanı'-
ın, Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu tara
fından kendisine isnat yapıldığı yolundaki. ko
nuşmasına eski tutanakları okuyarak ve bir is
nadın yapılmadığını, hakikatin ifade edildiği
ni bildirerek cevap verdi. 

istanbul Milletvekili Suphi Bayfcam, tuta
nakların eksik okunduğunu bildirdi ve Milliyet ve 
Dünya gazeteleri muhabirlerinin bu hadise do-
layısiyle Meclis Başkanlığına gönderdikleri ya
zıyı okuyarak Erzurum Milletvekili Turhan 
Bilgin'in konuşmasına cevap verdi. 

Aydın Milletvekili Reşalt özarda'nın Ereğ
li Demir ve Çelik' Fabrikaları Türk Anomin Şir
ketindeki yolsuzluk iddialarını incelemek üze
re, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince kurul
ması kabul edilen Meclis Araştırma Komisyo
nuna seçilecek bağımsız üyelik için seçim, ya
pıldıysa da ayırım sonuda bağımsız üyeler
den hiçbirinin yeterli çoğunluk sağlıyaımadıkları 
ve gelecek birleşimde seçimin tekrarlanacağı, 

Giresun Milletvekili î. Etem Kılıçoğlu'nun, 
istanbul Emniyet teşkilâtında kaçakçılık, hır
sızlık, uyuşturucu madde, beyaz kadın ticareti 
ve bunlarla ilgili konularda inceleme yapmak 
üzere, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
kurulması kabul edilen Meclis Araştırma Ko-
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milyonuna üye seçiminin, C. H. P. Grupu adı
na İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nm ibu 
konuda yapltığı itirazın, Başkanlık Divanında 
•tetkikinden sonra varılacak karara göre icra 
edileceği ve 

Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Devlet 
Radyosunu TRT Kanunu hükümlerini ihlâl 
edici tarafsız radyo olmaktan çıkıcı partizan 
bir davranış içerisinde bulunduğu iddia ve is
natlarının gerçek olup olmadığı hususunu ince
lemek üzere Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırma Komisyonu kurul
masına dair önergesi okundu ve bu konuda ka
rara varılmak üzere meselenin 2 . 4 . 1965 Cu
ma gündemine alınacağı bildirildi. 

1965 malî yılı bütçeleri kanunlaşınoaya ka
dar devlet harcamalarına yetki veren 19.2.1965 
günlü ve 544 sayılı Kanunda değişiklik yapılma
sına dair kanun tasarısı ve Cumhuriyet Senato
sunca yapılan değişiklikler hakkında Cumhu-

Tasarı 

1. — Umumi Hıfzıssıhha Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasa
rısı (1/840) (Tarım ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım Komisyonlarına) 

Raporlar 

2. — Demirci kazasının Viran köyü 40 nu
maralı hanede nüfusa kayıtlı Mehmedoğlu, Ha
tice'den doğma 11 . 1 ' . 1933 doğumlu Hüseyin 
Bilgin'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/1153) (Gündeme) (S. "Sayısı : 925) 

3. — Sındırgı ilçesinin Umurlar köyü 50 sa
yılı hanesinde nüfusa kayıitlı İsmail oğlu, Fat
ma'dan doğma 1 . 6 . 1934 doğumlu Mehmet Bö-
rekçi'nin ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/1133) (Gündeme) (S. Sayısı : 927) 

4. —• Muğla'nın Ula kazası Gökova köyü 

riyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ile Karma 
Bütçe Komisyonu raporu üzerinde yapılan görüş
melerden sonra maddeleri kabul edilerek tümü 
açık oya sunuldu ise de, ayırım sonuda yeterli ço
ğunluk sağlanamadığı, gelecek birleşimde tek
rar açık oya sunulacağı ve 

Nüfus plânlanmam hakkında kanun tasarısı
na dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve 'Cumhuriyet Senatosunca yapılan de
ğişiklikler hakkında Millet Meclisi Plân Ko
misyonu raporu kabul olunarak tasarının ka
nunlaştığı bildirildi. 

2 . 4 . 1965 Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere (saat 18,55 te) Birleşime son verildi.. 

Başkan Kâtip 
Başkaravekili Yozgat 

Mekki Keskin İsmet Kapısız 
Kâtip 
Siirt 

Süreyya öner 

nüfusunun hane 240, cilt 68 ve sayfa 145 sayı
sında kayıtlı Haliloğlu Fatma'dan dogma 1937 
doğumlu Mehmet Şen'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/1134) (Gündeme) (S. Sa
yısı: 928) 

5. — Ankara Milletvekili Ferhat Nuri Yıl
dırım ve 15 arkadaşının, Türkiye İnşaat ve Te
sisat Mütaahihitleri Odaları ve Birliği kanunu 
teklifi (2/394) (Gündeme) (S. Sayısı: 931) 

6. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununun 5453 ve 66İ7 sayılı kanunlarla de
ğişik beşinci maddesinin birinci fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Maliye, 
Ticaret ve Plân komisyonları raporları (1/716) 
(Gündeme) (S. Sayısı: 932) 

7. — İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Te-
kinel ve 166 arkadaşının, Yargıtay kanunu tek
lifi ve Adalet ve Plân Komisyonları raporları 
(2/676) (Gündeme) (S. Sayısı: 933) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
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B Î B Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 
KATİPLER : İsmet Kapısız (Yozgat), Süreyya öner (Siirt) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

S. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Otoma
tik cihazla lütfen işaret buyurunuz. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Oylama işlemi bitmiştir. Ço
ğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşmak isti-
yen arkadaşlar varctır. 

1. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
2836 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin değişti
rilmesine dair kanun teklifi İle uzman jandarma 
kanun tasarısının önemlerine binaen biran ev
vel kanunİaşmalartnı temin için verdiği önerge
nin icabının yerine getirilmesine dair gündem 
dtşı demeci ve Başkanlığın, önergenin Divanda 
gereği düşünlüdüktcn sonra Genel Kurula sunu
lacağı yolunda cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Uyar ne mev
zu hakkında konuşacaksınız? 

MUSTAFA UYAR (İzmir) — Çok acele 
görüşülmesi icabeden iki kanun tasarısı hakkın
da. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MUSTAFA UYAR (İzmir) — Sayın arka

daşlarım, Başkanlık Divanınız, Hükümet ve 
parti Meclis grup başkanvekiİleriyle yapmış 
olduğu toplantı sonunda bir çalışma prosedürü 
tâyin etmiştir. Buna göre, Sah, Çarşamba ve 
Perşembe günleri çalışmaktayız ve hangi mev
zuları konuşacağımız da tesbit edilmiştir. Ben
denizin mâruzâtım bunun dışındadır. Muhak
kak ki, bütün kanunlar, teklifler ve tasarılar 
önemli olmakla beraber, arz edeceğim iki kanu
nun müstaceliyetle müzakeresini takdir edece
ğinize inanıyorum. 

Birisi birçoklarınızın da malûmu olduğunu 
zannettiğim, Tarım Kredi Kooparatifleri ortak
larının yeni Damga Vergisi Kanunu karşısında 
Ziraat Bankasından aynı mahiyette zirai kredi 
alan çiftçilere nazaran çok vergi vermeleri, 
hattâ Ziraat Bankasında hiçbir surette Damga 
Resmi Vergisi verilmemiş olmasına rağmen, 
Tarım Kredi Kooperatiflerinden biraz fazla mik
tarda vergi alınmaktadır, yeni Damga Vergisi 
Kanununa göre. 

İkincisi, aynı müesseseden aynı maksatla 
kredi alan iki vatandaştan birinin hiçbir mas
raf yapmamış olması, diğerinin kendisine göre 
fahiş bir masraf yapmış olması ortalıkta mev
cut bir haksızlığı tebarüz ettirmekte ve Tarım 
Satış ve Kredi Kooperatifi ortaklarını sızlan-
drrmakta ve -dolayısiyle Anayasanın öngördüğü 
kooperatifçiliği de zedeliyen bir mahiyet almak
tadır. Bu maksatla, 2836 sayılı Tarım Satış ve 
Kredi Kooperatifi Kanununun 22 nci maddesi
nin değiştirilerek aynı Ziraat Bankasındaki gi
bi bir hale getirilmesi mevzuunda bir kanun 
teklifi vardır. Sıra numarası 807 dir. Bunun 
müzakeresinin beş dakikayı geçmiyeceği kanı
sındayım. 

İkincisi; uzatmalı jandarma dediğimiz ve ye
ni kanun tasarısiyle uzman jandarma adını ala
cak olan sınıfın bir memuriyet sınıfı haline, 
astsubaylarla aynı teminata haiz bir hale geti
rilmesi için Hükümet tarafından bir kanun tasa-
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M. Meclisi B : 86 
rısı getirilmiş ve bu kanun tasarısı Geçici Ko
misyonda müzakere edildikten sonra bir yılı aş
kın bir zaman evvel Yüksek Meclise gelmiştir. 
Her ikisi de öncelikle görüşülecek işler arasın
dadır. Uzman Jandarma kanun tasarısı 
3 500 - 4 000 uzman jandarmaya, onbaşıya, hi-
tabedecektir. önemi çok büyüktür, bilhassa kü
çük kasaba ve köylerin asayişiyle ilgilidir. Bunun 
biran evvel çıkarılmasında fayda mülâhaza et
mekteyim. Bu hususta bir takrir verdim. Yük
sek Meclis lütfederse, normal çalışma prosüdü-
rünün dışında bir Pazartesi toplanarak bu iki 
mevzuu görşüp kanunlaştırmak mümkün ola
caktır. Bu hususta Başkanlığa bir takrir veri
yorum, icabının yerine getirilmesini rica ediyo
rum. Teşekkür ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Arkadaşımızın verdikleri öner
gesi Divanca gereği düşünüldükten sonra Yük
sek Huzurlarınıza getirilecektir. 

2. — Giresun Milletvekili Naim Tirali'nin, 
fındık üreticilerini güç durumdan kurtarmak 
için Hükümetin fındık politikasının üreticileri 
koruyucu istikamette açıklaması ve fındık mu
bayaasına devam edilmesi konularında gündem 
dışı demeci. 

BAŞKAN — Şimdi yine gündem dışı söz ta
lebi var. Sayın Tirali, ne hakkında efendim. 

NAİM TİRALİ (Giresun) •— Hükümetin 
fındık mubayaası hakkında. 

BAŞKAN — Hükümetin fındık mubayaası 
hakkında, buyurunuz. 

NAİM TÎRALt, (Giresun) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, fındıktan geçimini sağ-
lıyan nüfus aşağı - yukarı iki milyondur. Bu 
nüfusun büyük bir çoğunluğu Doğu - Karadeniz 
Bölgesinde toplanmaktadır ve Doğu - Karade
niz Bölgesinde toplanan fındık müstahsili, aşa
ğı - yukarı, sadece fındıktan geçimini sağla
maktadır. Fındık ihracatımız 50 - 60 milyon do
lar ile Türkiye ihracatının % 15 ini aşmaktadır. 
ortalama olarak. Dünya istihsalinin ortalama 
% 70 ini memleketimiz yetiştirmektedir. Bu mik-
ter ihracat yüzdelerini kıyaslayınca, Türkiye'
nin fndık ihracatı Dünya fındık ihracatının 
'% 80 ini teşkil etmektedir. Arkadaşlar, 'bu du
rum .karşısında fındık meselesi yalnız Karadeniz 
Bölgesinin değil, bütün Türkiye'nin, millî eko
nomimizin b\rnumaralı, meselesi halinde önü-
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müze çıkmaktadır. 1964 yılında 164 milyon kilo 
fındık rekoltesi tahmin edilmiş, bu fındık rekol
tesi tahminin fevkinde idrak edilmiş, 200 milyon 
kiloyu geçmiştir. Hükümet 1964 fındık mahsu
lünün bol. idrak edilişi 'karşısında bir takım 
tedbirler almıştır. Fakat bu tedbirler, tahminin 
de fevkinde mahsûl idrak edildiği için tam mâ-
nasiyle müspet bir neticeye ulaşamamıştır. 550 
milyon lira, eski Hükümet tarafından fmdır 
müstahsilini, fındık mahsulünü himaye etmek, 
değerlendirmek için ayrılmıştır. Bu 550 milyon 
Uranın 45Q. milyon lirası Hükümetin Fisko - Bir
lik kanaliyle depo edilmek üzere girişilecek ha
reket için ayrılmıştır. Hükümet Fisko - Birlik 
kanaliyle 450 milyon liralık fmdjk depo etmiştir. 

Şimdi arkdaşlar, bu 450 milyon liralık mah
sulü karşılamak için 63 milyon lira daha Hükü
met tahsis etmiştir. Fakat, 513 milyon liralık 
ayrılan bu para mahsulün depo edilmesine yine 
de kâfi gelmemiştir. 

Bugün durum şudur: 1,5 aydan beri Fir-
ko - Birlik depolama işlemine devam etmemek
tedir. Bu yüzden elinde fındık bulunan müstah
sil perişan bir duruma düşmüştür. 

BAŞKAN — Kısa olacak, Saym Tirali. Bu
nu rica edeceğim. 

NAÎM TİRALt (Devamla) — 11 . 10 .1964 
tarihinde o zaman Başbakan Yardımcısı bulu
nan Sayın Kemal Satır radyoda konuşarak 
müstahsıla teminat vermiş ve Hükümetin fın
dık depolama işine fındık bitineiye kadar devam 
edeceğini söylemişti. Bugün, Hükümet fındık 
depolama işine devam etmemektedir. Yüksek 
huzurunuzda Ticaret Bakanlığının, yeni Hükü
metin dikkatini bu nokta üstüne çekmek isti
yorum. Arkadaşlar; Hükümetimiz 513 milyon 
lirayı fındık mahsulünü değerlendirmek ve ihra
catında aşağı-yukarı bir tekel kurabileceğimiz 
fındık mahsulünden en verimli döviz geliri sağ-
lıyabilmek için 513 milyon lirayı bir kenara 
ayırmış, bu işe. bağlamıştır. Eğer, bu politikayı 
devam ettirmez, 513 milyon lirayı kurtarmak 
için 50 - 60 milyon lirayı biraz geçecek bir mik
tar lüzumlu parayı ayırmazsak, 513 milyon 
lirayı da tehlikeye düşürmüş olacağız. Fındık 
müstahsili gayet perişan bir vaziyete düşecek
tir. Bu ciddî durum karşısında, Devletin düzen
leyici olarak dikim sahalarının tahdidi, yeni 
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M. Meclisi B : 86 
pazarlar bulmak gibi uzun vadeli bir takım 
faaliyetlere girişeceği muhakkaktır. Bunlara 
zaten başlanmıştır. 

Ama, âcil alarak eldeki stoku değerlendir
mek , iç piyasada müstahsili korumak bir zaru
ret haline gelmiştir. Geçenlerde Ticaret Bakan
lığı, tüccarın elindeki fındığın daha evvel alı
nan bir karar gereğince yüzde 50 sini Fisko Bir
likten alınmak suretiyle ihraç usulünü değiş
tirmiş; tüccarı, asgari piyasa ücreti esas ol
mak üzere serbest bırakmıştır, tik karardan 
sonra Fi'sko - Birlikten findik mubayaa eden tüc
carın iki hafta sonra alınan karar yüzünden uğ
radığı zarar ne olacaktır? Fakat mesele 
tüccarın ve müstahsilin tercihi şeklinde ortaya 
konulmamalıdır. Mesele doğrudan doğruya fın
dık müstahsilini korumak değil, millî ekono
mimizin başlıca dayanaklarından biri olan fın
dık mahsulünü değerlendirmektir. Daha bugün
den eldeki stok iyi ve anlayışlı, kesin ve açık 
bir politika güdülmeyişi yüzünden gelecek yıl 
mahsulünü bile tehdide başlamıtşır. Müstahsil 
şaşkın durumdadır. Yeni Hükümetin fındık 
politiaksım açık olarak ve çok beklemeden 
ilân etmesini bu politikanın mahsulü ve müs
tahsili koruyucu istikamette olmasını tiemen-
ni ediyorum. Türkiye Ziraat Odaları Birliği
nin Karadeniz fındık bölgesinde yaptığı tet
kikten sonra Ticaret Bakanlığına sunduğu 
rapor da bu gerek üzerinde ısrarla durmak
ta dır. Hükümet fındık mubayaasının mevsim 
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başındaki gibi devametmesini sağlamalıdır. 
Böylec'e hem elindeki stoku değerlendirmiş 
olacaktır, hem hâlâ elinde fındık bulunduran 
Hükümetin, eski Hükümetin beyanlarına haklı 
olarak güvenerek, elinde fındık depo etmiş 
bulunan müstahsili perişan duruma düşür
memek için Hükümetin mubayaa politika
sına devamletmesini zaruri görüyorum. Du
rumu dikkatinize sunarım, hürmetlerimi arz 
ederim. 

3. — Ay dm Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Ereğli Demir ve Çelik fabrikaları Türk Ano
nim Şirketindeki yolsuzluk iddialarını inöe-
lemek üzere, Anayasanvn, 88 nci maddesi ge
reğince kurulması kabul edilen Meclis Araş
tırma Komisyonuna bir üye seçimi. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Di
vanca da teklif edecektik; Reşat özarda arka
daşımız da bir önerge ile bildirmişler, önerge
lerini okutuyorum. 

Millet Meclisi Riyasetine 
Gündeme geçildiği zaman her hangi bir mü

zakereye geçilmeden evvel gündemin ikinci 
defa oya konulacak işleri arasında bulunan 
544 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
olan kanun tasarısının oya sunulmasını arz ve 
teklif ederim. 

Reşat özarda 
Aydm 

5. _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1965 maU yık bütçeleri kanunlaşm-
caya kadar Devlet harcamalarına yetki ıteren 
19 . 2 . 1965 günlü ve 544 sayıh Kanunda deği
şiklik yapılmasına dair kanun tasarısı (Millet 
Meclisi 1/822; Cumhuriyet Senatosu 1/454) (S. 
Sayısı : 923) 

BAŞKAN — Efendim, gündemin 1 nci mad-
d esi, malûmuâliniz, Ereğli Demir - Çelik Fabri
kalarında tetkikat yapacak bir üye seçimidir.' 
Bununla birlikte öncelikle görüşülecek ve oyla
nacak işlerimiz vardır. Dün, 1965 malî yılı btit-
.çesinde Hükümete harcama yetkisi veren 
kanunun oylanmasında da.nisap temin edile
memişti, Arkadaşımız Ereğli - Demir Çelik Fab
rikalarında tetkikat yapacak üye seçiminin 

l)ii işle birlikte oylanmasını teklif ediyor. Bu 
hususu tensiplermizfl arz ediyorum. Kabul eden^ 
lor... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kürsüye iki kutu koyacağım. Bir taraftaki 
kutuda Ereğli Demir - Çelik Fabrikalarında tet
kikat yapacak üye seçimi için, diğeri de 1965 yılı 
için Hükümete yetki Verecek kanunun oylaması 
için... 

Üye seçimi için tasnif heyeti seçiyoruz. 
Abdurrahman Yazgan. Yok mu, efendim? 

(Hasta.) . 
Mustafa Kemal Karan. (Burada.) 
Saadet Evren.- (Yok.) 
Reşat Turhan. (Burada.) 
Şeref Bakşık. (Burada.) 

; İstanbul'dan başlıyacağız efendim. 

..rr-M 
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Gecen seçimde adayların aldıkları oyları 

Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk 

Anonim Şirketindeki yolsuzluk iddialarını ince
lemek üzere, Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince kurulması kaibul edilen Meclis Araştırma 
Komisyonu üye seçimine (199) üye' katılmış ve 
neticede aşağıda isimleri yazılı üyeler hizala
rında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 

Üye 
Konya 

Kemal Ataman 

~ . Ü y e • 
. Kocaeli 

Hâldan Kısayol 

Üye 
Çorum 

Nuri Ahıskalıoğlu 
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Nilhat Berkkan 
Sait Mutlu 
Fuat Ümit 

1 
136 
56 
7 

199 
BAŞKAN — Gec.eıı seçimde arkadaşlarımı

zın aldığı oyları okuttum. Nisap temin oluna-
madığı için seçim tekrarlanacaktır, öndeki iki 
mavi sepet bu seçim içindir. Ondan sonraki yu
varlak, 1965 yılı malî bütçesinde Hükümete 
harcama yetkisi veren kanun içindir. 

Lütfen adaylardan birisini yazınız. 
Yuvarlağa atacağınız, malûmuMiniz olduğu 

veçjhile, açık oydur. Kabul, ret, çekinşer- şek
linde matbu oylarınız vardır. Bunlar yoksa kâ
ğıda yazarak • yuvarlağa atacaksınız tabiî. 
Oy öyle olacak. 

(istanbul Milletvekillerinden başlanarak oy
lar toplandı) 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (DEVAM) 

4. __ Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi 
İzzet Gener'in, Millet Partisinden ve Prtaklik 
Parlâmento Komisyonundan istifa ettiğine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi. 

5. — Ortaklık Parlâmento Komisyonu Üye
liğine Konya 'Milletvekili Kemal Ataman'ın, 
seçildiğine dair Millet Partisi T. B. M. M. Gru-
pu adına Kırşehir Milletvekili Ahmet Bügin'in, 
önergesi. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığının bir tezkeresi vardır. Başkanlık Diva
nının sunuşlarından olmak üzere okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : 29 . 3 . 1965 gün ve 4586/6459 sayılı 

yazımıza ektir: 
Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi İzzet Ge-

ner, Millet Partisinden ve Türkiye ile Avrupa 
Topluluğu arasında Ortaklık kuran Andlaşma 
hükümleri gereğince teşkili lâzımgelen ortak
lık Parlâmento komisyonundan da istifa et
miştir. 

Not : izzet. jGener'in.... Ortaklık. Parlâmento 
Komis-y onundan istifası Genel Kurulun 
•30 , 3 . 1965 tarihli 64 <ncü Birleşiminde okun
muş ve bilgiye sunulmuştur. ..' 

Millet Partisi Kontenjanından seçilecek ye
ni üye ayrıca bildirilecektir. 

Bilgilerinizi rica ederim. Saygılarımla. 
Enver Aka 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Millet Meclisi Başkanlığına 
9 Ocak 1965 tarih ve 383/484 sayılı yazı

mıza ektir : 
30 Ocak 1964 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 

10256 sayılı yazınıza karşılık olarak. Ortaklık 
Parlâmento Komisyonu üyeliğine Millet Par
tisi T. B. 'M. M. Grupu adına Niğde Senatörü 
İzzet Gener'in seçildiği bildirilmişti. 

Bu defa mumaileyh İzzet Gener, Partimiz
den istifa ettiği için, adımıza böyle 'bir ko
misyona katılması şüphesiz bahis mevzuu ola
maz. 

Bunu nazara alan Grupumıız, Millet Partisi 
Konya Milletvekili Kemal Ataman'ı seçmiştir. 

Saygiyle arz olunur. 
M. P. T. B. M. M. Grupu Başkanı V. 

Krışehir 
Ahmet Bilgin 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Arkadaşlar, sepetleri aşağıya indireceğiz; 

lütfen, oylarınjzı orada kullanınız. Oylama mu-
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amelesi devam etmektedir; oylarınızı kullanı- I 
1112. 

6. — Giresun Müetvekili 1. Eteni Kûıç-
oğlu'nun, İstanbul Emniyet Teşkilâtında ka
çakçılık, hırsızlık, uyuşturucu madde, beyaz ka
dın ticareti ve bunlarla ilgili konularda in
celeme yapmak üzere, Anayasanın 88 nci mad
desi gereğince kurulması kabul edilen Meclis. \ 
Araştırma Komisyonuna üye seçimi (10/19) 

BAŞKAN — Bu hususu, partilerden aday
lar gelmediği ve C.H.P. nin bir itirazı olduğu 
için Divanca tetkik edilmekte olduğundan, ge
çiyoruz. 

7. — Antalya Müetvekili İhsan Ataöv'ün, 
Devlet Radyosunun TRT Kanunu hükümlerini 
ihlâl edici taraf sız radyo olmaktan çıkıcı parti
zan bir davranış içerisinde bulunduğu iddia ve 
isnatlarının gerçek olup olmadığı hususunu in
celemek üzere Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulma
sına dair önergesi (10/20) 

BAŞKAN — Arkadaşımızın önergesini ge
çen defaki birleşimde okutmuş idim. Bu defaki 
Birleşimde de müzakerelerinin yapılacağını arz 
etmiştim, Yüce Heyetinize. 

önerge sahibi Sayın Ataöv, buyurun. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş

kan, Büyük Meclisin muhterem üyeleri; huzuru
nuza getirdiğim konu, bugün cemiyetin her ka
demesinde vatan sathının her köşesinde konuşu
lan bir konudur. Türk içtimai ve siyasi hayatın
da vatandaşın alınteri vergilerle çalışan Devlet 
Radyosunun keyfî neşriyatı, partizanlık iddiaları 
politikacıların, siyasi partilerin yerli yersiz üze
rinde durduğu, Yüce Divanlar huzurunda he
saplarının sorulduğu bir konu olmuştur. 27 Ma
yıs Anayasası ile yeni bir devrede tertemiz bir 
mazi, pırıl, pırıl bir iman ve vatansever duygu
larla bu çatı altında toplandığımız zaman ettiği
miz büyük yemini hepinize hatırlatırım. Bu ye
min ve onun taşıdığı sorumluluk duygusu içeri
sinde huzurunuzu işgal ederken, asla art bir 
düşünce taşımadığımı, konuyu politik istismar 
konusu yapmak değil, o duruma düşmüş bir 
müesseseyi kurtarmak iradesi ile meşbu bulundu
ğumu peşinen arz etmek isterim. 

Devlet Radyosu konusundaki hassasiyetim, 
Türkiye'nin gerçeklerine bir nebze vâkıf olmam- | 
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dandır. Bugün Anadolu'nun etti lıücra köşelerine 
kadar gitmiş olan radyo, okuma yazması olmıyan 
vatandaşların dahi dünya ve yurt görüşünde 
gözü, kulağı ve ışık penceresidir. 

Devlet Radyosunun verdiği haberlere mutlak 
itimadı olan, görüş ve düşünüşlerini ona göre 
ayarlıyan vatanın ve milletinin için duyduğu 
(haberlerle sevinip kederlenen «Allah Devletimize 
zeval vermesin» sözünü bas, duası sayan temiz 
kalbli vatanperver vatan çocuklarını yanıltma
ya, onları özel görüş ve çıkarlarına göre duygu-
lamaya Devletinin radyosu hakkında şüphelen
dirmeye, güvenini sarsıp onları dünya ve yurtla 
irtibatsızlığa sevk etmeye kimsenin hakkı yok
tur ve olmamalıdır. 

Aziz milletvekilleri, işte ben bu gerçekler ve 
inanç içerisinde mazinin acı hatıraları istismar 
ve iftira tezgâhları gibi tabloları yeniden sahne
ye koymamak için Devlet Radyosunun bir Ana
yasa müessesesi olarak gerçek tarafsızlığa kavuş
ması amaciyle TRT Kanunu çıkarken âcizane 
gayretler sarf edenlerednim. Bu kanun gerçek 
anlamı ile tatbik edilir, müspet zihniyet ve va
tanperverlik duygularla ele alınırsa, Türk vatan
daşına güven veren gerçek, bağımsız bir müesse
se olacağı inancındayım. 

Aziz arkadaşlarım, bu inancım 3 ncü înönü 
Hükümetinin düşmesine kadar devam etti. O ta
rihe kadar radyo taraf tutmadı mı; tuttu ama bu 
tutuşu kötüye yormadım. Devletin radyosudur, 
Devlet adamlarının Türk Hükümetlerinin faali
yet ve gayretlerini dile getiriyor, vatandaşların 
kederli gönüllerine su serpiyor düşüncesi ile nor
mal karşıladım. 

Ancak, 3 ncü înönü Hükümetinin düşmesi 
ile radyonun içerisine girdiği hava, beni ve hüc-
ra vatan köşelerindeki ümit ve heyecanla bekli-
yen yurttaşları üzüntüye sevk etti. 

Sevgili arkadaşlarım, Anayasamızın 121 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasında «Her türlü radyo ve 
televizyon yayınları tarafsızlık esaslarına göre 
yapılır» hükmünü vaz'etmiştir. Devlet Radyosu
nun siyasi partider tarafından istismarını Önle
meyi esas almıştır. Şüphesiz Radyo İdaresine 
Devletin iç ve dış politikasından tamamiyle müs
takil olarak kendisine göre siyasi eğilim seçmek 
ve muayyen bir siyasi tutumu benimsiyerek -ta
raf teşkil edebilmek yetkisini vermemiştir. 



M. Meclisi B : 86 
İşte Anayasanın ruhuna uygun bir müessese

yi meydana getirmek ve senelerin partizan rad
yo çekişmelerini atmak amaciyle, TRT Kanu
nunun Büyük Meclisimizce çıkarılmış ve 1 Ma
yıs 1964 tarihinden itibaren müessese resmen fa
aliyete başlamıştır. Bu kurumun çalışmaları da
ha önce memleketimizde tecrübe edilmemiş ol
duğundan radyonun tarafsızlığı konusunda ke
sin kıstaslar olmadığı için, ilk tepki, muhtar 
müessesenin başına iktidar partisinin önemli bir 
simasının kardeşi meslekî ehliyeti ve ihtisası tev
sik edilmeden Bakanlar Kurulu Kararı ile atan
ması ile başlamıştır. TRT Kanununa göre yeni 
kuruluşun dolgun kadrolarına aynı parti ve onun 
Hükümetinin seçtiği ve pek çoğu partinin çe
şitli kademelerinde vazife almış kimselerin yer
leştirilmesi ile tarafsızlık müessesesi vicdanlarda 
kaybolmaya başlamıştır. Anayasanın bu önemli 
müessesesinin temellerine konan bu parti harçla
rına rağmen filiyata bakmayı ve mesuliyet mev
kilerine oturacak olanlarda bir sorumluluk duy
gusu taşıyacağı inancı ile her hangi bir infial 
gösterilmemiştir. 

Aziz arkadaşlarım, zaman ilerledikçe TRT'nin 
tam bir Hükümet organı olmak ve mevcut ik
tidarın propaganda vasıtası bulunmak durumu
na geldiği görülmüştür. Bu davranış çeşitli par
ti temsilcileri tarafından mütaaddit defalar Mec
lis kürsüsüne getirilmiş. Ne yazık ki, uyar
malar fayda vermemiştir. Müessese murakabeden 
azade; kendi başına buyruk, âdeta bir Demir
perde gerisi gibi, kendi başına kalmış; bilhassa 
3 ncü inönü Hükümeti düştükten sonra Devlet 
Radyosu Devlet ve Hükümetle ilgisini kesmiş, 
ayrı bir havaya bürünmüştür. 

TRT'de yönetmeliklerin, kanunların ve hattâ 
uluslararası andlaşmalann kurum tarafından 
tatbik edilip edilmediğinin kontrolü; mevzuatın 
mutlak olarak uygulanması imkânı Hükümete 
veya başka bir müesseseye verilmemiştir. Onun 
için kanunun ruhuna aykırı hareket edilmekte, 
fakat hakkında bir muamele yapılamamaktadır. 
Meselâ, kanunun 21 nci maddesi; sözlü yayın
ların metin ve bantlarının 75 gün muhafazasını 
âmirdir. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bunla
rın gönderilmesini istemiş, TRT muhtariyet 
gerekçesi ile bu talebi reddetmiştir. Bu husus
ta çok geniş olan yayın Akis Mecmuasında sây-
i^*^ dolusu y^teukauştur. 
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Aziz arkadaşlarım, TRT Kanununun 18 nöi 

maddesi Dışişleri Bakanlığı ye dış politika üe 
ilgili yayınlarda ve dış memleketlerle ve ulus
lararası teşekküllerle temaslarda TRT'yi Dışiş
leri Bakanlığı ve Turizm ve Tanıtma Bakanlı
ğının kontroluna bırakmıştır. Buna rağmen 
«esas ve usullere» aykırı kabul edilen birçok ya
yınlar, bilhassa sorumsuz yorumlar devam et
miş, Genel Müdür Dışişleri Bakanlığının bu 
konudaki gayretlerini akim bırakmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, bir memleketin millî 
bir dış politikası vardır; bu politika Dışişleri Ba
kanlığınca yürütülür. Devletin radyosu bu Ba
kanlığın görüşünü almadan kendi başına yo
rumlar yapıp Devleti müşkül duruma sokamaz. 
İşte Türkiye radyoları TRT Kanununun 18 nci 
maddesine rağmen bu hatayı yapmıştır. Mütte
fikimiz Pakistan hakkında radyonun kullandı
ğı tâbir, o memlekette üzüntü yaratmış ve bu 
üzüntü Pakistan'a giden Parlâmento Heyetimiz
den rahmetli Sami Kırdar tarafından Senato 
kürsüsünde dile getirilmiştir. Bütçe Komisyo
nunda Sayın Kasım Gülek'in bu konuda bir 
uyarması olmuştur. Bütçe zabıtlarının 141 nci 
sayfasında Sayın Kasım Gülek aynen şöyle 
söylemektedir : «Dün radyo Pakistan seçimlerin
den bahsediyordu. Cumhurbaşkanı adayı olarak 
Cinnah'ın kızı dedi. Hayır arkadaşlar aday olan 
Cinnah'm kızı değil, hemşiresidir. Bu çok ayıp
tır, komşularımızı tanıyalım artık. Aynı neşri
yata Pakistan seçimlerine radyo yayınlarında 
müdahale suretiyle komşu Devletin içişlerinde 
âdeta taraf tutulmuş ve Pakistan Milletini bu 
tutumumuz üzmüştür. Bunun gibi, Finlandiya 
Cumhurbaşkanının 17 Şubatta İstanbul'dan ge
çeceği yayınlanmış, bilâhara ambargolu olan bu 
hıaıber düzeltilmiştir. Avusturalya'da yapılan As
ya Radyo Televizyon Konferansına TRT nin 
4 kişilik bir ekiple katılması teklifi Dışişleri 
Bakanlığı tarafından kabul edilmemiş, fakat 3040 
gün sürecek ve yüzbinlerce liraya mal olacak 
olan bu iş, Dışişlerinin muhalefetine rağmen 
TRT Umum Müdürü tarafından yürütülmüştür. 
Kanunun 18 nci maddesi bu suretle ihlâl edil
miştir. Genel Müdür yetkili servislere sorfiıa-
dan âni bir kararla kısa dalga yayınlarının fre
kanslarını değiştirmeye teşebbüs etmiş ve böyle
ce 21 Aralık 1959 tarihli Uluslararası Teleko
münikasyon Sözleşmesine aykırı fcapeket etmekte 
iken- ilgili -servislerin memurlaınam cesaretle 
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karşı koyması ve kendisine şiddetle direnmesi 
• suretiyledir.ki, TRT Uluslararası Telekomüni
kasyon. Birliğinin protestosundan kurtarmışlar
dır. 

Aziz arkadaşlarım, son zamanlarda bâzı nor-
. mal Radyo - Hükümet münasebetleri TRT Kuru
munca esas kusurları gölgelemek gayesiyle Hü
kümetin radyoya baskı yaptığı şeklinde halk ef
kârına intikal ettirilmiştir. Başbakanın, Ba
kanların, hattâ Cumhurbaşkanının bâzı neşriya
tın nasıl yapıldığı veya niçin yapılmamış oldu
ğu yolundaki bir sualini istismar etmek doğru 
değildir. Hükümet ve Radyo münasebetleri her 
devirde -bu şekilde devam edegelmiştir. Hattâ, 
son Hükümet değişikliğine takaddüm eden gün
lerde, birçok Bakanlar, O. H. P. ileri gelenleri 
TRT idarecileri ile temaslar yapmışlar, bantlar 
doldurmuşlar, yayınlar hakkında talep ve dilek
lerde bulunmuşlardır. Bu arada TRT'nin bağım
sızlığını zedeliyecek teşebbüslerde de bulunmuş
tur. Meselâ, Millet Meclisi Başkanlığının talep
lerini havi müdahale yazıları Başbakanlık ka-
naliyle TRT'ye talimat olarak gönderilmiştir. 
Fakat, bunların hiçbirisi basına intikal ettiril
memiş. Ancak, bu intikal keyfiyeti Dördüncü 
Koalisyon devrinde âdet haline getirilmiştir. 

Aziz arkadaşlarım, - bütçe müzakerelerinde 
radyonun tutumunu şiddetle tenkid edenlere 
zamanın Turizm ve Tanıtma Bakanı şöyle cevap 
vermiştir. Bütçe tutanakları sayfa 2 - .1.5, Sa
yın Bakan Ali İhsan Göğüs : «Radyo üzerinde 
ileri sürülen tenkidi eri iyi niyetle anlıyorum 
ve bu müesseseyi daha iyiye götürmek çabası içe
risinde olduğumuzu belirtmeyi vazife sayıyo
rum.» Konuşmasının başka bir yerinde, «Adalet 
Partisinin Kongresi, A. P. Genel Başkanını zi
yaret bunlar radyoda yayınlandığı zaman ya
dırganıyor arkadaşlar.» demiştir. 

Sevgili arkadaşlarım; bu sözler muhtar TRT 
Kurumunun çalışma devresinde zamanın mesul 
Bakanının Bütçe Komisyonu huzurundaki be
yanlarıdır. 

Radyoyu daha iyi tenkidlere uygun bir şekil
de çalıştırmayı va'deden ve bu yönde kendisini 
yetkili sayan Bakan, bugün o müesseseye aynı 
mevkide oturan bir Turizm Bakanının her hangi 
bir konuda talepte bulunmasını muhtar müessese
ye müdahale saymaktır. 

Bir muhalefet partisini ziyaret etmiş olmanın 
radyoda verilmesinin. Türk efkârında yadırgan-
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ması iktidar partisinin propagandalarının yapıl
masının yadırganmamış olmasının kabul edilmiş 
olması da bu muhtar müessesenin çalışma siste
mi hakkında bize bir örnek vermiştir. 

Muhterem milletvekilleri, şimdi sizlere 3 ncü 
inönü Hükümetinin düştüğü tarihten sonra, Dev
let radyosunun içerisine düştüğü durumdan tab
lolar vereceğim. Bu tabloları değerlendirerek 
hükmü siz vereceksiniz. 

Gönlüm TRT Kurumunun bütün iddia ve is
natlardan uzak ve tertemiz çıkarak Türk vatan
daşının güvenini tekrar kazanmasını ister. Aksi 
takdirde, Büyük Meclis, gerçek bağımsız radyo-
yu kurmak ve TRT Kanununun hükümlerini bi
hakkın tatbik ettirmek zaruretindedir. 

Arkadaşlar, 3 ncü Koalisyon yıkılmış, 4 ncü 
Koalisyon kurulma devresinde idi. (Ortadan gü
rültüler.) 3 ncü Koalisyon 226 reyle düşürülmüş 
ve 4 ncü Koalisyon kurulma devresinde idi. 

BAŞKAN — îhsan Beyefendi, rica ederim, 
istifa etmiştir. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Peki Beyefen
di, 226 oyla Riyaset buradan bir tebliğ de oku
muştur. 226 kırmızı Tey çıktı, diye... Madem ki, 
bunu Meclisin kararını kabul etmiyorsunuz, ben 
«istifa etmiştir» diyeyim de gönlünüz hoş ol
sun. 

BAŞKAN — Halûk Bey rica ederim. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — 3 ncü Koalis

yon istifa etmiş, 4 ncü Koalisyon kurulma çaba
ları içindedir. Radyolar haber bültenlerinde ba-
zan naklen, bazan bizzat kendi sesleri ile Bakan
ların veda mesajlarını yayıyor ve günlerce her 
bültende bir Bakanlığı ele alarak parti propa
gandası yapıyordu. Hattâ Millî Savunma Baka
nının veda mesajını da yüksek rütbeli subayla
rın kendisine «inşallah yine başımızda görürüz.» 
diye konuştuğu ve hediyeler verdiği beyan edili
yordu. Başbakanın Yardımcısı ve C. H. P. Genel 
Sekreterinin partisi hakkında basında çıkan neş
riyata verdiği cevaplar radyodan hem de birkaç 
bülten neşrediliyordu. TRT Kurumu yöneticileri, 
giderayak Sayın Basın - Yayın Bakanına bülten
lerinde uzun uzun nutuklar çekme fırsatını ver
mişti. Her Bakanlığın veda mesajları bir propa
ganda nutkunun ta kendisi idi. Vatandaşlar, bi
ze radyonun bu acayip halini soruyorlardı. Hü
kümet düşmeden. önce, aynı radyoda böyle bir 
davranış görülmüyordu. Bakanların ve Hüküme-

— 04 — 



M. Meclisi B : 86 
tin bir daha geri dönmiyecek insanların ruh ha
leti içerisinde bu davranışları yeni Hükümet ku
ruluncaya kadar devam etti. 

Aziz milletvekilleri, eski Hükümet üyelerinin 
«Allah'a ısmarladık.» nutuklarını veren radyo, 
yeni Hükümetin İçişleri Bakanının Ege'deki bir 
felâket mıntakasına yetişmesi için hareketini va
tandaşa duyurmaktan kaçındı. Bu haber, Başba
kanın ikazı üzerine bilâhara verildi. Yeni Hükü
metin programını aziz milletimize duyurmayı kıs
kandı. Bilâhara kendi sesinden bültenlerde ver
di ve TRT İdaresi kendisine bütçe ile tahsisat 
ayıran Büyük Meclisin programı hakkındaki his 
ve heyecanlarını, tezahürlerini vatandaşa duyur
mak Kahraman Silâhlı Kuvvetlere karşı tutulan 
alkışları vatandaştan uzakta tutmak için bantla
rı siliyordu. Bu suretle de TRT idaresinin taraf
sızlığının en kötü bir örneğini veriyordu. O ta
rihe kadar Hükümet âzalarının beyanlarını ra
hatça naklederken, o günden sonra (359 sayılı 
Kanun hükümleri gereğince) diyerek kendilerini 
oraya yerleştirenlere bir özürname ifade ediyor
lardı. Mecliste yapılan konuşmalara karşı Parlâ
mento azalarını suçlayıp kendisini savunan bil
dirileri rahatça veriyor ve 10 aydır hiçbir Hükü
met programı naklen verilmemiştir, diyordu. Esa
sen on ay içerisinde Hükümet değişikliği yapıl
mamıştı. Halbuki, 2 nci İnönü Hükümetinin 
programı aynı radyo tarafından naklen verilmiş
ti. İşte TRT İdaresi Türkiye'de kendi akraba ve 
taallûkatının dâhil olmadığı yeni Hükümetin ku
ruluşunu tam bir taraflılık içinde böyle karşıla
mıştır. 

Aynı günlerde Radyo İdaresinin telefonla 
ikazda bulunduğu söylenen M. P. li bir arkadaşı
mız, ertesi gün kendisini Ulus Gazetesinin sütun
larında bulmuştur. Telefon muhaberelerini bile 
sadık ve samimi muhitlerine intikal ettiren bu 
insanlara elbette tarafsız denemiyecektir. TRT 
ile olan özel telefon muhaverelerini Ulusun sü
tunlarında görenler bu ortaklığı elbette değerlen
direcektir. Kadrosu solculuktan takibata uğra
mış veya C. H. P. nin faal elemanlarından ku
rulmuş bir teşekküle bahsedeceğimiz ve haber 
bültenlerinde yer alan neşriyatları muvacehesin
de tarafsızdır demeye dilimiz varmıyor. (Orta
dan, gürültüler) 

BAŞKAN — Söz isterseniz vereyim efendim-
Oturduğunuz yerden müdahale etmeyiniz. 
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İHSAN ATAÖV (Devamla) — Şimdi, TRT'-

nin radyolarda okumuş olduğu bültenlerden; 
Türkiye'de iktidara mensubolan Hükümet veya
hut da Parlâmento üyesi, hiç kimsenin eline ge
çirmek hakkına malik olmadığı bültenlerden yal
nız radyo dinlemek suretiyle tetkik edebildikle
rimden bâzı tablolar veriyorum. 

Muhterem milletvekilleri, Koalisyon Protoko
lü imzalanırken yapılan merasimde parti liderle
rinin hissiyatını birer cümle ile naklederken 
C. H. P. Genel Sekreteri Sayın Kemal Satır'm 
bu beyanlara karşı olan uzun ve propaganda ma
hiyetindeki konuşmaları 25 Şubat Perşembe gü
nü saat 19,00 bülteninde nakledilmiştir. Ulus Ga
zetesi de burada. 

Tütün piyasasının açılışı münasebeti ile Hü
kümeti itham eden muhalefet milletvekillerinin 
İzmir'de yaptığı propaganda konuşmalarını ve
rirken tek iktidar milletvekiline radyoda söz hak
kı tanınmamıştır. 

Aynı konuda muhalefet milletvekillerinin 
Samsun tütün piyasası hakkındaki bildirileri pi
yasanın açılmasından çok önce radyolarda neşre
dilmiştir. 

Yurt gezilerine çıkan C. H. P. taarruz ekip
lerinin propaganda konuşmaları bültenlerde ra
hatça neşredilmiştir. İktidara mensubolan grup
ların ne iktidar devresinde, ne muhalefet devre
sinde liderleri de dâhil olmak üzere, her hangi 
birisinin gezilerinden bir pasajı, radyo bize bül
tenlerinde gösterebilir mi? 

Zonguldak olayları vesilesi ile eski Çalışma 
Bakanının Hükümeti suçlıyan haftalık pazar ta
tili konulu yazısını tam neşrettiği halde, bunu 
düzeltmek kasdı ile mesul Hükümet, üyesi Meh
met Turgut'un cevabını tam vermeyip iki cümle 
ile geçiştirmiştir. 

M. P. nin Zonguldak olayları üzerine-neşret
tiği tebliği, Hükümet aleyhine bir hava yarata
bilmek için kasıtlı olarak istediği kısımlarını ver
miş buna karşı Başbakanın cevabını da değişik 
olarak haber bülteninin arasına sıkıştırmıştır. 

Dış politika yorumunu Dışişleri Bakanının ve 
Millî Güvenliğin fikrini almadan yapmıştır. 

Türk - İşin Hükümet aleyhine olan beyanla
rını yayınlamış. Ama, protesto yürüyüşünü tas-
vibetmiyen bildirilerine bültenlerinde yer verme
miş ye sol cereyanların yapmış olduğu yürüyüş
leri de Gazi ösmanpaşa marşı ile teşci etmiştir.. 
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Hükümet Zonguldak olaylarını Meclis ve Se

natoda izah edince, bunu merakla bekliyen vatan
daşlara saat 19 bülteninde ulaştırmayıp 22,45 
bülteninde kısacık nakletmiştir. 

Hiçbir partinin grup toplantıları sonunda, ba
sma verilen özetler hele Başbakan Yardımcısı ve 
A. P. .Genel Başkanının grupta verdiği önemli 
beyanlardan bahsetmiyen radyo C. H. P. nin mil
letvekilleri ödenekleri dolayısiyle yapmış olduğu 
bildiriyi parti meclisi kararı olarak mütaaddit 
defa bültenlerde naşretmek suretiyle taraf tut
muştur. 

Tarafsız radyo olduklarını, muhtar bulunduk
larını ispat için açık oturum düzenliyerek, açık 
oturumda TRT Genel Müdürü Sayın Adnan öz-
trak TRT den Hasan Refik Ertuğ, TRT den Fa
ruk Yener'i katmak suretiyle kendi kendilerine 
gelin güvey olarak fetva vermişlerdir. 

TRT nin memleketin mesul Hükümet adamla
rının beyanlarını bir tarafa bırakıp Sayın ismet 
inönü'nün hastanedeki milletvekillerini ziyareti
ni haberler bültenine koymuşlardır. 

Sayın Habip Burgiba'nm nezaket ziyaretini 
istismar ederek ismet Paşa methiyesini bültenle
rine koymuş, Sayın Devlet Reisi hakkındaki be
yanları protokolde öne alması icabederken, çok 
gerilere atmıştır. 

Biz, bir Türk Devlet adamının bir ecnebi ta
rafından methedilmesini ve bunun Türk Milleti
ne duyurulmasını büyük bir sevinçle karşılarız. 
Ancak, Türkiye'deki protokol kaidelerini çiğne
yip Devlet Başkanının muhalefet liderinden son
raya bırakacak bir zihniyeti asla ve kafa tasvi-
betmiyoruz. (Soldan, brova sesleri.) 

Karakurt olayları dolayısiyle, (Ortadan, gü
rültüler) ona da geleceğim, sabret biraz. Kara
kurt olayları dolayısiyle Sayın Sıtkı Ulay'ın, 
Türk köylerini buldozerle sökmek, vatandaşları 
yurt dışına sürmek teklifini, büyük bir heves ve 
gayretkeşlikle en ön bültenlere yetiştirmek sure
tiyle kendi zihniyetini ifade etmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi de size radyo
nun başka bir cephesinden bahsedeceğim. (Orta-
dan«Vatan cephesinden»sesleri)ı Vatan cephesi
nin hesabı ipto görüldü. Görülmiyen hesaplan 
görmek için huzurunuzdayız. (Ortadan gürül
tüler, soldan bravo ve alkışlar) 

BAŞKAN — Her hangi bir atağa meydan 
vermiyelim; karşılıklı konuşıaıyalım buyurun 
efendim. 
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arkadaşlarım, şimdi de radyonun başka bir cep
hesinden bahsediyorum. Bundan bir müddet ön
ce radyonun, «Aramızda yaşıyanlar» saatinde 
istanbul radyosunda bir röportaj yayınlandı. Bu 
röportajda istanbul'da fakir bir Türk bir Ruma 
fakrühal kâğıdı götürüyor ve ondan gelinlik çe
yiz istiyor, kızını evlendirecekmiş. Rum, bu fa
kir Türk vatandaşına çeyiz veriyor ve düğünü
ne gidiyor. Yapılan düğünü gördükten sonra da 
Türk âdet ve örflerine, ananelerine en ağır şe
kilde hakaret etmek suretiyle Türklüğün örf ve 
âdetleriyle alay ediyor. Bu sözler Türk radyo
sundan Türk efkârına dinletiliyor. Kıbrıs'ta, 
Rumların haysiyetimizi rencide eden çalışmaları 
karşısında Türk radyolarının Rum asıllı insan
ları Türk âdet ve örfleriyle alay ettirmeye mü
saade edenlerle beraber olamıyacağımı ifade et
mek istiyorum. Devlet Radyosunun Hükümet 
programı görüşmelerinde, grup sözcüleri dışın
da yalnız 2 milletvekilinin sesini radyodan nak
len yayınladığını hatırlıyorsunuz. Bu iki millet
vekili C. H. P. li Sayın Kemal Satır ve Sayın 
Orhan öztraktır. Bunun dışında buradaki müza
kerelerde her hangi bir partinin grup sözcüsü 
hariç, milletvekili olarak radyolarda naklen sesi
nin yajınlandığını ifade edebilirseniz sözlerimi 
geri alacağım. 

30 Mart günü saat 19,00 da istanbul ve An
kara radyolarında Cezayirli Hasan Paşanın ölüm 
yıldönümü merasimi nakledilmektedir, Kasım-
paşada yapılan bu törende TRT Kurumunun 
idare Meclisi ve Reisi C. H. P. nin Millî Eğitim 
Bakanının idare Meclisine sokmuş olduğu Hükü
met kontenjanından Behçet Kemal Çağlar, ay
nen, şöyle söylemektedir. 

«Cezayirli Hasan Paşanın asker ve subayla
rına verdiği para cebindendir. Vergi vermiyen 
tüccar, maaşına zam yapan mebus ve senatör 
bundan ibret alsana.» 

Sevgili arkadaşlarım, tarafsız ve muhtar rad
yonun başında bulunan insanın Büyük Meclise 
ve Türk tüccarına yapmış olduğu ithamı radyo
dan nakletmesini dikkatinize arz ederim. 

22 Mart 1965, saat 19 haberler bülteninde, 
«Lefkoşa'dan gelen son haberlerden anlaşıldığı
na göre Kıbrıs konusundaki tutumumuzun de-
ğişmiyeceğini belirten Başbakan Ürgüplü'nün 
demeci Kıbrıslı. Türkler . arasında jaemnunluk 

— , ( » — 



M. Meclisi B : 86 
yaratmıştır.» Görünüşte gayet güzel, fakat şimdi 
haberin aslını okuduğum zaman nasıl sinsi bir 
partizanlığın hareket halinde bulunduğunu ve 
nasıl eski Hükümeti methetmek için yeni Hükü
metin cezrî ve çetin kararlarının gölgelenmeye 
çalışıldığını görürüz. Haberin aslı Türk basının
da çıkmıştır ve aynen şöyledir. «Başbakan Ür
güplü bir demeç vererek milletçe Kıbrıs için her 
şeyi göze aldık demesi Kıbrıslı Türkler arasın
da sevinç yaratmıştır. 

COŞKUN KTRCA (îstanbul) — Memnuni
yet yarattı demiş, ne oldu? 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Evet, eski 
Hükümetin tutumu memnuniyet yarattı. Çünkü, 
bu konuda pek hassassınız. Dün Başbakan ve Dış
işleri Bakanının beyanına tahammül edemiyerek, 
«Bizim yolumuzda olduğunuzu görmekle mem
nun olduk» demek için kürsüye çıktınız. (Orta
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Konuşmıyalım arkadaşlar; Sa
yın Ataöv beyanatınıza lütfen karşılık vermeden 
devam ediniz. 

ÎHSAN ATAÖV (Devamla) — kayın Baş
kan, biliyorsunuz ki, ben gayet sükûnetle vazi
femi yapıyorum. Zatıâliniz de devamlı beni ikaz 
edersiniz. Bu belki bir alışkanlıktır. Aşağıdan 
müdahale edenleri de ikaz ediniz de vazifemi ra
hatça yapayım. 

BAŞKAN — Biliyorum, ben iki tarafı da 
ikaz ediyorum. Ben daha ewel söyledim, biliyor
sunuz Sayın Ataöv. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Gayet 
sakinsiniz, size yakışmıyan şekilde. (Gülüşme
ler) 

ÎHSAN ATAÖV (Devamla) — Heyecanımı 
Bölükbaşıyr, bırakacağım. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, bu söylediğim konu-
ler, memleketimizdeki muhalefet partisinin lehi
ne edilmiş lâflardır. Şimdi de bir başka parti
nin lehine edilmiş bir lâfı ilk defa radyoda, Ulus 
Gazetesinde bugün ne şekilde geldiğini gören 
Emekli Albay Alpaslan Türkeş ve 3 arkadaşı 
Ahmet Oğuz'un partisine girmişler. Eh, taraflar 
birbirinin hayrını görsünler dedik ya. Ancak, 
bizim Osman, çatlatan radyo terazili partinin 
transfer haberini öğleyin 13,00 bülteninde müj
deledi. Adı Türkeş'de olsa, bir emekli albayın 
§u veya bu partiye girmesi haberinin radyoda 
verilmesini doğrusu pek garip bulduk. Meğer, 
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asıl büyük sürpriz akşam 19,00 bülteninden son
ra, «Günün olayları programına» saklanıyor. 
Davudi bir ses nutuk çekiyor. «Dikkat dikkat» 
diye başlamamıştı ama, bu ses Türkeş'in sesi idi. 
Türkeş'in terazili partiyi şenlendirmesi törenin
den TRT ci dostlar almışlar. Bu mutlu olayı 
15 milyon dinleyiciye duyuruyorlardı. önce 
Türkeş'in nutku, sonra Ahmet Oğuz'un nutku 
ve saire... Osman Bey, bilmeyiz ama, bu kez biz 
çatlıyacaktık hayretimizden. (Gülüşmeler) Sa
nırız ki, bir nokta yanlış anlaşıldı. Biz, TRT nin 
muhtariyeti prensibini ve bağımsızlığını savunu
yoruz; başı bozukluğunu değil. (Ortadan gürül
tüler) Görüyor musunuz arkadaşlar, TRT bir 
defa C. K. M. P. den bahsetti, başı bozuk oldu. 
Yüz defa sizden bahsetti, biz iki kelime söyledik, 
dinlemeye tahammül edemiyorsunuz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — iki ta
raflı oyun oynıyanlara vur. (Ortadan gürültü
ler) 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı, Buyurun Sa
yın Ataöv. 

ÎHSAN ATAÖV (Devamla) — Şimdi muh
terem arkadaşlarım; biz bu konuyu grupumuza 
getirdikten sonra, grupumun kararını vereceği 
müddet içerisinde basını takibettim. Konu Meo-
lise geldi diye TRT İdaresi birden telâşlanmış; 
hemen radyoda bir müdafaa yaptı ve kendisini 
B. B. C. ile mukayese etti. Dedi ki, biz İngilte
re'nin BBC Radyosunun esasları dairesinde çalı
şıyoruz, muhtarız. Bizi ne teftiş eden olabilir, 
ne el koyan olabilir, ne de vazifemize müdahale 
edilebilir. Nitekim bugünkü Milliyet Gazetesinde, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığının müfettişleri
nin kapıdan geri çevrildiğini okuduk. Şimdi, 
Türkiye'de emniyet hakkındaki Meclis Araştır
ması konusu gibi değil, kendisi hakkında her 
hangi bir makamın el koyamıyacağı, ancak ve 
ancak Büyük Meclisin el koyabileceği bir mües
sesenin tek taraflı müdafaasına karşı bizim de 
BBC yönünden BBC ile karşılaştırarak verece
ğimiz birkaç cevap vardır. Radyonun tarafsızlı
ğı konusunu BBC yönünden de tevsik edelim. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bizde TRT'nin 
Umum Müdürünü çıkartmak mümkün değildir. 
Hükümetin Bakanı, Turizm ve Tanıtma Bakanı 
Bakanlar Kurulundan kararı çıkartır ve on in
sanı bir daha o yerden çıkartmak yed'i kud
retinizde değildir. 
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ğünün 20 nci maddesinin ikinci fıkrası şöyledir: 
Eğer, BBC Tüzüğü Ruhsatnamesi ve Posta Ba
kanının şartları, talimatı ve direktifleri ihlâl 
edilir veya yerine getirilmezse Hükümet BBC 
ye el koymaya yetkilidir, 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Başve-
«(Bravo» sesleri) 

ÎHSAN ATAÖV (Devamla) — Devam ediyo
rum. BBC Ruhsatnamesinin 14 ncü maddesinin 
4 ncü paragrafına geliyorum. Posta Bakanı 
BBC yi her hangi bir yayın yapmaktan alıko
yabilir veya her hingi bir yayın yapmayı emre
debilir. Yani BBC Hamburg 1965 adlı resmî 
BIK* neşriyatına göre... 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Konu
şan Bakan kimmiş, açıklasın öğrenelim. 

' BAŞKAN — Sayın- Bölükbaşı hatibin sözü
nü kesmeyiniz. 

İHSAN ATAÖV (Devamla). — Posta Bakam. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla.) — Başve
kil de değil Reisicumhur da değil. 

ÎHSAN ATAÖV (Antalya) _ Başbakan de
ğil; Posta Bakanı. 125 nci sayfasında, Hüküme
tin BBC program ve yayınlan üzerinde tam bir 
veto halkkı mevcuttur. 

Aziz arkadaşlarım, değil İçişleri .Bakanı fe
lâket 'bölgesine gitti, şunu radyoda yayı verin 
demek; BBC nin program ve neşriyatında veto 
hakkına haizdir, İngiltere'nin Posta Bakanı. 
Tüzüğün 14 ncü maddesinin 4 ncü prag rafına, 
göre. Kanunlar müesseselerin duvarlarını taraf
sız yapmaz içerisindeki' zihniyeti tarafsız yapar. 
Bu Meclis, o kanunu çıkarırken iyi niyetle çı
karmıştır. Başına bir iktidar partisinin bir Ba
kanının kardeşinin oturacağını düşünmemiştir, 
arkadaşlar. (Soldan ve sağdan bravo sesleri, 
«verelim 200 bini gitsin» sesleri) 

Şimdi devam ediyorum; BBC nin durumuna: 
BBC'de yerleşmiş bâzı prensiplerle yayınların 
sıhhati ve bitaraflığı emniyet altına alınmıştır. 
Bu kaidelerin başlıcaları şunlardır: BBC hiç bir 
hususta kendi fikrini 'açıklıyamaz, taraf tuta
maz, siyasetle uğraşamaz, olayları doğru, bi
taraf ve muvazeneli olarak aksettirir, radyoda 
(kendisine ait beyanatları gelişi güzel yayınlıya-
maz ve hele radyo mikrofonlarını şahsi polemik
ler için asla kullanamaz. 

2 , 4 . 1965 0 : 1 
Gelelim TRT'ye (Gülüşmeler) Aziz arka

daşlarım; şu meşhur ve Türkiye'yi bir hayli 
harekete getiren bir Millî Bakiye. Kanunu var
dır. Millî Bakiye Kanunu Meclisimizden geç
meden yorum saatinde TRT tarafından tasvip-
ikâr bir eda ile Türk Milletine takdim edilmiş
tir. Anbargolu bir haberde anbergonun kaldı
rıldığına dikkat etmek BBC'nin görevidir. Bu 
hususta bir hata olunca BBC kabahati milyon
larca dinleyici önünde (başka Devlet müessese
lerine atamaz ve bilhassa bu hususta hakikati 
yarım aksettirerek anbargonun bilahara uzatıl
mış. olduğunu halk efkârından gizliyemez. Hü
kümet adamları ile yapılan hususi konuşmaları, 
tok bir partiyi destekliyen gazete ve dergilere 
mesuliyetsiz bir şekilde açıklıyamaz ve hele ko
nuşmaları tele aldım diye şantaj vasıtası yapa
maz. 

BBC Genel Müdürü siyasi kudretini bir 
tehdit vasıtası olarak kullanmak istediği zaman, 
muayyen bir partiye geniş malî yardım yapmak
ta olduğunu öne sürerek muayyen bir partiye 
geniş malî yardım yapmakta olduğu ile öğüne-
nemez. Mağdununun önünde siyasi telefon gö
rüşmeleri yaparak, radyoyu muayyen bir par
tinin haber alma kaynağı şeklinde kullanamaz 
ve -hele resmî makamında otururken Kayse
rili Hükümet kurmakta -tereddüdediyor, veya 
Pasa Çankaya'da ikinci bir hatayı işliyor diye 
Devlet adamlarının haysiyeti ile oynayamaz ar
kadaşlar. Yönetmeliğe aykırı olarak, son dere
ce bilgisiz talimatlar vererek, kaprisleri yüzün
den islerin aksamasına sebebolamaz. Şimdi; si
ze l)iı konuda vesika vereyim. Radyoda Basın 
Yayın Bakanlığının müsteşarı çalışmaktadır. 
Hükümetin, Basın - Yayın Bakanlığını temsilci
si olarak, kanunun mer'i maddesine göre. Bu 
müsteşar, TRT İdaresinin tutumu dolayısiyle 
her ay l 000 liraya yakın menfaatini tepmiş, 
radyodan istifa etmiştir. Hükümet buradadır, 
müsteşarın hangi gerekçe ile istifa ettiğini çıkıp 
ifade etmelidir. Hükümet buradadır, Dışişleri 
Bakanlığının. TRT ile ihtilâfının niçin olduğunu 
çıkıp burada ifade etmelidir. Hükümet bura
dadır, Millî Güvenlik ile TRT'nin niçin ihti
lâfta olduğunu ifade etmelidir. (Bravo sesle
ri) 

Şimdi aziz arkadaşlarını, bu müessesenin dış 
yayınlar müdürünün niçin istifa ettiğini gaze
teye verdiği bir haberden size nakledeyim. 
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(«Hangi gezete?» sesleri) Gazetenin ismi mü
him değil. Oradaki şeref ve haysiyetine göre 
atılmış olan imza mühimdir: Ulus Gazetesi... 
(Gülüşmeler) Memnun oldunuz mu? 

BAŞKAN — Sükûneti muhafaza edelim, ar
kadaşlar; 

İH8A NÂTAÖV (Devamla) — İstifa mektu
bunun metni aynen şöyledir : 

«Halen işgal etmekte olduğum Dış Haberler 
Müdürlüğünden istifa ediyorum. -

İşbu istifam, makamlarına veya müessese
ye karşı her hangi bir şahsi kırgınlık veya iğ
birarın ifadesi olmayıp, makamlarının 18 Şubat 
1965 tarih ve 10 sayılı yazısı ve bilâhara vâ
ki buradan ben mesulüm, dış yayınlar bana 
göre ayarlanacaktır» yolundaki işafahi ısrarlı 
talimatları ile benim, kolektif mesuliyete, şah
siyetli çalışmaya ve hizmetin şahıslara göre de
ğil, kanun ve prensiplere göre ayarlanabileee-
ğine olan inancımı bağdaştıramamaktan ve 
20 Şubat 1965 tarih ve 565 sayılı yazımda arz 
ettiğim üzere, hizmetin aksatılmasına mesul 
mevki sahibi bir müdür olarak asla müsaade 
edemiyeceğimdendir. Saygılarımla arz ederim.» 
(Orta-sıralardan; «hangi gazeteden» sesleri; 
Ulusu görelim sesleri) Biraz memnuniyetle din
leyin diye Ulus dedim. Başka gazete söylesem 
pek dinlemezsiniz. (Ortadan gürültüler) Çünkü 
sizin, amentünüzo. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayı bırakınız 
efendim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Mutlaka si
zin âmentünüzü okumaya muhtaç değiliz. O da 
var işte, mamafih.. Burada da var. Devam edi
yorum. 

«Dış Haberler Müdürü Vedat Uras». 
Görüldüğü üzere istifam şahıslarla ve klik

lerle ilgili olmayıp prensiplerle ve vazife duy
gusu ile ilgilidir. 

İstifamda bahis konusu edilen Genel Müdür
lüğün, nizamnameye aykırı ve-halihazır şartlar 
içerisinde gayrikabili tatbik olan. yazısına ve bu 
nim cevabıma gelince örneklerini ilişikte sunu
yorum. Bu talimatın ne derece yersiz olduğunu, 
haber hizmetlerinde çalışan basın mensupları
mız en iyi şekilde takdir ederler. 

Nihayet Genel Müdürün bahis konusu keyfî 
talimatının sebebinin ne olabileceği akla gelebi
lir. Sebep, dış yayınlarımızın tamamen ihmâl 
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edilmiş bulunduğunu, kanun ve yönetmeliklerin 
tatbik edilmediğini kendisine hatırlatmış ve be
ni keyfî partizan hareketlerine alet edemiyeceği-
ni katî bir dille ve hareketlerimle anlatmış ol
mamdır. Bütün bu yazdıklarımın maddi 
delilleri mevcuttur ve radyo bağımsızlı
ğının ve bitaraf neşriyat kavramlarının 
Genel Müdür tarafından nasıl suiistimal edildi
ğini, sık sık ileri sürdüğü BBC ile de mukayese
ler yapmak suretiyle, icabında kamu oyumuzu 
açıklıyabilirim, 

Kısacası istifamın sebebi, bir Devlet müesse
sesi olan TRT den aldığım görevi, müessesenin 
bir Öztrak çiftliği haline gelmesi temayülü kar
şısında terk etmemden ibarettir. 

Saygılarımla.» 
Sevgili arkadaşlarım, TRT, belki şimdi onun 

müdafâasını yapacak arkadaşlar da 'huzurları
nızda beyan edecekler. Der ki, falan tarihten fi
lan tarihe kadar bültenlerimizde 16 bin kelime 
siyasi partilerden konuşulmuş. Bunun 1 800 ke
limesi muhalefet partilerine, 14 bin kelimesi de 
iktidar partilerine aittir, der. (Orta sıralardan, 
lehinde mi, aleyhinde mi, sesleri) 

Şimdi biz rakamların üzerinde durmıyacağız, 
mânaların üzerinde duracağız bu konuda. Kal
karsınız A. P. tıi taşladığınızı, binasını yıktığı
nızı, muhalefet milletvekillerine hayat hakkı ta-
madığınızı, onların aleyhinde çeşitli beyanlarla 
bahsedersiniz; radyoda bunlar şakır şakır ilân 
edilir; A. V. den bahsedilen kelimeler hanesine 
girer. Ondan sonra kalkarsınız, grupta mücade
le edeceğim, sizi büyük mücadeleye davet ediyo
rum der bir lider, üç kelime ile bahsedilir; fakat 
mâna bakımından efkârı uınumiyeye tesiri baş
kadır. Aslında ben o sayın liderin mücadelesini 
şu bahsettiğim TRT nin tarafsızlığım ortadan' 
kaldırmak için yapacağına inanıyorum. Elbet
te, muhtar bir müessese olması icabeden -TRT nin 
bu hale gelmesinden vicdan azabı, çekmektedir
ler. Biz de kendileri ile beraber mücadele edece
ğiz. Ama bizim mücadelemiz TRT de, Türkiye 
radyolarında kendimizi ve mensubolduğumuz 
teşekküllerin reklâmını yapmak değil, bizim mü
cadelemiz, o müesseseleri öztrak çiftliği halin
den çıkarıp Anayasa müessesesi haline sokmak 
mücadelesi olacaktır. (Sağ ve soldan, alkışlar), 
(orta sıralardan, gürültüler) Biz buradan çok 
lâflar duyduk. Muhalefet mebuslarına «küçük 
bey» diyen liderleri de işittik; 

— m —.. 
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Şimdi sevgili arkadaşlarım, Sayın Eeisten 

sıraya ismimin kaydedilmesini istiyorum. Ko
nuşmalardan sonra tekrar bahsedeceğim husus
lar olacaktır. Ben, ana vasfiyle TRT nin kendi 
bültenlerinden Türk ve dünya efkârına hitapla
rından bahsettim. 

Kıbrıs'ın Paris Büyükelçisi De Gaulle'ye iti
matnamesini götürüyor. De Gaulle itimatnameyi 
önce alıyor ve şöyle söylüyor; «Bu itimatnamenin 
altında bir tarafta Makarios'un, bir tarafta Fa
zıl Küçük'ün imzası bulunması lâzımdır. Kıbrıs 
Anayasası bunu âmirdir. Böyle çift imza taşımı-
yan bir itimatnameyle gelen büyükelçiyi kabul 
etmiyorum» diyor. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Bravo 
Nihat Erim. 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı... 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Bu itimat
nameyi kabul etmeyişi işi, De Gaulle tarafından 
bu muameleye muhatap kalışı AP Ajansı tara
fından Türk matbuatına veriliyor. Bu haber 
Türk matbuatında çıkıyor ve Türk radyoları, 
Türk Devletinin dünyanın dört 'bucağına iyi ni
yet heyetleri gönderdiği sıralarda Türk radyo
ları bu büyük kozu kulanmıyor, yorum saatlerin
de bunu kaleme almıyor. Çünkü, yorum saatle
rinde «iyasi yorumlar yapmak âdet olmuştur, 
yorumu yapanlar bu işin ehli olan insanlar de
ğildir. Yorumu yanlar, C.H.P. nin gençlik kol
lan başkanlarıdır, C.H.P. nin sadık üyeleridir 

Aziz arkadaşların Devlet radyolarında siya
si kanat!erimizi bir tarafa bırakmak mecbuıiye-
tindeyiz. Bu memleketin gelmiş olduğu nok
tayı hepimiz biliyoruz. Bunu siyasi emellerimize 
değil, memleketin gerçeklerine göre kullanmak 
mecburiyetindeyiz. Bizim radyolarımız, bizim 
Meclisimizin hayatını dışarıya naklettirirken, bi
zim alkışlarımızı, bizim heyecanlarımızı büyük 
milletimizden kıskanırken, daha iki gün evvel 
Hukuk Fakültesinin konferans salonlarında Mos
kova Üniversitesinin 2 nci Rektörü Kerimof'un 
nasıl alkışlandığını, nasıl tezahürata tabi tutul
duğunu Türk radyoları naklen veriyordu. Türk 
spikerleri... (Sağ ve soldan alkışlar, bravo ses
leri) Türk spikerleri sanki ilâhi bir güzellik 
kraliçesiymiş gibi onun yüzünün nurundan, onun 
omuzlarının genişliğinden, onun gözünün par
laklığından bahsediyordu. 
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Aziz arkadaşlarım, Moskovalı profesörün ya

nında îngiliz profesör de vardı, Fransız da var
dı, Batı - Almanyalı da vardı. Ama, Türk radyo
ları Moıkova'lı profesörü alkışlatıyordu. (Sağ ve. 
r.oMan alkışlar, bravo sesleri) işte ben, Moskova'
da bir Rektör Yardımcısı Kerimof'un, Türk spi
keri tarafından, Türk gençleri ayrı bir alâka 
gösteriyor, kulak, burun, göz ve yüzleri bütün 
ororanlariyle kendisini takibediyorlar, diye rad-
vodan naklen verirken hicap duydum, üzüntü 
duydum, arkadaşlar. (Sağdan ve soldan alkışlar, 
bravo sesleri) 

HASAN TAHSÎN TTZITN (Kırklareli) — 
Yalan söylüyorsun. (Gürültüler) 

BA.SKAN — T/ıtfen yerinize oturunuz Sa
yın Uzun. (Gürültüler, C.H.P. ve A.P. sırala
rından karşılıklı müdahaleleri Lütfen sükûneti 
muhafaza edelim, arkadaşlar. Konuşmaya devam 
edin Ilışan Bov. D'nliyelim arkadaşlar. 

İHSAN ATAÖV (Devamla1) — Sevgili ar
kadaşlarım, A.P. Grupundaki arkadaşlarım bıra
kınız, oturunuz, biz onun çok büyük pehlivanla
rını da erördük. (Gürültüler) 

•Sevgili arkadaşlarım, bakınız bir Parlâmento 
üvesinin bövle bir konnvu burava gftirirken 
mtslara dayanacağını kabul etmeniz lâzımdır. 
B^n radyonun bültenlerini alamadığım için, 
binlerce dinleyicinin ve orada konferansı taki-
bederilerin nazarları önünde, onları buraya ge
tirmek imkânını da bulamadığım için neşriya
tı kendi teypime Devlet Redyosundan naklet
tim. Eğer arzularsanız, yarım saat sonra tey-
nimi getirerek size dinletebilirim aziz arkadaş
larım. (Ortadan gürültüler) 

KEMAL SATIR (Elâzığ) — İsteriz. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Satır. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Getireceğim. 

Sevgili arkadaşlarım; niçin bu konuda bu ka
dar heyecanlanıyoruz, neden itiraz ediyoruz? 
Siz de benim gibi düşünüyorsunuz. Bu mem
leket gerçekleri üzerinde aynı hassasiyeti gös
teriyorsunuz. Sizin düşüncelerinizi karşınızda
ki bir parti mensubunun dile getirmesinden 
neden böyle isyankâr oluyorsunuz. Bunlar 
memleketimizin büyük dertleridir. Bunun üze
rine milletçe eğilmek mecburiyetindeyiz. Par
ti farkı gözetmeksizin, bütün partiler saf bir
liği yapacağız, hepimiz kucak kucağa olaca
ğız. Ya bu rejimin karşısındayız, çocukları-
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miza getirip de onları alkışlatmak değil, onun 
alkışlanmadığı şekilde radyolarda nakletmeye 
mâni olacağız. (Orta sıralardan gürültüler ve 
münakaşalar) 

VBAŞKAN -!- Sayın Ataöv. Devam ediniz. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sevgili ar
kadaşlarım, biliyoruz heyecanlarımız iç üzün
tülerimizin ifadesidir. Yoksa, biz burada iki 
kardeş birbirimize Kerimof için hücum edecek 
insanlar değiliz, iç üzüntülerimizdendir. Bunu 
kabul ediyorum. Onun için sükûnetle şunu bi
tirelim. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım; ben radyomu
zun, gerek iç neşriyatı, gerek dış neşriyatı, 
gerekse Siyasi neşriyat dışındaki normal prose
dürlerinin bitaraf olarak işlediği kanaatinde 
değilim. Oynanan skeçlerin gayriahlâki oldu
ğunu, bir günde on tane skeç yapmak suretiy
le radyo evinin içi kuyruk olmuş insanlarla, ba
na da bir rol verin, bana da bir rol verin di
yecek hale geldiğini bizat gördüğüm için ifa
de ediyorum. Bu konu bir müfettişe tahkik 
ettirilemez, bu konu Hükümete tahkik ettirile
mez. Bu konuyu tahkik edecek kimse yok
tur. Bunu Büyük Meclisin ele alması lâzımdır. 
Büyük Meclis bunun üzerine eğilmelidir. Ora
dan gelecek rapora göre, kanunda boşluk var-. 
sa kanun doldurulmalıda. Yoksa zihniyette 
boşluk varsa zihniyet doldurulmalıdır. (C. H. 
P. den kanun geliyor sesleri) Kanun geldiği 
zaman ayrıca konuşuruz. 

Sevgili arkadaşlarım; şimdi ben yüksek hu
zurlar m zdan ayrılıyorum ve sisleri şu okudu
ğum, üzerinde durduğum tabloların k a r a n 
da bırakıyorum. Eğer, TRT idaresini ona ver-
gi veren, onu yaşatan Türk umumi efkârında^ 
murakabesiz, kendi basma buyruk, ne yar>tı<n 
belli deŞil, hesapsız kitapsız, memleketin bü-• 
tün müesseseleri İV lorg^n, kapımdan içeriye 
g'rilmiyen bir şekilde yaşatmak ve onu bâzı t°-
fnkküllern amaline hizmet etmek suretiyle bu 
kötülükleri gölgede bırakmak istiyorsanız. 
TRT ile güle güle oturunuz. Yok, bu mües
sese çıkardığımız kanunlar muvacehesinde mu
rakabe mercii kalmamıştır, bunun üzerine e1 

koyabm, bu müesseseye söylenmiş olan sözler 
vardır, bunlar ya doğrudur, ya değildir. Mec
lisimizce tahkik edelim ve bir ay sonra n,e1ecel'r 
raporu şu kürsüden okuyarak Türk efkârına 
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ve dünya efkârına «TRT radyolarının yapmış 
olduğu yayınlar bitaraftır, bunlar Türk Mil
letinin efkârı umumiyesirii teşkil eder, bunlar 
Türk Milletinin özbeöz kendi sesidir,» dedirte
bilecek şekilde onu düzene sokmak mecburiye
tindeyiz. 

Ben huzurunuzdan ayrılırken bunun öyle 
olup olmadığını Saym Kemal Satır'm kanaati
ne göre değil, bütün halk efkârı umumiyesi-
nin* Büyük Türk Milletinin vicdani hükmüne 
tevdi ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, bir dakika.. Sâ  
yın Kemal Satır'in kanaatine göre değil, diye 
bir tâbir kullandınız. Bunu izah ediniz. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Arkadaşımız 
oturduğu yerden, «öyledir»1 diye beyanda bu
lundu da, ona göre diyorum. 

KEMAL SATIR (Elâzığ) — Ben böyle bir 
ifadece bulunmadım. 

BAŞKAN — Böyle bir şey söylememiş. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Öyle ise 

özür dilerim, tashih ederim. 
ORHAN APAYDIN (Aydın) — Usul hak-

kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkındaki fikirlerinizi 
öğrendim. Muhterem Apaydın arkadaşımız, 
hatibin, resmî salrslara tertavüzkâr konuşma
sı olduğunu, söylüy^ar. Resmî saVslann is
l in i zikretmek suretiyle bir teeavüz vâki olma
dığı için, Riyaset olarak, içtüzüğün 171 nci 
maddesi hükmüne binaen müzakere açtığımıza 
<?örc, usul hakkında verecek bir söz yoktur, 
Vermiyorum. 

O^IHAN APAYDIN (Aydın) — Usul hak
kında söz istiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Açık oylamaya ve seçime ka
tılmamış arkadaşımız var mil . Yok. Açık oy
lama ve secim işlemi Vtmiştir. 

Sayn Turizm ve Tanıtma Bakam. 
ORHAN APAYDIN (Aydın) — Keyfinizle 

mi idare edeceksiniz Meclisi? Söz hakkımızı 
ketmediyorsunüz. 

BAŞKAN i— Buyurun oturunuz Sayın Anay
dın. Bu söz1 erinizin karalı ğ-ron ceza olduğu
nu nekâlâ bilirsiniz Sayn Apaydın. 

Buyurun Sayn Dor^an. 
TTTTtfZM VE TANITMA BAKANI. ÖMER 

ZEKÂ! DORMAN (istanbul) — Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlar: 
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Antalya Milletvekili Sayın İhsan AtaöVün, 

Devlet Radyosunun, TRT Kanunu hükümleri
ni ihlâl .edici, tarafsız radyo olmaktan çıkma
sı ve partizan bir davranış içinde bulunduğu 
yolundaki iddia ve isnatların gerçek olup olma
dığı hususunu incelemek üzere, Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis Araştırma 
Komisyonu kurulmasına dair önergesi üzerin
de, Turizm ve Tanıtma Bakanı olarak görüşle
rimi arz edeceğim: 

Yüksek malûmları veçhile, Anayasamızın 
121 nci maddesi, muhtariyet tanıdığı Devlet 
Radyosunun tarafsız yayın yapmasını âmir bu
lunmaktadır. Özerklik, kanun koyucu tara
fından, yayın tarafsızlığını sağlıyacak bir 
tedbir olarak düşünüldüğüne göre, Anayasa
nın bu hükmünün ihlâl edilmesi, üzerinde 
ehemmiyetle durulacak, idari ve teşriî ted-
fbirler alınmasını icaibettirecek vahîm bir du
rum teşkil eder. 

Devlet Radyosunun partizan olduğu, taraf
sızlık esasını ihlâl ettiği, bilhassa son aylar
da, umumi efkârı ve basını işgal eden bir mev
zu haline gelmiştir. Hükümet de, radyonun 
tarafsız olmadığı kanaatini taşımaktadır. Bu
nun millete açıklanmasında fayda vardır. 

Bakanlığım, bu mevzuda, Anayasa ve ka
nunlara uygun her tedbir üzerinde hassasi
yetle durmuş ve .tekliflerini Hükümete intikal 
ettirmiştir. Hükümet de bu teklifleri prensip 
itibariyle benimsiyerek gerekli çalışmalara baş
lamıştır. 

TRT 1da resi, 359 sayılı Kanunun 33 ncü I 
maddesi delaletiyle 440 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesinin Bakanlığıma tanıdığı (murakabe, 
teftiş ve tahkik) hakkının kullanılmasına haki-
katenve fiilen engel olmaktadır. 

Üçüncü Koalisyon Hükümeti zamanında, 
bu mevzuda cereyan etrnıiş olan hâdiseleri Sa
yın eski Bakan arkadaşım da çok iyi bilmek
tedir. 

Bu durum karşısında, Yüksek Meclisin 
alabileceği'teşriî tedbirlere esas olmak ve umu
mi efkârı işgal eden iddiaları aydınlığa kavuş
turmak üzere, bir Devlet müessesesi hakkında 
Sayın İhsan Ataöv'ün takriri ile istenen Mec
lis araştırmasının yapılmasına karar verilmesi
ni faydalı ve hattâ zaruri görmekteyim. I 

: Sayg'ilanmla. TBrnvo sesleri, alkışlar) * 
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BAŞKAN — Grup adına söz istemiş olan 

arkadaşlara, söz alış sirasma göre söz veriyo
rum. 

M. P. Grupu adına Sayın Bölükbaşı, 
CEVAT OD YAKMAZ (Sivas) — Ben daha 

evvel istemiştim efendim. ' 
BAŞKAN — Buraya bu şekilde , yazılmış 

efendim. 
CEVAT ODYAKMAZ (Sivas) — Daha Bö

lükbaşı buraya gelmeden, en evvel dstedim. Ka
nunlar Müdürlüğüne sorunuz efendim. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeceğim. 
Kanunlar Müdürlüğünün yazısı bu efendim. 
Daha evvel kendilerine yazdırılmış. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Ben Ri
yasetin daveti üzerine huzunuza geldim. Arala
rında halletsinler. " (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Efendim, Grup Sekreteri ola
rak Divan Kâtibi İsmet Kapısız buraya yazdır
mışlar, daJha evvel kanunlar Müdürlüğüne da
ha evvel yazdırmış. 

Buyurun Sayın Bölükbaşı. 
M. P. GRUPU ADINA OSMAN BÖLÜKBA: 

ŞI (Ankara) — Muhterem arkadaşlar; ben
den evvel şu veya bu arkadaşın konuşmuş ol
ması, benim burada huzurunuza koyacağım ger
çeklerden hiçbir şeyi değiştirmiyeceğini, tercü-
beyle takdir edersiniz. Reis davet etti geldim. 
Sayın arkadaşım bundan üzülmüşlerse, üzüntü
lerine iştirak ederim, ama tadil etmek elimde 
değil. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'de 1946 dan 
beri, bir rejim mücadelesi devam etmektedir. 
Bu rejim mücadelesinin hedef ve gayesi Anaya
sayı metniyle ve ruhuyla hâkim kılmak, demok
ratik prensiplere göre idare edilen" ve bu pren
sipler sayesinde yükselen refah ve saadete ka
vuşan bir Türkiye inşa etmektir. Bugün üze
rinde duracağımız mesele, bu anaprensibin ışı
ğı altında tetkik edilecek bir meseledir. Ne 
O.- H. P. nin meselesi, ne M. P. nin, ne de koa
lisyona dâhil bulunan diğer partilerin meselesi
dir. insanlar, şereflerinin ifadesi olan sözlerine 
ve imzalarına sadık iseler, bilcümle insanlar, 
bunu ancak bizim anladığımız mânada anlıya-
bilirler. 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi karşınızda 
gözüken C. H. P. nin, radyonun tarafsız neşri
yat yapmadığı mevzuunda memleket sathını 
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çınlatan mücadelesini hatırlamaktayım. Çünkü 
o mücadeleye, onlardan evvel katılanlardan bi
risiyim. Bu itibarla, bu müşterek hatıranın 
kendileri nezdinde de saygı göreceği ümüdiyle 
sözlerimi tahammülle dinlemelerini rica ediyo
rum. Bendenizin bir sözüm vardır, politikada 
tatlı söyliyen, acı söyliyen çok insan olur. Geç
mişi sözlerine kefil olmıyanlara Türk Milleti 
inanırsa sonunda dizini dövmeye mecbur olur. 
Dün söylediğini bugün unutanlara bu milletin 
itimat etmemesi lâzımdır. Dün söylediğini bu
gün unutanlar bu milletin kaderi üzerinde söz 
sahibi olmaya talibolmamalıdırlar. Ben bu 
umumi görüşlerin ışığı altında buraya getirilen 
takrir hakkında maruzatımı arz edeceğim, Mil
let Partisi Meclis Grupu adına. 

Arkadaşlar, dört partinin iştirakiyle bir ko
alisyon Hükümeti kurulmuştur. Son günlerde 
görüyoruz ki, bu resepsi TRT mevzuu ele alın
mak suretiyle atla arpayı döğüştürme istidadın
da olan çevreler bu yolda şeref sözü, verip be
raber olanları birbirine düşürmeye çalışıyorlar. 
Bu kürsüden daha ilk anda Hükümet programı 
müzakere edilirken açıkladığım üzere, prensip
lere sadık kalındığı müddetçe, tertipçiler, tez
virler ne kadar kudretli ve güçlü olurlarsa, Bö-
lükbaşı'yı ve Millet Partisini bu Hükümetten 
ayıramıyacaklardır. (Sağ ye sol sıralardan bra
vo sesleri, alkışlar) 

Arkadaşlar, Hükümet programı görüşülür
ken ne dedim? Prensiplere sadık kaldığı müd
detçe. Hangi prensipler? Evvelâ Anayasa son
ra protokol, sonra da hepsinin üzerinde olan 
memleketin menfaatleri. Prensipler dediğim . 
bunlardır. Beni hiçbir sebep, hattâ ecel dahi 
İm Hükümetten ayramaz, dedim. Ecel nasıl ayı
ramaz diye bâzıları sözlerimi mânâsız telâkki 
edip de bir sual sorabilirler diye mukadder su
ale peşin cevap verdim: Bir insan ölür ama dâ
va ve îman sahibi ise dâvasının ve imanını tem
sil edenler ruhuyla duacı olmakta devam eder
ler... Binaenaleyh, hiç ümüde kimse kapılma
sın. Koalisyondan kim ayrılmalıdır ? Eğer bir 
gün ayrılması icabedenler olursa, attığı şeref 
imzasına riayet göstermiyenler, verdiği sözü 
tutmıyanlar, kapalı bir odada başka türlü, dı-
şarda başka türlü konuşanlar olursa onların ay
rılması ieabeder. (Orta sıralardan; var mı öy- j 
le birileri, sesleri) Olursa diyoruz. Böyleler!- • 
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nin ayrılması lâzımdır. Bölükbaşı ayrılmaz; 
prensipleri sonuna kadar Hükümetin içinde, mil
letin önünde müdafaa eder. Tahmin ederim 
Cumhuriyet Halk Partili dostlarımın çok has
sas yürekleri de bu temennime iştirak etmekte
dir. (Bravo sesleri alkışlar) Çünkü kimi Nuh 
telâkki edersek edelim, Nuhlar da fanidir. Nuh-
lara güvenmiyelim. Bu memleketi tufana sü-
rükliyecek sebepleri ortadan kaldırmakta va
tanperver ve namuslu insanlar olarak birleşelim. 
Fani ruhlara güvenmiyelim. Siyasette kendini 
Nuh zannedenlerin eseri olan tufanlarda boğul
duğunu bu milletin siyasi tarihî kaydetmekte
dir. Çok ince taktikler takibediliyor. Demin 
de söyledim, Anadolu'da bir tâbir var, bâzı 
insanların, bâzı çevrelerin nifakta ustalığını 
ifade için derler ki, «bu adam veya bu çevre 
atla arpayı birbirine düşürdü.» Bilirsiniz at 
arpayı çok sever. Ama, münafığın muhteşemi 
atla arpayı da birbirine düşürür (gülüşmeler) 
Biz bu nevi siyaset münafıklarına karşı da tec
rübe ile mücehhez imanı ve cesareti olan insan
larız. (Bravo sesleri) Son günlerde küçük 
taktiklerle, koalisyonda çatlaklık yaratmak 
için taraflardan birini radyodan fazla lanse et
meye kalkışıyorlar. Yani rüşveti kelâm, rüş
veti yayın ile dostları birbirinden ayırmaya ça
lışıyorlar. Şerefin birleştirdiğini hiçbir kuvve
tin ayıracağına inanmıyorum. İnandığım gün 
şerefini terk edene acımaktan başka bir şey 
yapmam. (Bravo sesleri) 

RATİP TAHtR BURAK (İstanbul) — Sade
de gelelim. 

M. P. GRUPU ADİNA OSMAN BÖLÜKBA
ŞI (Devamla) — Sayın ressam, sen bunun sa
dedin içinde olduğunu bilirsin ama, işin, her 
şeyi karikatürize etmektir, bunu da karikatü-
rize ediyorsun (Gülüşmeler) 

Ben demin dinledim, bir Cumhuriyet Halk. 
Partili dostumu yanıma çağırdım.' 1956 da Mer
sin'de söylediğim nutukta sen orada değil mi 
idin, dedim. Ordaydım, dedi. Bir arkadaşım 
demiş ki, Osman'ı çatlatan radyo, demiş. Ben
den evvel konuşan Ataöv böyle demiş. Bilmeni 
dedi mi, demedi mi? Beni çatlatan bir şey 
yok. Anayavsayı çatlatan, prensiplere bağlı, na
muslu bütün insanları çatlatan bir durum var
dır, Ben Vatan cephesi hikâyelerinin karşısın
da çatlamamış bir adamım ki, bugünkü parti-
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zan radyonun karşısında .çatlıyayım. Çatlama 
yok, prensiplere inanmış, sözünü namus telâkki 
eden insan olarak prensipleri müdafaa ediyo
rum. 

Bir iftiraya da huzurunuzda cevap verece
ğim: Türk Milletinin huzurunda, İnönü'nün 
parti grupunda yaptığı TRT mevzuundaki ko
nuşmasını, Türk milletine, sözüm ona bir ci-
had-ı ekberin işareti gibi, duyuran radyoda zer
re kadar dürüstlük varsa, bu söylediklerimi de 
aynen duyursun. 

Arkadaşlar, Turizm ve Tanıtma Bakanı Mil
let Partisindenmiş. Hasbel kadar böyle oldu. 
Bizim Turizm ve Tanıtma Bakanlığının alıp da 
bu memlekette kendi emelimize göre bir propa
ganda yapmak gibi bir düşünceye sahibolaea-
cağımızı kabul etmek için, bizim geçmişimizi 
bilmemek veya ahlâktan ayrılmak lâzımdır. 
Cumhuriyet Halk Partisinin boğulmak istendiği 
günlerde nasıl karşı çıktığımı Turhan Feyzi-
oğlu da bilir,-ismail Rüştü Aksal da bilir, Bu
gün burada, tesadüf olacak galiba, burada ol-
mıyan İnönü'de bilir. Binaenaleyh, aziz dostla
rım, eğer Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bizde 
olduğu için, bu Bakanlık vasıtasiyle radyoyu bir 
propaganda vasıtası olarak kullanmak istediği
miz mevzuunda bir şüphe varsa, ben partim 
adına teklif ediyorum, Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığını koalisyona dâhil bir başka parti al
sın bize mutabık kalacağımız başka bir bakan
lık versin. Bu teklifin karsısında kimsenin söy-
liyeceği bir söz olamaz. Partimin görüşü, kara
rı budur. Kimin eline geçerse geçsin ben, pren
sipler namına o vazifeye gelenin de yakasını bı-
rakmıyacağım. Eğer prensipleri tatbik etmez
se Hükümetin de yakasını bırakrmyacağım. 

Muhterem arkadaşlar, benim TRT nin Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığının tarafsızlığı üze
rindeki hassasiyetimi kötü mânalara alan, inan
madan alanlara karşı bir gerçeği açıklamak zo
rundayım. Ben bir söz söyledim, hatırlarsınız. 
Tarafsız bir radyoyu millete pre-ante etmek is-
tiyen bir Hükümet kendi İçişleri Bakanının 
kardeşini bu radyonun başına getirmez, dedim. 
Demagojik müdafaalar gayet kolay. Efendim 
kardeş oldu diye günahkâr mı oldu? Yahut ye
ğeni oldu diye günahkâr mı oldu? Arkadaşlar 
bunlar ucuz müdafaa tarzlarıdır. Size sebebi-
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ni arz edeyim: Atalay Akan arkadaşımız bu
rada mı? 

KEMALİ BA YAZIT (Maraş) — Burada
dır, burada... 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Bura
da. Bir hakikati söyliyeyim. Ben onun irfan 
ve namusuna inanan bir arkadaşınızım. Hangi 
partiden olursa olsun, namusuna, irfanına ina
nan bir arkadaşınızım. Tecrübe .etmişim, ne 
zaman? En karanlık günlerde. Ben zindana 
düjtüğüm zaman, mahkeme kapısına koşan bir 
arkadaşım. Ama buna rağmen, kendisi de bu^ 
rada, Vefik Pirinçcioğlu da burada, iyice ha
tırımda kalmadı, bilmiyorum Sayın Meclis Baş
kanının mı, Sayın Senato Başkanının mı, bir zi
yafetinden çıkıyorduk, Pirinçcioğlu'nun yanın
da karşıma geldi. Atalay, dedim, ben senin 
namusuna, irfanına inanan bir arkadaşınım, 
senin Devlet Şûrası Başkanlığına adaylığının 
konacağını gazetelerden okudum. Senden dos
tum, arkadaşım olarak rica ediyorum, bir parti
ciyi bir kaka müessesesinin basma getirdiler de
dikoduları ile bu müessesenin itibarını gözden 
düşürme, Atalay bu adaylığı kabul etme, dedim. 
Öyle mi Atalay, söyle, söyle ? 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı, kimsenin ce
vap vermeye mecburiyeti yoktur. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Bak, 
hayır demiyor, başını sallıyor. Vefik Pirinçci
oğlu da burada, Akan'da burada. Demek ki 
arkadaşlar, bâzı müesseselerin üzerine gölge 
düşürecek hareketlerden kaçınılması icabettiği-
ne inanan bir arkadaşınızım. Adam içişleri Ba
kanının kardeşi olur da Evliyaullah kadar dü
rüst olabilir. O ayrı dâva.. 

BURHAN APAYDIN (Ankara) — Sayın 
Başkan, gerekli hükümleri tatbik edin. Hatip
lerin sadet dışı konulmalara hakkı yoktur. 

BAŞKAN — TRT nin hakkında tahkikat 
açılıp açılmaması hususunda konuşuyorlar, Sa
yın Apaydın. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Bö-
lükbaşı'ya çok inandığını söyliyeri dostumdan 
geldiği için, bu bana dokundu. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın Saym 
Bölükbaşı, siz de Saym Apaydın. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Mü
saade buyurursanız Sayın Apaydın şekle bu 
kadar düşkün olma, esasa bak. 

64 — 



M. Meclisi B : 86 
BURHAN APAYDIN (Ankara) — Sadet 

dı^ı konuşması hatalı oluyor Sayın Başkan, 
OSMAN BÖLJÜKBAŞI (Devamla) — Usulî 

bacımındanı hata, esasa dokunmuyorsunuz, te
şekkür ederim. 

• * . 

BASIDAN — Sayın Bölükbaşı lütfen mevzua 
giriniz. Sayın Apaydın siz de lütfen yerinize 
oturunuz. Buyurun efendim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Arka
daşlar, Anayasanın 121 nei maddesi, komisyo
nun TRT Kanunu çıkarıldığı zaman komisyon 
sözcülüğünü yapan hayli kitap karıştırmış Coş
kun Kırca arkadaşım zannederim buradadır. 
Komisyon esbabı mucibesinde bakınız ne diyor? 
Bunu okuyacağım. 

Arkadaşlar, Anayasada yer alan her fikir, 
' her müessese bir gayenin emrindedir, onun mak
sadının 'hizmetkârıdır. Boşuna bir Anayasada! 
bir hüküm yer almaz. TRT tasarısını tetkik eden 
Geçici Komisyonun raporundan işte bir parça 
okuyacağım size : «Anayasanın 121 nci madde
sinin, Anayasa tasarısındaki 120 nci maddesi
ne tekabül eden gerekçesinden de anlaşıldığı üze
re, radyo - televizyon hizmetlerinin özerk bir 
kamu tüzel kişi eliyle idare edilmesinden maksat, 
radyo - televizyon yayınlarının Türk halkı bakı-
mmdanj tarafsızlığını sağlamaktır,» Demek ki 
muhtariyeti temin için konulan hükümlerin 
hepsi, bir gayenin hizmetkârı olarak düşünül
müştür. B.r vasıta düşünün ki gayesine hizmet 
ediyor. Milletin iradesini temsil eden, Anayasa 
üzerine yemin eden bir Meclis, gayesine ihanet 
eden bir vasıtayuı kanat gererse kendisi de o 
ihanete dâıhil olur. 

Aziz dostlarım, Anayasa muvacehesinde du
rum bu. Bir iddia ortaya atılır. Doğru mudur, 
yanlış.mıdır? Gerekli tetkikler yapıldıktan son
ra anlaşılır. Ben sayın Cumhuriyet Halk Parti
sinden ve onun sekseni geçmiş tecrübeli lide
rinden şöyle bir tavrı hareket bekliyordum. 
Radyonun tarafsız olmadığı iddia ediliyor. Şa
yet, tarafsız olmadığını ortaya koyacak deliller 
varsa radyoyu tarafsız hale getirecek tedbirler
de iktidar ile beraberim, demesini beklerdim. 
Dosyayı tetkik etmeden, delili dinlemeden, p.c-
şin bir hükümle karşımıza çıkıp da, siz Anaya--
sanm getirdiği muhtariyeti çiğneyip radyoyu 
kendi heveslerinizin emrine almak istiyorsunuz 
derlerse, o zaman kendileri hakkında kullanaca- | 
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ğım en hafif tâbir insafsızlık olur arkadaşlar. 
Sayın inönü ne çabuk unuttu? Bir gün Başba
kanlıkta kendilerine söylediğim gibi, İsmet Pa
şa muhalefette olsa idi, Başbakan İnönü'yü be
ğenmezdi, dedim, ismet Paşa dua etsin ikti
darda bulunduğu müddetçe kendi karşısında 
bir ismet Paşa muhalefette görmedi. Arkadaş
lar, niçin telâş ediyorsunuz? Niçin inönü gru-
punuzda âdeta cihadı ekber ilân ediyor? Bizim 
niyetlerimiz hakkında hangi yetki ile peşin bir 
hükme varıyor? «Radyonun tarafsızlığını kaldı
rıp emirlerine almak istiyorlar, dilediklerini 
yaptırmak istiyorlar...» diyor. Bunu söyliyecek 
bir zat, 18 yaşında olsa, yaşına bağışlarım, 
işlerin içyüzünü öğrenmeden konuşuyor, derim. 
Ama, 81 yaşındaki bir lidere bunu yakıştıramam. 
In.j_.in der ki; bir tetkik edeyim de ondan sonra 
niyetleri hakkında söz söyliyeyim. Paşa kara
rını peşinen vermiş, Cihadı Ekber ilân ediyor. 
Ama şunu söyliyeyim ki, biz dört devrin imti
hanından geçtik, bu nevi haksız dâvalar uğrun
da ilân edilen cihadın karşısında mücadele ede
cek kadur fütur getirmiyen cesaretimiz, azmi
miz vardır. (Sağdan, soldan bravo sesleri, alkış
lar) 

Şimdi arkadaşlar, bir noktanın açıklanmasın
da fayda görüyorum. Benden evvel konuşan sa
yın Turizm Bakanı o noktayı açıkladı. Bir de 
ben açıklıyayım da tescili kuvvetli olsun. Geç
mişi de anlatacağım, iki gün evvel olan hâdise
yi de anlatacağım. İki gün evvel, Sayın Baş
bakan bizi davet etti. Talebimiz üzerine değil, 
kendisi lüzum görmüş. Bizimle bir mevzuda fi
kir teatisinde bulunmak lüzumunu görmüş. Gö
rür ya... Lüzum görürse, İnönü'yü de davet 
eder. Tabiî bir şey. Zaten kendilerine muhale
feti tatmin edecek şökilde bir istişare ve daniş-
ma yolu takibetmezseniz karşınızda ben varım, 
demiş bir adamım. Davet etti, TRT mevzuun
da fikir teatisinde bulunduk arkadaşlar. Başve
kilin söylediklerini aynen açıklıyorum; ben hiç
bir şeyi gizlemem, yeri geldi mi açıklarım. Ka
palı odada1 söylediğimi milletim önünde söyliye
cek cesareti olmıyanlar varsa benimle kapalı 
odalarda konuşmasınlar. 

Anlatayım size, seçimlerden evvel Millî Bir
lik Komitesi beni davet etti. Yanımda Fuat Ar-
na ve Ahmet Oğuz olduğu halde gittim. Bir al
bay Zekâi Bey «Bölükbaşı rahat konuş, burada 
diktafon yoktur» dedi. Ha... dedim, ben Ulus 
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Meydanında söyliyomiyeceğimi bu odada söyliye-
cek adam değilim. Başvekilin iki gün evvel söy
lediğini açıklıyorum. Radyonun tarafgir olduğu 
ve zararlı olduğu hususunda Hükümette ittifak 
vardır. Buna tedbir bulunması hususunda itti
fak vardır. Ama tedbir nedir, tetkik edeceğiz. 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığından birtakım tek
lifler gelmiştir. Bunun üzerinde duracağız, de
dim. Liderler buradadır, tekzip imkânı varsa, ya-
nılıyorsam lütfen beni tekzilbetsinler. Olur ya... 
Diğerleri sesini çıkarmasın, Bölükbaşı dedi der
ler diye «At ile arpayı birbirine düşürenler» ; 

belki kullanır diye Söylüyorum. Radyo Bölük- ' 
başı'nm, Millet Partisinin değil, Halkçısı ile, 
Milletçisi ile topyekûn bu milletin meselesidir. 
Bugün Halk Partisinin lehine işliyen bir vası
ta durumunda olabilir. Bu sebeple Cumhuriyet 
I Talk Partisi ana gibi kanat gerebilir. Ama dev
ran değişir, çark döner, kadiri mutlak mevkiinde 
bulunanlar zayıf vaziyete düşebilir.-O zaman hak 
diye. bağırmaktaın&a, insanlar kuvvetli iken hak 
diye bağın!masını bilmelidir. 

Bir zamanlar, merhum Şemsettin (rünaltay 
hoca dostumuz, arkadaşımız 1.950 senesinde nis
pî temsil sisteminin aleyhinde kürsüde ateş püs
kürdü. 1952 nin 26 Şubatında da Mecliste idik, 
yanımdan kalktı, kürsüye çıktı; «Nispî temsil 
olmazsa demokrasi kurulmaz» dedi. Bu vaziyete 
düşmektense zamanında küçük hesaplardan te 
cürededip prensipleri müdafaa etmek lâzımdır. 
Hükümetin tutumunu bilin de Başbakan şöyle 
"joyledi, filân kimse böyle söyledi lâflarına iti
bar edip de, beyhude yere taraftarınız olan ga
zetelerin sütunlarını işgal edip, Türk Milletini 
rahatsız etmeyin. Bölükbaşı, B»aşbakanı tazyik et
miş, o da istifa ederim demiş. Külliyen yalandır. 
Bölüklbaşı'nm fikri soruldu, fikrini söyledi. Uyup 
uymamak Hükümete ait. Protokolün prensipleri 
çiğnendiği zaman harekete geçmek de bize ait
tir.. 

Şimdi C.H.P. ye göre radyonun tarafsızlığı 
kaziyei muhkemeye bağlanmış bir gerçek, öyle , 
diyor.' Bakalım' misaller karşısında ne diyecek- j 
ler, prensipler karşısında ne diyecekler? Mühte- ; 
rem Meclisin sayın üyeleri, hatırlar mısınız, bir j 

zamanlar burada bir Bakiye Kanunu konuşulur- | 
ken, şimdi Hüikümette ortak olduğumuz parti . 
sözcülerinin tarizleri üzerine açıkladığım husus- | 
lan? Hatırlarsınız değil mi? Hatırlarsınız. Mem-
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lekete faydalı olabilmek için insanların ağzı ile 
kalbleri bir olmalıdır. 

Bir maaş meselesi çıkar, radyo Meclisin hay
siyetini on paralık etmek için ne mümkünse onu 
yapar. Arkadaşlar, karşınızda konuşan adam, o 
maaşın bir karar vesilesiyle artırıldığı gün sftat 
altıda evinde haber aldı hasta yatağından kalktı, 
geldi, burada söz aldı. Konuşturmak imkânını 
vermediler; kifayet takriri aleyhinde konuştu, 
Anayasaya aykırı olduğunu söyledi. Şimdi gözü
me ilişmiyor, bir Halkçı mebus arkadaşım geldi. 
1954 te de benim tasvibetmediğiftı bir hâdise ol
du, ne oldu bilir misin, dedim... Radyo bakın 
neyi yayıyor... Yolluklar yılbaşında verilirdi. 
1954 ün Ocak ayı başında yolluğu verdiler.- Ha! 
bir de baktık ki, bir müddet sonra bir kanun de
ğişikliği, yollukların verilme tarihi bir Mart ol
du, hem de aitıbine çıkarılmış. 

(Ortadan hangi iktidar zamanında? Sesleri) 
Eski iktidar zamanında, Ne var yani, söyle

mekten korkacağımı mı zannediyorsun? Burada 
bulunan partiler hakkında şimdiye kadar ne söy-
lemlşsem bir kelimesini geri almıyorum. Bunu da 
bilin. Kaypaktan dostunuz olacağına, mertten 
düşmanınız olsun. ((Bravo sesleri) 

Ocak ayı başında 3 000 lira, Mart ayı ba
şında 6 000 lira... Anadolu'da bir tâbir vardır : 
«Bir koyundan iki post çıkmaz» derler. Baktım 
ki, o zamanki dostlarımız bir koyundan üç post 
çıkarıyorlar. Böllükbaşı bunu tasvilbetmedi. Pa
rayı ceibine koydu mu? Hayır, kabul etmedi ar
kadaşlar. Şimdi, yüzbin de verseler, ellibin de 
verseler atmayacağımı daha o gün açıkladım, ba
sına da bildirdim. Bir menfaat hesabının tazyiki 
altında konuşmuyorum. İçim rahat; insan yalvan 
ekmeğini şerefi ile katık yapıp yemesini bilme-
Ilidir. 

Radyo ne yapar? Meclisin,haysiyetini yıkmak 
için ne lazımsa onu yapar, Hükümete güçlük çı
karmak için ne lazımsa onu yapar. C.H.P. hare
kete gelmiş, büyük bir gayret içinde, hamiyetin 
galeyanı içinde, fakir milletim diye bulduğu so
ğan ve sarımsağı gözüne sürmüş, hüngür hün-
.gür ağlıyor; sokak başlarında, mahalle araların
da, köy odalarında. Hamiyetsiz bir iktidar var, 
onun mensupları var, sadece ceplerini düşünü
yorlar, milleti düşünmüyorlar havası içinde. 
Radyoya bakarsınız... (Ortadan TRT ne oldu. 
sesleri)... TRT ye de geliyorum şimdi, sabırlı 
olun, berberde traş olan gibi sabırlı ol, şimdi sa-
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çın Önüne düşynce beyaz mı, siyah mı görürsün. 
(Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız; 
tOÖfoüAN BÖLÜKBAŞI (Devıarnıla) — Arka

daşlar, bir «leyl'âp hadisesi oluyor. Gıeee ya-
rasımdan Çok somrta yianiimjdam ayrılan îçişilteıri 
Baktama lartoadlaşıım buna muHteK oluyor, Başba-
taaklamia telef om ediyor, batna da telefon edijyor 
ve sıalbatham bediinde h>ajrielkeıt ediyor, Ne ollacak, 
glidâıp de bütün dertlilerle deva ma ollacıak? EDaı-
yıır. Bir Hükümetin, halikın usttifr)ajbı kıarşımmda 
göstermeye ahlâkan mecbur olduğu hassasiyeti 
gösterecek, mümkün olan tedbirlerin alınmasına 
da tavassut edecek. Başbakanlıktan telefon edili
yor; bizde haber bir dietfıa Veridir, ilki detfla ve-
i'iiJlmjez, denüyor. Amjayafcıa1 klaiJdtesi gibi öztnak 
r4a>d|yosunon kıaildeısi' Bla^yafkamıın köjrşı&ımıa çıkı-
yoır. Radyonun teirlaJfgfilr oilduğıufnıu ziannettmleyin 
k&, Bölüktbaşı Hükümlejt düştü/klten sonrja söyledi. 
Bir gün Sayın Ortam öztlriajk'a dıa şurlada önüm
den geçeırken de so<rdujm, nıedİfr bu kardeşimin 
yaptığı, dedim. Nedir bu kardeşimin yaptığı 
dedi1, o da üzüldü, ben komuşayıim, dedi öğle 
mi Orhiaın Bey? Piairtiflefr aytmfea da nlaonıuelkâr-
lık p&ırtilsinde beraberiz, dleğil mi? 

I'BRAHlM SITKI HATÎPOĞLU (Ankara) 
—• Sayenizde konuşuyor, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Hatipoğlu, Başkan ihtar 
ediyor. Başka bir şey yapamam. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Beni 
usul bakımından konuşturmazdanız, ne olacak, 
ne kazanacaksınız? 

Arkadaşlar, C. H. P. galeyana geliyor. O 
gün ben burada idim. C. H. P. nin şu ön sıra
larında gizlilik aleyhinde rey verildi. Fakat, ar
ka, sıralarında kanaat bu ya, gizlilik lehinde rey 
verildi. Takriri imza edenlere baktım, pek çok 
Halk Partili. var C. H. P. bir ara kararı alıyor, 
Parti Meclisinde. 

CEVAT DURSUNOĞLU (Erzurum) — Sa
dede gel. 

M. P. GRUPU ADINA OSMAN BÖLÜK
BAŞI (Devamla) — Sadede geliyorum. Bak kaç 
defa verildiğini göreceksin. Radyo üç defa ve
riyor arkadaşlar; radyo üç defa veriyor, Sayın 
Dursunoğlu. Felâket bölgesine giden -bir Ba
kanın hareketini millete ikinci defa duyurmamak 
irin bizim usulümüz budur, diyen ; şekilperest, 
hamiyteli radyo Halk Partisinin propoğandası-
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nı üç defa veriyor. (Soldan, sağdan bravo ses
leri) Hiç kim^e darılmasın Cumhurbaşkanı bizi 
davet etti; gittik oraya. Bu mesele açıldı. Sayın 
Satır burada, liderler de burada zam aleyhin
de grubumuzda karar almaya gücümüz yetmedi, 
dedi. Evet; aynen söylüyorum arkadaşlar. Yani 
Sayın Satır tekzifbedebiliyorsa etsin; Reisicum
hur da şahit, liderler de şahit. Bir parti düşünü
nüz, 192 milletvekili var. İşime geldiği zaman, 
bir aile dostum olan fakat mefluç halde bulu
nan ve uzak bir yerde oturan bir milletvekilini 
(buraya getirip rey verdiren 1'92 milletvekiline sa
hip bir partinin mesul adamı .söylüyor. Demek 
ki sizin asigari ekseriyetiniz «zam olsun» diyen
lerden mürekkepıtir. Kimi kime dâva ediyorsu
nuz? (Sağ ve soldan bravo sesleri) Ne ise, salon
da iki lider var; birisi Ahmet Oğuz, diğeri Ali-
can, iki tane Tanrı şahidi, ikisinin de hilafını 
'Söliyeceğine kaanl değilim. 

tövet arkadaşlar, sizin tarafsız radyo diye 
kanat gerdiğiniz radyo budur. Bir misal kâfi 
değil. Bölükbaşı, şöyle misalleri sıralayıver diye 
aklınızdan belki geçiyor; mukadder sualin ceva
bı geliyor. 

Bir çalışma Bakanı düşününüz, uzun müd
det iş başında kalmış. 1962 yılından beri devam 
eden bir ıztıraba, beyanatında muttali olunduğu
nu söylüyor. Zonguldak'taki muvakkat işçilere 
hafta yevmiyesi verilmezmiş. Bu kalbi hassas, 
rikkat sahibi hamiyetli Bakan yıllarca o ma
kamda oturuyor, bu işçinin ıztırabına bir karar
name ile deva olmanın mümkün olduğunu her 
nedense akıl etmiyor. 13 Şubatta Hükümet istifa 
ettikten iki gün sonra 90 milyonluk portesi 
olan - bâzılarının tabiriyle «portresi» değil por
tesi olan - (gülüşmeler) bir kararnameyi hami
yet namına Bakanlar Kurulundan geçiriyor. 
('Sağdan ve soldan bravo sesleri, alkışlar) Zon
guldak'ta talihsiz bir hadise oluyor, iki işçi kar
deşimiz ölüyor, bâzı işçiler yaralanıyor. Her ve
sile ile Halkçı dostlarımızın büyük bir hassasiyet 
gösterdiği, kahraman Türk Ordusunun subay ve 
erleri de yaralanıyor, ölenler şehit öldürenler 
kâfir gibi, radyoda başkalarının ilân ettiği tah
rik beyannameleri okunuyor. ('Sağdan ve soldan 
'bravo sesleri) arkadaşlar; kendinizi işçi yerine 
koyunuz. «Şehit» tâbiri ile iki insanın öldüğü 
ilân ediliyor, «vay, hak uğruna, mukadös bir ga
ye uğruna mücadele eden benim kardeşlerimi 
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şohidetmişler» deyip, de, izmir İstanbul veya 
Adana'da sokalklara dökülmenize ne mâni var
dı? Bunu da Davlet radyosu veriyor. Aynı Ba
kanın en nazik bir zamanda işçilerin çeşitli pro
pagandaların, yalan haberlerin tesiri altında, 
olonlerJn ıstırabı içinde, yaralananların ıstırabı 
içinde bulunduğu bir zamanda, ortaya çıkıyor, bi
zim hamiyotli, ş!m:ü Milliyet Gazetesinin mu
harrirlerinden olan eski Çalışma Bakanımız 
Uzun bir beyanat veriyor. Akşam evimde rad
yoyu dinliyorum, son kelimesine kadar bu veri
liyor arkadaşlar. Yani, ey işçi seni yalnız şehi-
d^tmjyorla:-, seni yalnız yaralanıyorlar, çoluğu-
nun çocuğunun, Fatma'nın Ayşe'nin ekmeğine 
do güz dikti bu Hü'kümst, bizim «eni düşünerek 
çıkardığımız kararnameyi tatbik etmiyormuş, 
ey işçi haberin olsun da kendine düşeni yap, 
der gribi bir edâ takınıyor. 

Mifoaa&s buyurursanız, komünistliğin yerleş
tiği memleketlerde daima tahrikler böyle başla
mış ve hedefine böyle varmıştır. (Sağ ve sol sı
ralardan bravo sesleri, şiddetli alkışlar) Beneş 
bir zamanlar Çokosyovakya'da vatansever mü
nevverlere hitaıbotmiş, harekete geçin, demiştir. 
Ama vatanseverler, münevverler harekete geçme* 
mistir; nema lâzım, bana dokunmıvan yılan bin 
yaşasın, demişler. Fakat gün gelmiş, rahatım 
düşünüp harekete geçmiyen o münevverler ku
rulan zalim idarenin ilk kurbanı olmuşlardır. 
B6n, ne Türk münevverlerinin: ve ne de Türk 
milletinin kızıl bir diktatörlüğün kurbanı olma
sını istemediğim i'çin buna temas ediyorum. 
(Sağdan ve soldan alkışlar, bravo, sesleri) Ebe
diyen karşısındayım, onların. Moskova tipi, ko
münizmi az görüp de. Pekin tipi komünizmi ar
zu eden tahripçilerin karşısındayım. (Sağdan ve 
soldan bravo, sesleri, alkışlar) Ertesi ç;ün Dev
le* Radyosunu dinliyoruz... Bir tesadüf: hiçbir 
bakan arkadaşımızı ziyaret etmek imkânını bu
lamamıştım; hangi partiye mensubolursa olsun; 
Başbakan hariç, Orhan Alp'i ziyaret ettim. Ma
kamında radyoyu dinliyoruz, alâkalı Enerji 
Bakanı cevap veriyor. Radyo ne dese beğcnir-
sİTii'z?. İki cümle ile geçiştiriyor. Açtım telefo
nu. Mehmet Turgut burada mı? («Burada» ses
leri) Mehmet Turgut dedim senin beyanatın iki 
cümlo mi? Bana atabey der, lütfeder; «Hayır 
ağabey, çok rzundur» dedi. Dedim, iki cümle 
ile verdi. Mehmet Turgut, tahammül edecek 
miyiz buna? Hayır ağabey, dedi. öyle mi Meh-
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met Turgut? Arkadaşlar; bakınız radyo ne ya
pıyor. Halk Partisinin böyle bir radyoya kanat 
germesi geçmiş mücadelesine, benim anlayışıma 
göre; tâbirimden alınıp feverana gelmeyin; 
düpedüz ihanettir; geçmiş mücadelesine göre. 
Tarafsız radyo Ha... Bir tarafı batırmak için ha
reket halinde, öbür tarafın, yani mesul Hükü
metin sesini duyurmamak için de her tedbiri 
alıyor. Bunun karşısında Bölükbaşı hassasiyet 
gösterilice; sanki Bölükbaşı'na gelir getirecek 
bil* işmiş de, vakfın mütevellidiyim, diye bir şey 
istemiş gibi, Bölükbaşı bu işi ele alıyor, diğer 
kanatlar onu yalnız bırakıyor, diye atla arpayı 
birbiri ile dövüştüren münafıklar harekete ge-
çiyoj. Hangi kanat bu prensibin karşısında has
sasiyetini göstermezse o da dâvasına ihanet et
miş, millet vicdanında iflâs etmiş olur. 

Arkadaşlar, Ankara'da bir yürüyüş; «İşçiye 
; hak, kurşun değil.» arkadaşlar, bu memlekette 

İşçi olsun veya olmasın, bir vatandaşın • haksız 
yere bir damla kanının değil, bir damla terinin 
dökülmesine razı olan insanlar değiliz. Ama bir 
hâdise cereyan etmiş, Hükümet buradan «ateş 
edin» diye kimseye-emir vermemiş. Bu müessif 

I hâdisenin vükubulduğunu, insanların öldüğünü, 
•; yaralandığını haber alır almaz saat 1.10 geçe 
: yanımdan ayrılan İçişleri Bakam .1.30 da Baş-
: bakanı bulmuş, Heyeti Vekile toplanmış; der

hal sabaha karşı hareket etmiş, varmış, yatış
tırmış, tahkikat başlamış. Muhterem arkadaşla-

! rıra, şunu biliniz, ben şu anda İsmet İnönü'nün 
burada olmasını isterdim. Burada olmasını is-

| terdim ama, burada şahitleri liderler var. Bizi 
i oraya çağırdılar, Başbakan anlattı hâdiseyi. Ge-
• len şifreleri, yazıları, hâdiseleri; başından beri 
•; izah etti. Zonguldak Valisi nasıl Karabük'ten 
ı iki bölük jandarma istemiş, kaç polisle vaka 
\ mahalline gitmiş, kaç- jandarma ile vaka mahal-
\ line gitmiş, Ereğli'deki bahriye silâhendazla-
• rmdan kaç kişi celbedilmiş; hepsini anlattı. Ben 
: dinledim, tecrübedide İnönü'yü; bakalım ne di-
• yecek, dive. Söylediklerini açıklıyayım : «Hükü-
' met gerekli bütün tedbirleri almıştır, gerçekleri 
adalet ortaya çıkaracaktır.» Danasını ilâve ede-

• yim, dinleyin arkadaşlar. İşçiler dâğılmıyorlar-
mış, toplu hareket ediyorlarmış, İnönü'nün sözü 
şudur; «Suçludurlar, tesanüt göstermek sure
tiyle kurtulmak istiyorlar.» Onun tâbirini ay
nen kullanıyorum; solidarite göstermek sure-
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tiyle toplu hareket ediyorlar. «Çok memnun ol
dum; Sayın İnönü'nün görüşlerine aynen ilti 
hak ediyorum, kendilerine has tecrübe ile duru
mu iyi tesbit ettiler» dedim. Diğer lider.arka 
daşlarm da buna iltihak edeceklerini ümi'dedi-
yorum; onlar da evet, iltihak ediyoruz, dediler, 
basma bir açıklama yapıldı. Başbakan Zongul
dak'ta cereyan eden üzücü olaylar hakkında 
liderlere gerekli bütün izahatı vermiştir, 
bu izahatı dinliyen liderler Hükümetin ge
rekli bütün tedbirleri aldığında ittifak et
mişlerdir. Başbakan onu bu kürsüden de 
ifade etti. Ertesi gün bir kapıyı inönü şöyle aç
mış; olması lâzım, bizim zamanımızda kan dö
külmedi, bu zamanda kan döküldü, bir sebebol-
ması lâzım. Haydi tefsir et, edebildiğin kadar. 

Arkadaşlar, açık konuşalım. Bu politika an-
layışiyle ne Türkiye'yi ayakta tutabiliriz, ne de 
bu rejitni yaşatabiliriz, içerde başka türlü, 24 
saat sonra başka türlü.. (Sağdan ve soldan al
kışlar, bravo, sesleri) 

Diyeceksiniz ki, Bölükbaşı bunu burada mı 
/açıklıyorsunuz? Hayır, partim bir tebliğ ile 
umumi efkâra aynen bunu açıkladı, «solidarite» 
kelimesini nezaketen o zaman söylemeyi uygun 
bulmadım. 

Ha!.. Radyoya bakıyoruz, ortalığı teskin ede
cek bir harekette bulunacağı yerde, ateşin üze
rine benzin sıkmak için ne lazımsa onu yapıyor. 
Üzülerek ifade edeyim; Hükümet de hâdiseler 
karşısında pasif kalmıştır, enerjik davranama
mıştır, hakikatleri millete duyurmak vazifesini 
yerine getirememiştir. (Radyo söylemedimi?, 
sesleri) Yok, radyo söylerdi ama, ne hikmettir 
Hükümet pasif kalmıştır. Berenmediğiniz ka
nunda bile bir hüküm var; «Hükümetin tebliğ
lerini veya Hükümet adına yapılacak konuşma
ları radyo aynen yayınlamakla mükelleftir.» di
ye bir hüküm vardır. Ne hikmetse bu yapılma
mıştır. i lk gün huzurunuza çıkan Sayın Başba
kan Suad Hayri Ürgüplü, taarruzlar başladık
tan sonra karşımıza Çalışma Bakanım çıkarmış
tır. (Gürültüler) Evet, niye saklıyacağız, koor
dinasyona dâhiliz, diye-tenkidden vaz mı geçe
ceğiz? Böyle bir tekeffülümüz yoktur, arkadaş
lar, taahhüdümüz yoktur. Onu Hükümet prog- ı 
ramının müzakeresinde söyledik. Biz bu vata
nın menfaatlerinin bekçisiyiz, Hükümetin hata
larının muhafızı değiliz .Radyodan; şehit kar
deşler için Ankara'da bir yürüyüş; cihan ye-
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rinden oynıya^ak havası veriliyor. Sosyal ada
letçi, sosyal gavenici, ilerici gençlik, adı altın
da bir yürüyüş tertipleniyor. Radyo ne veriyor 
bilir misiniz? Hükümet aleyhinde protesto yü
rüyüşü yapılacaktır. Ne kadar memnun haya-» 
tından. (Gülüşmeler) Yani Hükümetin başına 
yıldırım düşse de şunu söylesem diye hasret çe
ken bir eda içinde. (Gülüşmeler) Ertesi günü 
yürüyüş oluyor. Ankara'da yer yerinden oynı-
yacak zannediyoruz; 18 kişi ile mi, 15 kişi ile mi 
ne başlıyor, haddi âzamisi yüz kişi ile bitiyor. 
Devlet Radyosuna bakıyoruz, yürüyüş yapıl
dı, yüz kişi ile oldu, demeye dili varmıyor, gön
lü varmıyor ama, yürüyüşün yapıldığı saatler
de «olur mu böyle olur mu, kardeş kardeşi vu
rur mu» şekline getirilmiş olan, ihtilâlden evvel
ki Gazi Osman Paşa Marşını çalıyor. Bu radyo 
mu milliyetçi radyodur, bu radyo mu Türk Mil
letine hizmet ediyor? (Soldan, sağdan, bravo 
sosleri, alkışlar) Misaller, misaller... Buyurun... 
Dinleyin >arkadaşlar, bir kader gemisinin yolcu
suyuz. içinde bulunduğumuz partinin firması 
ne olursa olsun, batarsa beraber batacağız, he
define varırsa beraber varacağız. Lütfedin, in
şallah batmayız, batmamak için mücadele edi
yoruz. Ne Orhan öztrak'm, ne Adnan öztrak'm 
Şahıslariyle hiçbir alış verişimiz yok. Pren
siplerin karşısına en yakınımız dahi çıksa 
üzerine yürümezsek kendimizi şerefli sayma
yız. (Ortadan, alkış yok, sesleri) Vallahi kalbi
nizle beni alkışlıyorsunuz. Halkçılar ama, bir 
alışkanlık, bir rutin elinizi alkışlamaya sevk et
miyor. (Ortadan, alkışlar) Ben biliyorum, size 
şu kadarını söyliyeyim, isim vermiyeceğim, içi
nizde bulunduğu için belki müşkül durumda ka
lır, bir akşam dört Bakan arkadaşımla Restoran 
Bekir'de yemek yiyordum, bakınız anlatayım 
çok enteresan, geçerken hem de kim olsa beğe
nirsiniz; aramızda galeni geçeni cümienizin bil
diği Tahtakılıç; Bölükbaşı, dedi. Arkama dön
düm. baktım, bir masada oturuyorlar C. H. P. li 
eski bakanlar, senatörler var, bir de eski Tem
yiz. Roisi var, oturduk, «Nedir bu radyonun yap
tığı» dediler. Dedim ki, «Biz bir ferdiz, Hükü
met değiliz.» Bir Hükümet kanadının Başkanı
sın, nasıl bunun karşısında susuyorsun, nasıl 
böyle Devlet Radyosu olur» demediler mi Tah
takılıç, dinine imanına söyle, başını bir salla da 
ömründe bir defa evet dediğini göreyim. (Gü
lüşmeler) Bir kere evet de dedik, Tahtakılıç 
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Î Ü A ^ K A N —• Karşılıklı konuşmıyalım, Sayın 

Bölükbaşı. 

M. P ; GRUPU ADINA OSMAN BÖLÜKBA
ŞI (Devamla) — Sizin arkadaşınız beni protes
to ediyor; Bu radyonun bu memlekette bir ko
münizm ihtilâlinin zeminin hazırlıyan bu rad
yonun neşriyatı karşısında, Hükümete dâhil bir 
partinin lideri olarak nasıl susuyorsun, diye be
ni skin arkadaşlarınız takviye ediyor. (C. H. P. 
den, isim ver, isim ver, sesleri) Lüzum olursa 
isimlerini de veririm. Tahtakılıç'ın ismini ver
dim. Arkadaşlar, siz ne yapıyorsunuz? Bu mem
leketin komünizmin pençesine düşmesini mi isti
yorsunuz? Hiç şüphe etmiyorum ki, istemiyor
sunuz. Belki tek tük böyle emelde olanlar olur 
ama, ben kahir ekseriyetinizin böyle bir düşün
cede olacağına, hangi partiden olursa okun, ina
nan adam değilim. Hayır, olur diyorum. Her ce
miyette iyi de olur, kötü de olur da, bir- ihtiyat-
kârlık olsun diye söylüyorum; itham için değil. 
Ne biliyorsun, herkesin kalbi misin diye, birisi 
bir su'aL sormasın, diye-söylüyorum. 

Zonguldak hâdisesi oluyor, arkadaşlar... 
Aman yarabbîm, Dünyada hiçbir Hükümet, bir 
hâdise dolayışiylo bu kadar tecavüze uğrama
mıştır. Zonguldak'ta* bir vali var, emniyet mü
dürü var, kömür işletmeleri müdürü var, 
mahalli otoriteler var. Eğer bunların bir ted
birsizliği olduysa, ateş açılmasını icabettirme-
yeöek, bu neticenin doğmasını icabettirmiye-
ee'k bir harekette bulunmak mümkündü de 
yapmadılarsa, tahkikat ortaya koyar, yaka
sından adalet sarılır. Ama Başbakan mı emir 
verdi, yüz tane bahriye silâhendazından Ah
met'e* çek tetiği diye? Hayır böyle bir şey 
yok. Eğer maûıallî otoritelerin bu işte bir 
kabahati varsa, bundan dolayı Merkezi Hükü
mete bir mesuliyet, manevi mesuliyet inti
kal ettirmek bahis mevzuu isej sonları vak
tiyle , oraya yerleşmiş olan C.H.P. Hüküme
tine aidolmak lazımğelir. Hükümet bunu da 
kürsüde söylemedi. Nedense bir çekingenlik 
içinde. Nesinden çekiniyor, anlamıyorum. Biz 
bu Hükümeti kurarken, karşımızda İnönü'
nün, C.H.P. nin bulunacağını bilerek, hesa-
hederek kurduk. HüMmet nesinden çekiniyor. 
(Vali kim, sesleri) Val imi, C.H.P. nin eski 

il başkanlarından, eski adaylarından,, eski par
ti meclisi üyelerinden Fuat Kadıoğlu... Bunu 

a.i.im 0:1 
söylemekle o suçludur, demiyorum. Mahalli 
otoriteler, C.H.P. nin beğenip vaktiyle seç
tiği insanlar. 

Radyo tarafsız;; İnönü Hükümeti kurulur, 
burada, tertibat alınır. Hükümet programını 
okur, yayınlanır; ikinci Koalisyon Hükümeti. 
Bunu görür görmez, ben her şeyi vesikaya 
bağlamayı severim, çünkü,, insanların bir 
çoğunun çabuk inkâr yoluna saptığını tecrü
beyle anladım. Siyasette bağrım Karacaahmet 
Mezarlığına döndü. (Gülüşmeler) Radyo, Hü
kümetin konuşmalarını, bütçe hakkındaki ko
nuşmalarım radyodan verdiği zaman, galeya-
ne gelen arkadaşlar arasında, bugün hayatta 
bulunan Bölükbaşı, Mehmet Hazer, Nüvit 
Yetkin vardı. O zaman birer takrir vermiştik. 
Ba takririn isabetini de, kendisinde bulunan 
profösörlük otoritesiyle Sayın Fethi Çelik-
baş kürsüden, müdafaa etmişti. Hükümetin 
sesini millet duyar da, bunun yanlış, yalan 
veya isabetsiz tarafını 'muhalefetin de ağzın
dan millet duymazsa, bu milleti aldatmaktan 
başka bir şey değildir, iki tarafı dinleme

den hüküm veren hakimin hükmüne adalet 
denmez. O zaman biz g'ecm'iş mücadeleleri ha
tırladık. Grupumuz Sayın İnönü'ye bir tel
graf çekti. Şimdi radyo için cihad ilân eden 
inönü'yü, bu yıldırım telgrafımız yerinden 
dahi kıpırdatamadı; cihaddan vaz geçtik, ne 
ses, ne nefes... (Şairin dediği gibi sesleri') 
Evet, şairin dediği öyle ama ben teltvis et
tim. 

Okuyalım... 4 Temmuz .1962 ta r t ı ve 113/30 
sayılı, saat 17.30 da çekilen telgrafın sureti. 

«Sayın inönü, Başbakan, acele; Ankara, 
tabii Sabık iktidar devrinde Hükümet prog
ramı üzerinde yapılan müzakerelerde, Hükü
metin sözleri Meclistten naklen radyo ile ay
nen millete duyrulur ve fakat muhalefetin 
cevabı duyrulmaz idi.» Bu., sözlerden alınma
yın sakın, alâkanız yok geçmiş de değil mi, 
tamam bir daha kabul ettik. (Orta sıraları 
göstererek) Uyma bize diye hep bunlara mı 
vuracağız, arada sırada size vuracağız. OGü-
lüşmeler) Bunları da sevindirmemi?: lâzım
dır. (Gülüşmeler) «O zaman bundan şikâ
yetçi olanlar ve aynı Jıaikkı istiyenler x bugün 
iktidardadırlar. Hükümet programı radyo 
vasıtasiyle halka duyrulduğuna göre, öyle 
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ümicfcediyoruz ki, fikirlerine ve mücadeleleri
ne sadı.k1 kalacaklar ve muhalefet sözcüleri
nin tenkitlerini de aynı şekilde duyuracak
lardır. Böylece tarafsız idare iddiasının inan
dırıcı bir delinini vermiş olacaktır. 

Gereğinin yapılmasını saygı ile arz ederiz. 
Millet Partisi 

Meclis Prup Başkanvckili 
İmza» 

inönü'den ne bir ses, ne bir nefes. Geçen 
gteçti. O muhalefette iken söylenmiş sözler. Mu
halefette söylenenler iktidarda müruruzamana 
uğrar, diye bir hukuk kadesi olduğunu bilmiyor
dum. 

Görüyor musunuz dostlarım, İnönü'de ha
rekete geçmedi. .0 zamanki, yayınladığımız teb
liğde, hatırladığıma göre, Meclis Başkanı arka
daşımızı da haiberdar etmişiz. Bütün hü'kümet-
lterin programları hemen hemen, - ben uzun 
yıllardan beri Parlâmento hayatı olan aranızda 
en eskilerden biriyim * daima millete duyurul
muştur. Bütçe konuşmaları millete duyurulmuş
tur. Muhalefetin sesi millete duyurulmamış... 
Milletin doğru bir hüküm vermesine hizmet edil
mek istenmemiş; bundan kaçınılmıştı. Bunu 
protesto edenler iktidardadır. Sözlerinden - ne 
bileyim - her halde sıkılırlar diye ikaz ettik. Hiç
bir hareket gelmedi. Aynı radyo hiçbir Hükü
met programı radyodan verilmemiştir. Nereye 
sığınıyor biliyor musunuz? Hakikate değil, TRT 
kelimesine. Benim karşımda TRT yoktur, 
Devlet radyosu vardır. Adı zamanla değişmiş, 
Umum Müdürü değişmiş, statüsünde değişiklik 
yapmış, beni alâkadar etmez. (Ortadan gürül
tüler) Tabiî mevcut teamülü bozar. 

Kıbrıs mevzuunda canlı yayın yapar, öyle 
arzu etmiştir iktidar, canlı yayın yapar, hem 
de canlı yayın yapacağını ilân eder. 

•Ondan sonra bu Hükümetin programı oku
nurken yayın yapmaz. Akşam vereceğiz, 7 de 
vereceğiz, 10 da- vereceğiz, der. Ne hikmettir 
bu değişiklik için, millet radyonun başında 
bekliyor. Eğer vatandaşların çok daha fazla, bu 
radyo dinlemeklerini arzu ediyorsa, hem öğle
yin, verirdi hem akşam verirdi. Elini kolunu 
bağlıyan mı var? (Ortadan, gürültüler) .Evet. 
köçek havalarını millet dinlesin de bizim sesi
mizi dinlemesin. Sizin için makbul olan bu. 

İ. t, im 0:1 
Şimdi* arkadaşlar, hangi tarafsız radyodan" 

(bahsediyorsunuz? Size misal vereyim; biz bir 
Hükümeti düşürmeye karar verdik vaktiyle^ 
Gizlisi yok. Beğenmiyorduk sizi, ıbir. İki* sizsiz 
Türkiye idare edilemez sloganını, Merkez İdare 
Kurulunuz karar alsa da, almasa da, teşkilatı
nız yapıyor, buna da inanan vatandaşlar vardı, 
bunun ıstırabını duyan vatandaşlar da vardı. 
Şu karanlık ortadan kalksın istedik. Bunu bir 
tehdit ve kefen gibi" memleketin-\ üzerine ge
lenlerin iflâsını bir görelim diye, sizi düşürmek 
istedik, arkadaşlar. (Sağdan ve soldan alkış
lar) 

Görüş arkadaşlar. Sen iştirak etmezsin, ben 
darılmam ki, buna. Görüş. İsmet Paşa bizim en 
halis niyetlerle, radyo tarafsız olsun dediğimiz 
zaman bizi en ağır şekilde itham eder, onunkini 
görüş diye sessiz dinlersin de 'benimkini niye 
dinlemezsin doktor dostum? Dinliyceeğiz arka
daşlar. 

Ondan sonra Hükümet - programının müza
keresi olur, efkârı umumiyenin mânevi tazyiki 
altında müzakereleri vermek mecburiyetinde 
kalır; ne yapar bilir misiniz; burada da anlat
tım. Halk Partisine dokunacak can alıcı cüm
leleri teypten siler, çıkarır. Hani birisi sövse, 
saysa da, ayıptır çıkarmıştır desek, hakkımız 
var. Yok böyle bir şey. Bakın Kemal 'Satır ar
kadaşımız sıkıştı, ne evet diyebiliyor, ne hayır 
(Ortadan gürültüler) hayır, o zaman canım o 
zaman. 

KEMAL SATIR (Elâzığ) — Cevabını vere
ceğim. 

OSMAN - B O L Ü K B A Ş I (Devamla) — Neyse, 
neyse verirsin kardeşim, sen cevap vermekte 
sıkıntı çekmezsin bilirim. ('Gülüşmeler) Yalnız 
vereceğin cevaba faizi mürekkebiyle alacağını 
da hesabet. (Gülüşmeler) 

Şimdi aziz dostlarım, görüyorsunuz ki, sinir
li bir hava içinde ne ben bulunuyorum, ne de 
siz. Hakikaten hayra alâmettir bu. Memleket 
için hayra alâmettir. Böyle konuşaeağız. Fikir 
sahasında bu kürsüde koç gibi vuruşacağım, 
kardeşlik sahasında da, tâbiri caizse, koridor
larda kuzular gibi koklaşacağız. 

Evet, tfknik suikastlara kadar radyo yapar. 
Diyeceksiniz ki, Bölükbaşı, ya hafızan seni akı 
tıyorsa? Hayır arkadaşlar, hafızam beni aldat
mıyor. Radyonun neşriyatını teype almış muta-
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.addit vatandaşlar var. Rica ettim teype aldık- j 
lan şeyi duble ettiler, birer tane bana verdiler. 
Yüzlerce şahitle ispata hazırım. Tahkikat açıl- j 
dığî zaman heyete vereceğim. Yalnız siz lütfe
din de, kendinden emin insanlara hâs bir eda 
içinde tahkikat açılsın, deyin. Şeklin siperine { 
sığınıp da kaçmaya çalışmayın, inşallah kaç- ; 
ıriâzsmıı'. 

Bilgi edinmek için Ereğli Şirketi hakkında 
Meclis araştırmağı açıyorsunuz. Hususuei bir 
şirket. Ya bir Devlet müessesenin, Anayasanın 
121 nei maddesini ihlâl ettiği iddiası var. Bu
nun karşıcından nasıl kaçarsınız? Kaçarsanız, 
Anayasayı çlğniyenlerin, onlar değil, onları bu 
hareketleriyle himaye eclen sizler olursunuz. 
(Ortadan, maşallah perileri) «Maşallah» çektiği
ne göre ömrümüz uzayacak, İnşallah İnönü'nün 
ömrünü geçer. (Gülüşmeler) 

Şimdi size bir iki tane daha okuyacağım par
ça var, sabırlı olun. Şu tazesinden başhyaılım, 
değil mi? Sayın C. H. P. Genel Sekreter Yar
dımcısı, beraberinde bir ekiple Türk Milletini | 
tenvir edip, onun arasına hâdiselerin soktuğu 
nifak ve kırgınlık duygularını ortadan kaldır- | 
mak için çok yatıştırıcı konuşmalar yapmak 
üzere, Bge değil ama Trakya taarruzuna ge
çerler. Orada neler söy/lemezler... Gelen rapor
ları görseniz. Burada; tekrar etmeye utanacağım. 

SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Tekrar et,. 
tekrar et. 

M. P. GRUPU ADINA OSMAN BÖLÜKBA-
ŞI (Devamla) — Onu konuştuğun yerde tekrar 
edeceğim. Onu zehirlemek istediğin insanların 
karşısında tekrar edeceğim. 

SUPHİ BAYKAM (istanbul) —Polis rapo
ru-mu? 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmıyalım Sayın 
Baykam.-

M. P. GRUPU ADINA OSMAN BÖLÜKBA-
ŞI (Devamla) — Vallaihi sokakta insan tahrik 
etmek, onlar bizim âdetimiz değil, patenti siz
dedir. (Sağdan ve soldan alkışlar) 

BAŞKAN — KarşılıMı konuşmıyalım lütfen. 
M. P. GRUPU ADINA OSMAN BÖLÜKBA-

ŞI (Devamla) — Vatani ve insani bir düşünce 
ile bir milletvekili arkadaşımızı tezyif ve tah
kir etmek için metelikler toplıyanlaruı makam 
odalarını göstermek gibi bir hamiyeti bizden 
beklemeyiniz. (Sağdan ve soldan alkışlar, bravo 
sesleri) 
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SUPHİ BAYKAM (Adana) — Daha dun 

cevabını aldın, yine anlamamışsın. 
BAŞKAN — Suyın Baykam müdahale et

meyiniz. Sayın Bölükbaşı mevzu üzerinde konu
şunuz lütfen. 

M. P. GRUPU ADINA OSMAN BÖLÜKBA
ŞI (Devamla) — Ben olsam, böyle şeylerin, va
sıtası olamam, başkasına müracaat edin, derim. 

SUPHİ BAYKAM (Adana) — Yazıklar ol
sun sana,, bir genel başkansın. 

M.P. GRUPU ADINA OSMAN BÖLÜK
BAŞI (Devamla) — Bana mı? 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı, çok rica* ede
rim, karşılıklı konuşmayalım. 

M.P. GRUPU ADTNA OSMAN BÖLÜK
BAŞI (Devamla) — Eğer bu nevi tahriklerle 
bir hâdise çıkarmak istiyorsan ben seni bulu-
duğun yerde yalnız basma bırakırım. 

BARKAN — Lütfen mevzua geçin Saj'in 
Bölükbaşı. 

M.P. GRUPU ADINA OSMAN BÖLÜK
BAŞI (Devamla) — Şimdi bana Genel Başkan
sın, yazık olsun diye sövme, nasıl Genel Bas/kan 
olduğumu vaktiyle çok iltifatkâr sözler söyle
yen sayın liderine sor. (Ortadan gürültüler) 

Arkadaş1 ar, Zonguldak hâdisesi olmuş Türk-
Iş bir beyanname neşrediyor, işçileri şehit gös
teriyor. Bu işte şehit olan var mı? Suçlu olan 
varmı? Bum tahkikat meydana çıkarır. Haklı 
olan bir davada işçiler meşru bir mücadele yap
mışlar da, bir kurşunla ölmüşlerse, o zaman on
lara şehit demek mümkündür. Ama. Kanunsuz 
bir harekette bulunmuş, Devletin Silâhlı Kuv
vetlerinin üzerine yürümüş, valisine sille tokat 
girişnrşıe, o zaman kimse şehit tabirini taşıya
n a . B'i hükmü adalet verir. Radyo bunu ve

rir; Gazi O^m^n Pasa Marsını çalm... 
Bakınız Millet Partisi bir tebliğ n^^'Vr, 

Meclis Grupu; onu okuyalım, bunun hakkında 
neresini verir, bilir misiniz? Hükümetin ener
jik davranmadığını söylediğimiz kısnrnı verir. 
Yani yüklen Hükümete de, istersen düşmanım 
ol, rpv/v radvo. Ama şunları vermivor, bakın 
- tahkikat açılırsa heyete vereceğim - Millet Par
tisi Meclis Grupu bakın ne demiş; 

«l. — Yeni bir Hükümetin kuruluşunu " bir 
t 'H'i ^nTie'i^m^ven çevrelerin, her vesileden 
istifade ederek memlekette bir huzursuzluk ya
ratmak ve Hükümetin çalışmalarını engellemek 
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gayr^i içinde bulundukları esefle görülmek
tedir. «Rarlyoda bunu göremezsin'z. Çünkü har-
msdemiyenlerin baş-n:la kenli var. Naıil kenli 
sini kötülesin halkm önünde? Devam eiiyorur. 
COrta sıralardan müstakildir, müstakil sesleri) 
Evet müstakil, tamam... Hakimde müstakildir. 
Ama, yüz lira rüşvetle iş görürse kanun yaka
sından tutmaz mı? Yalnız rüşvet alm-ıkla mı ka
nun çiğnenir? Başka türlü de kanun çiğnenir. 
Devletin Başvekili şurada, sokakta bir adım 
olsa polis yakasından tutar doğru hapishaneye 
götürür. Kanun bu. Müstakildir diye şekle sı
ğınmayın. Onların bu gavretlerine, yeni Hükü
meti kendi yıkıcı ideo^iMeri için engel unvan
ların telaşlı tahrikleri de inzimam etmekte Tır. 
Jl->'}r-r>in, bn'P"' 'l"|iv",pıri7S"'n",r'. .A rai. Î~>"T" IT> 
söylüyorsa, hâşâ hâşâ âyeti kerime gibi millete 
kelimesi kelimesine duyurur. Bir arkadaşı evin
de ziyaret etse. vanağından okşasa, onu da rad
yo dnvurur. (Gülüşmeler) 

ik i ; Zonguldak'ta cereyan elen son olaylar
da işçilerden ("benler bulunması bir kısım işeû 
lerle Devlet kuvvetleri mimimi arının yaralan
ması son derecede üzücüdür. Bumuza beraber 
bu neticenin han^i şartlar ve sebepler tahtında 
dolduğu, meisuller'Tvn kim1 ov .olduğu a.-^^t c'-
hazmca tesbit ve hükme ba^anma^an Hüküme
tin peşinen ağır sunmala ra herlef kılınması da 
daha az üzücü değildir. Bunu da vermez.. Oku
yalım. Dahası da var, bakın neresini de vermi
yor, mukaddesata dokunan tarafını, Inönüye 
dokunan tarafın^. RHvonun öNi^üne göre, bana 
göre değil. Bu hâ liseler vesilesiyle yapılan li-
de^er tonlant rmla Hükümetçe gerekli bütün 
tedbirlerin al ınım-», adaletin hükmüne intizar 
edilmesi icabettiğini sövliyen ve hattâ daha da 
ileri pr'r\en muhalefet liderinin bu sözlerinden 
tegafül ederek biılahara zihinleri bulandıran ve 
tahriklere malzeme olan bir beyanat vermesi yo
lunu ihtivar etmesi ise son derece ibret verici
dir. Tabiî burasını hiç vermez. 

Üç Zonguldak hâdiseler'nin kökleri çok, ta 
ileri giden nedenleriyle yeni Hükümetin hiçbir 
alâkası bulunmadığı halde eskiyi tutanların ve-
nivi ithama kalkışmakla her şeyden evvel mille
tin idrakine karşı bir saygısızlıktır. Vali beco-
riksizse onu tâyin etmiyen bu Hükümet mi me
suldür. Halk Partisinin parti meclisi azasının 
bir kifayetsizliği varsa eski Hükümet'n de hu
kukî mesuliyeti olmaz. Ama hiç değilse bir mâ-

2 . 4 . 1965 O : 1 
nevi mesuliyeti olur. Mizacı, geçmişi belli bir 
partizanı niye oraya vali tâyin ettin diyeler 
bulunabilir. 

Dört, bu hâdiselerin siperine çekilerek giri
şi1 en ve hiçbir mânevi ölçü tanımı yan haksız 
itham ve tahrikler karşısında, Hükümet, elinde
ki bütün imkânlara rağmen milleti gereği gibi 
avdınlatmak, gerçekleri dile getirmek ve itham
ları karşılamak hususunda kendisinden bekle
nen enerjik hareketi gösterememiş ve bu tutu
mu ^e, bugünkü ve yarınki tahrikçilerin cüreti
ni artırmıştır. Bu hakikati da esefle kayıt ve te
kerrür etmemesini temenni ederiz. Verdiği kı
vırt bunun da tamrımı değil, hani söyle Hüküme
te dokunan kılını varyn, sebebini sövlemeden 
baş tarafına basmıyor. Bu, tarafsız Devlet raH-
yosu. 

RUHÎ SOYER (Niğde) — En can alıcı ye-
r'ni vermiş, fena mı?... 

O ÎMAN B ^ L Ü K B \ Ş I (Devamla) — Ha?. 
Ta~ıam, en finn alıcı yeri... Oam ıc'n pek 
ho-! TrOm'ş. (Gülüşmeler) Ama bu cana ben aziz 
can iivemem. 

B ^ ° K A N — TA+for, Vırs-Hkh konuşmayalım 
01MAN B")T/ÜKBARI ( D - v a m ^ — Dili-

hahma uvgun rrri"eni verni'ş. Mamafih, ben^ taş
tan su çıkaracağıma kaani değilim ama, vazife 
yapıyorum dostlarım. M^as mevzuunda. şu meş
hur maaş var ya... Aleyhinde konuştuğum, şah
san almıyacağımı ifa İn ettiğim, kimsevi itham 
etmeden kanaatim icabı' konuştuğum ve almıya
cağımı söyledin-'m n ^ s meselesi var ya, onun 
hakkında no «ö^nd i ise r ^ v o d a duvarsınız. 

Ama BöliVcbaşı bir açıklama yapar, bakın 
onun dört cümle olduğunu göreceksiniz, onun 
can alıcı hiçbir yerini vermez, kişisel görüşlerini 
açıklamıştır der, ipe un serer. (Gülüşmeler) Evet 
inönü'nün grunta süvlediklerini verir, inönü'
nün grupta sövledikleri grup kararı mıdır? Ha
yır bir parti liderinin sözü. O kadar. 

TURHAN KUT (Tekirdağ) — Senin çapın 
o kadar. 

M. P. GRUBU ADINA OSMAN BÖLÜKBA-
ŞI (Devamla) — Şimdi aziz dostlarım, karşihkh 
ithamlarla işi halletmek istiyorsanız, çaptan bah
sedene çapsızın pirinin çapını ve çapsızlığını 'bön 
söyleyebilirim burada. Kendinin değil, pirinin 
çapsızlığını. Bu nevi lâflarcUm vazgeçin. 
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BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın efendim, 

hatibin sözünü kesmeyin, siz de cevap vermeyin 
sayın Bölükbaşı. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Kimin 
ne çaplı olduğunu şurada dinleyen ve fakat vic
danının sesini duyan herkes hükmünü verir. Be
nim fikrimi çürütür mü bana şurada sövsen? Ha
yır.. Sen benim fikrimi çürütecek kudrete sahip-
sen gel bu kürsüye- konuş. Fikri bırakıp da ada
ma taş atmak, tahrik etmek, aez içinde bulunan 
zavallıların harcıdır. 

Bakın, ne beyanat veriyoruz, ne çıkıyor? Ali-
can da vermiş o gün, Alican... Reisicumhurun 
yanından çıkınca, haber aldım, uzun bir beyanat 
vermiş. Halk Partisine dokunan ne tarafı varsa, 
sanki hazreti ilâhi'ye dokunuyormuş gibi, o ta
raflarını müminlerden radyo gizliyor. (Gülüş
meler), çünkü müminler galeyana gelir. 

KADRİ ÖZEK (İzmir) — «Doğru» demi
yor... 

OSMAN BÖLÜKBAŞT (Devamla) — Evet, 
sizin söylediğiniz doğru. Ha.. Nasıl doğru demez 
yahu, işte burada... Ne söylesin? Alican ne dedi
ğini de bilir, gazetede ne çıktığını da bilir. îkide 
bir ayağa kalksın da sanık gibi «Evet» mi desin? 
(Gül üşmeler). Karşımda başını sallamakla, 
«evet» diyor, daha ne. istiyorsunuz yani?.. (Gü
lüşmeler, alkışlar). Bir film vardı, ben frenkçe 
konuşmayı sevmem ama, «Accuse* levez vous» 
derdi, «Müttehim, kalkınız». Suçlu mu ki ayağa 
kalksın, yerinden başım sallıyor. 

Bakın dostların^ Çankaya'ya gitmeden evvel 
verdiğimiz beyanata bakın, radyodan duyduğu
nuzu nakledeyim. Tarafsız radyo bu.. Meclisin 
haysiyetini, millî güvenliği, kamu düzenini, dev
letin dış siyasetinin sağlamlığını, tarafsızlığı, 
Anayasa ilkelerini... Anayasa ilkelerini bu Mec
lis koruyacak. Bu Mecliste o kabiliyet yoksa 
Anayasa rafa kaldırılmış kitaptır demektir ar
kadaşlarım. Ne söyler bakınız Devlet Radyosu? 
Meclistesiniz, hepinizin haysiyeti bunun içinde. 
Para alsın diye rey veren birisi olsaydım, para
nın hatırı için söylüyor diye, belki bir ithamda 
bulunmak, hemen yerinden atılmak isteyen biri 
çıkabilirdi. Aleyhinde. konuştum, almıyacağım 
dedim. Diyeceğiniz var mı? Bakiniz yaptığım 
açıklamaya: 20 Mart 1965, «Milletvekilleri ma
aşları hakkında alman karar Meclis kürsüsünde 
de ifade ettiğim üzere Anayasaya aykırıdır.» Be-
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nim hukukî kanaatim bu. Devam ediyor. «Diğer 
taraftan böyle bir karar alınmasını önleyecek 
kuvvete Mecliste sahip oldukları halde vazifele
rini zamanında yapmayan ve bizzat milletvekil
lerinin de reyleriyle varılan bir kararı istismara 
kalkışanların hareketi ise her şeyden evvel in
sanlık Anayasasına aykırıdır.» Devlet Anayasa
sı gelir geçer ama insanlık anayasası onun teme
lidir. Menfaatleri emrettiği zaman 192 kişilik 
mevcutlarını, mefluç ve ameliyatlı olanlar da da
hil Meclis toplantısında hazır bulunduranların, 
şimdi fakir milletim diye gözlerine sarmısak sü
rüp ağlamaları siyasî ahlâk tarihine geçecek bir 
ibret levhasıdır. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmıyalım. Lüt
fen müzakereleri takip edelim. . . 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Bu 
meselenin Mecliste görüşüldüğü haberini alınca 
hasta yatağımdan kalkıp saat 18 de Meclise git
tim ve aleyhinde söz istedim. Kifayet takriri aley
hinde yaptığım konuşmamda esas hakkındaki gö
rüşümü de açıkladım. Mecliste oldukları halde 
susan ve şimdi hamiyetperver rolde olan büyük 
liderler de gördük. Parti meclisinden karar alan 
Sayın İnönü o gün bu kürsüye çıkıp da bu karar 
Anayasaya aykırıdır, bu para alınmamalıdır, 
dedi mi? Ben duymadım, yetiştim müzakereye. 
Duyanlarınız varsa, sen gelmeden oldu diyenle
riniz varsa, lütfen beni tenvir edin. (Ortadan, 
ona da senin gibi söz verilmedi, sesleri.) 

BAŞKAN — Böyle karşılıklı konuşmayı ica-
bettirmeyelim Sayın Bölükbaşı mevzu etra
fında lütfen. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ney
se.. Şahsi kararıma gelince, bu para verilse 
bile almıyacağımı daha karar alındığı, an ar
kadaşlarıma ifade ettim. 

Müsaade buyurursanız, bu bir hamiyet me
selesi değil. Kanaatim Anayasaya aykırı bir 
kararın, bana getirdiği menfaati reddetmek is
tikametindedir. Uygun «bulana da >• karışmam. 
Şimdi size soruyorum, tarafsız radyo, «Ana
yasaya aykırı olduğunu söyledi, kişisel görüş
lerini açıkladı.» Nedir o kişisel görüş? inönü 
söyledi mi bülbül gibi grupta şunları, şunları 
söyledi diye veren tarafsız Devlet Radyosu bu 
kişisel görüşlerimin de ne olduğunu millete 
acaba üç satırlık görüşü neden duyurmadı? Ta
rafsız olduğu için değil mi arkadaşlarım? Yani 
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biraz şeydir ama kusura bakmazsanız Hocayla 
köylüsünün biri konuşuyormuş. Hoca köylüye 
demiş ki, «oğlum Müslüman mısın» «Elhamdülil
lah» demiş ıgöğsü gürlemiş. «Söyle bakalım, is-
lâmm şartı kaç» deyince birden getirememiş, 
o saman demiş ki, «Hoca bunu sen benden daha 
iyi bilirsin ama bilmem neliğinden söylemiyor
sun» demiş. Siz de bilirsiniz (bunun böyle oldu
ğunu ama işinize gelmez. (Ortadan söyle söyle 
sesleri) yok fazla ağır bir* şey değil ama, bura
da söylemek istemedim. 

Şimdi tarafsız radyo, Halk Partisi Genel 
Sekreter yardımcısının vatan sathındaki seya
hatlerini günü gününe verir. Hattâ geleceği ge
çeceği yeri de verir ki, vatandaşlar, heyecan 
içinde çünkü bekliyorlar, nereye gidecek? öğ-
rensinler de takibetsinler, radyoyu dinlesinler. 
Suphi Baykam Bey kardeşimizin ne söyliye-
ceğini bütün millet merak ediyorlar, acaba bu
gün nereye gidecek diye radyonun başında 
onu da haber veriyor. 

Arkadaşlar, vatan sathında ben de -seyahat 
ettim. Her gittiğim yerde de - Hükümet prog
ramı- müzakere edilirken açıkladım - Moskova'
ya yapılan seyahati vesile ederek Halk Partisine 
kara sürmek istiyorlar, bunu da ayıpladım, ko
nuşmalarımda. Memleketin temel meselesine ait 
görüşlerimi söyledim. Benim sözlerim bu reji
me hizmet için söylenmiş sözlerdi, demokrasiye 
inanmış bir adamın sözleriydi. Kılıç altında din 
değiştirenlerin sözleri değildi. Radyo bir keli
mesini millete duyurınaz. Anayasa müdafiidir 
o radyo, ama Genelkurmay Başkanının mektu
bunu tenkid ettim mi, Türk Milletine 'bir kelime 
duyurmaz. O da inönü gibi mukaddesattan 
ınadut... Ondan sonra da rejim diye burada 
adam asmaya karar verirsiniz. (Burası iyi an
laşılmadı sesleri) K-f endim, Anayasa ihlâl edil
di diy« adam asmaya rahat rahat karar verirsi
niz. 

Ama Anayasanın esprisiyle, ruhuyla bağ-
daşmıyan bir Genelkurmay Başkanının yaza-
mıyacağı bir mektup üzerinde bir parti lide
rinin söylediği sözleri millet duysun demez 
bu Anayasa bekçisi radyo. Arkadaşlar, dört 
aylık seyahatimde hemen hemen her gün bül
ten verilmiştir. Bir arkadaşım demin çaptan 
bahsetti. Belki Bölükbaşı'mn çapını Suphi Bay-
kam'm çapından küçük gördüğü için verme-

2 , 4 . 196& 0 : 1 
mistir. Bu da bir takdir meselesi. İnşallah, ya
şımız da müsaittir, çalışır o büyük adamın ça
pına ulaşırız. (Sağdan, soldan alkışlar) 

RUHİ SOYER (Niğde) — Gayet tabii. 
Normaldir. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Efen
dim? 

RUHİ SOYER (Niğde) — Normaldir. 
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmak yok 

efendim. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ha... 

Suphi Baykam'dan çapımızın küçük olduğunu 
kabul etmeniz... 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı, mevzu etra
fında lütfen.:. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Ben inönü için 
diyorum. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ha, 
estağfurullah... Teşekkür ederim, hemşehrim 
doktor... Ben şeyden 'bahsettim, inönü'den bah
setmedim. Erciyes Dağını size 'bıraktım Ali Da
ğından bahsettim. (Gülüşmeler) 

Evet ne verdi bilir misiniz, sonradan duy
dum, Millî Bakiye Kanununa taraftar olduğu
mu C. H. P. taraftar ya, bir kelime onu ver
miş. Neden niçin taraftarım? Bunun esbabı 
mucibesini teşkil edecek satırlar var. Onlardan 
bir kelime yok. Çünkü onları verirse şu tarafa 
da dokunur, bu tarafa da dokunur. Tarafsız 
radyo... Aynen olanları millete aksettiren rad
yo... Bunların hepsi muhabir Ahmet Efendiy
le, Mehmet Efendinin bilgisizliğinden, tecrübe
sizliğinden ileri geliyor. Sayın Yönetim Kuru
lunun, muhterem Genel Müdürün, Şanzelize'de 
büyümüş Genel Müdürün bunda hiçbir rolü 
yok. 

LEBİT YURDOĞLU (izmir) — Sen de 
Fransa'da okudun. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Diyar-ı 
küfürde okuduğu için, onu söyledim, başka bir-
şey söylemedim. 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı «Şanzelizede 
büyümüş umum müdür» sözünü tavzih edi
niz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Pa
ris'te okuduğu için.. Başka bir maksatla değil, 

BAŞKAN — Paris'te okuduğu için söylü
yorsunuz. Yoksa arkadaşımız Türkiye'de doğ
muş, büyümüş bir değerli arkadaşımızdır. 
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OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — 

Yani, çok kifayetli olan umum müdürün haberi 
yok, muhabirin kabahati diyorum. (Sen de Pa
ris'te okudun sesleri) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — 
Ayıp değil kardeşim, Paris'te Londra'da da 
okursun Türkiye'de de okumun. Sen adamlığı
na bak, diplomasına da bakma, okuduğu yere de 
bakma. Allah, Allah... Arapça bir cöz vardır, 
ne diyor «Şerefül mekân bilmekin» bir insa
nîn şerefi oturduğu yerden gelmez, insan otur
duğu yere şeref verir. Hani bunu bir mesele 
olsun diye söylemedim, lâf arasında... Anla
şılıyor ki, dostlarımı tatmin edemedim, şurada 
biı üstem var, listeyi . okuyayım. 

Yahu, Muhterem İnönü İkinci Koalisyon 
Hükümeti Başkanlığından istifa etti. Genelkur
mayda merasim görmedik. Millî Savunma Ba
kanlığında meresim görmedik. Radyoda tanta
nalı ve vazifesinden ayrılmış bir Başbakanı 
göklere çıkaran, tantanalı metrajlarla, o devir
de ne Genelkurmay Başkanından gördük ne 
kuvvet komutnalarmdrn: llhami Sancar ayrı
lıyor, «inşallah sizi başımızda göreceğiz» kim 
söylüyor, politika ile ilgisi olmıyan askerler 
söylüyor. Radyoda bunu dinliyorsunuz. Bir nü
mayiş havas, ki, vatan küffarm eline geçti der, 
gibi. (Gülüşmeler) 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Allah 
büyüktür. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — 
öyledir, öyle., öyledir, gidişin fcatî olduğu arir 
laşılmca radyo bütün nümayişkâr hareketleri 
verir. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Ben Al
lah büyüktür, dedim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — 
Efendim?... 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız, arka
daşlar. Sayın Bölükbaşı siz de karşılıkları ce
vaplamaktan ziyade mtvzuu işleyiniz rica ede
rim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — 
Konyalı dostum Allah büyüktür dedi de inşal
lah bu sözün mükâfatını kenyahlar sana ve
rir. 

İHSAN KABADAYI (Konya) —Hüküm 
Ali abındır. 
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OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — 

Tamam, tamam bir şey demiyorum. Hüküm bu 
memlekette evvelâ Allahm, sonra Anayasanın
dır. Konyalılar size bunun mükâfatını verir. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Verir, 
Konyalının sağduyusu çok kuvvetlidir. Senin
le aynı yerde, yeke yek koymaya hazırım, ora
da. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, lütfen sükû
neti bozmıyalım. 

03MAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) - -
Şimdi Reis tebliğ etti, benim söylememe lüzum 
kalmadı. Kabadayı'dan kabadayıca sözler işit
tik. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Konya
lılara o kadar torpil geçecek, tabiî (gülüşme
ler) 

(Bölükbaşı'mn dosyasını karıştırmasının 
uzaması karşısında gülüşmeler, orta sıralardan 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Lütfen sükûneti muhafaza ede
lim arkad^Lâi"-

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — 
Sizinki bir saat «öhü, öhü» der gülmezsiniz ben 
bir vesikayı arayınca gülersiniz. (Gülüşmeler) 

Kabadayı'n:n sözlerine aynen iştirak ediyo
rum. Allah'ın büyüklüğünü biliyorum ama, te
menni ediyorum ki yarattığı kullan arasında 
da büyükler çok çıksın. 

Şimdi radyo özerk, demin okuduk, Anaya
sanın 121 nci maddesi diyor radyo özerktir. 
Ama radyo yayınları tarafsızlık esasına göre 
yapılır diyor. Esbabı mucibesirie bakıyoruz, 
özerklik tarafsızlığın vasıtası olarak düşünül
müştür, diyor. Hadi Bölükbaşı'yi bütün bu söy
lediği delillere, mantıkî sözlere rağmen kabul 
etmiye yanaşmayın, ama müsaade ederseniz 
bir mütehasGisıh bir mektubunu okuyacağım. 
İsmini okumıyacağım; yalnız ismini Tahkikat 
Encümeni kurduğumuz takdirde kendilerine 
vereceğim. (Tahkikat değil, araştırma sesleri^ 
işte, araştırma. O mânada söylüyorum. Ya:ıi 
teşriî meclislerin gerekli bilgilere sahibölup 
tedbirler almak üzere muhtacolduğu bilgileri 
temin gayesiyle, Frenk tâbiri anket parlpman-
ter denilen müessese üzerindeyiz. Bir muay
yen suçlu hakkında tahkikat değil. Cumhuri
yet Halk Partisi radyo tarafsızdır, özerktir 
der, iddia eder. öbür taraf hayır der. Hodri 
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meydan. Kendine güveniyorsan bir tahkikat 
yapalım diyenler çıkmış. 

Tarih : 29 Mart 1965. 
Evvelki gün Başbakanla konuştuğum za

man, bana geldi, size de geldi mi dedim, onun 
da dosyasında var. Alican'a Oğuz'a da gönde
rilmiş. Mektubun altında kayıt var. Eadyo 
müessesesinde çalışmış kanaatlerine uygun bir 
tutum içinde görmediği İçin oradan ayrılmış, 
istila etmiş bir müdürün yazdığı mektup ve 
orada ileri sürdüğü mehazları okuyacağım. Bu 
size az gelirse son zamanlarda Sayın Feyzioğlu 
gibi husuf küsuftan kurtulmuş, kürsüye sık 
sık çıkardığınız Prf. Nihat Erim'in sözlerini 
okuyacağım. 

BAHRÎ YAZIR (Kayseri) — Onu da Ba
kan yaparız. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — 
Namuslu adam ise, elimden ^ gelirse, Reisicum
hur olması için çalışırım. Var mı diyeceğin? 
(Sağdan, bravo sesleri) 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın lütfen 
arkadaşlar. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — 
Lokomotif suiistimali iddiasının ortaya atıldı
ğı zaman alınan kararın aleyhinde reyini ver
miş, , hazasını atmış bir adamın bugün Bakan 
olmasını bir suç olarak mı görüyorsunuz? O ne 
mahkemeye, gitti, ne de suçlu olduğunu kimse 
iddia etti. 

BAŞKAN — Sadede gelelini efendim. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — 

Binaenaleyh, geçmişi tertemiz, iktidarınızın da
hi ithama cesaret bulamadığı bir adamın par
tinin kontenjanından benim arzum üzerine 
bakan olması partime de şeref verir, bana da 
şeref verir. Babamın oğlu değildir, yüzünü iki 
defa görmüştüm. Aman dostum... (Gürültü
ler).. 

BAŞKAN — Mevzua gelelim Sayın Bölük-
başı. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — 
Biz suiistimal şöhreti, mecellenin dediği gibi 
tevatun bey'i nesli haline gelmiş insanlar hak
kında sizin liderinizin mesajlar gönderdiğini 
de biliriz. 

Okuyayım arkadaşlar; «muhterem beyefen
di, Türkiye Hadyo Televizyon Kurumu filân 
müdürlüğünü ifa etmekte iken halihazır TET 
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idarecilerinin tutumunu tasvibetmediğimden bu 
görevimden istifa etmiş bulunuyorum.» 

Tarih 29 Mart. 
«Memleketimizde Batı standartdmda ha

kiki bitaraf bir radyonun kurulması dâvasına 
T.R.T. içerisinde faydalı olmak imkânlarından 
mahrum bırakıldığımdan bu dâvaya faydalı 
olur ümidiyle hazırladığım objektif ve taraf
sız bir incelemeyi ilişikte arz ediyorum. Tetki
kinden de anlaşılacğı üzere T R T ile BBC ara
sında mevzuat ve tatbikat bakımından mukaye
seler yapan ve T R T nin halihazır durumunu 
bu çerçeve içerisinde eleştiren yazımın her han
gi siyasi veya şahsi bir gayesi yok. Halen gü
nün konusu olan T R T bağımsızlığı ve taraf
sızlığı konusunda biljnmiyen bâzı hususları 
arz etmeye ve bu dâvaya faydalı olmaya ça
lıştım. Hürmetlerimle. 

Dağıtım: Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, parti genel baş
kanlığı.» 

Galiba İnönü'ye de gelmiş. 
«TRT Yönetim Kurulu». . 

. Durumunu inceledi, kurumun yönetim kuru
luna da mektubunu gönderiyor, memlekete 
faydalı olur diye düşüncelerini bildiriyor. 

Okuyalım şimdi, incelemeyi okuyalım. 

RAHMİ GÜNAY (Sivas) — Yapma, Allah 
aşkına, uzun sürer. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — 
Yahu müsaade buyurun biz size otuz sene ta
hammül ettik de siz niye hakikate otuz daki
ka tahammül etmiyorsunuz? 

RAHMİ GÜNAY (Sivas) — Allah aşkına.. 
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım efen

dim. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — 

İnsaf et yahu. Biz size aşağı - yukarı 30 sene ta-
haıanıül ettik, acısiyle, tatlısiyle, siz niye okun
masına tahammül etmiyorsunuz. Yani sana 
söylüyorum yani şu İnönü olsaydı bunu soyli-
yebilir miydin? Vallahi söyliyemezdin billahi 
söyliyemezdin. 

VEFA TANIR (Konya) — Sen sarhoşsun. 
BAŞKAN — Sayın Günay, Sayın Tanır.. 

Sayın Bölükbaşı karşılıklı konuşmayınız. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — 

Ben aklım basımdadır, kendini bilen bir in
san sıfatiyle söylüyorum; aşağılık iftiralarınla, 

— 77 — 
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o lâfı sana iade ederim. Sen aşağılık iftira ya
pan adamsın sana iade ediyorum o sözüünü 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı... 
VEFA TANIR (Konya) — Yalan söylüyor

sun. Yüce Meclise hakaret ediyorsun.. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — 
Bon Yüce Meclise hakaret etmiyorum, senin 
gibi hakaret edene hakaretini iade ediyorum. 
Sen Yüce Meclisin çatısı altında bulunacak 
adam değilsin. (Sağdan bravo sesleri) utan
mak. 

VEFA TANIR (Konya) — Beni millet seç
ti, sen değil, millet gönderdi. 

BAŞKAN — Tanır. İdare âmiri arkadaş
la:-.. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — 
Beni de millet gönderdi, senin millî gefin gön
dermedi, beni de millet gönderdi. 

VEFA TANIR (Konya) — Ben manyak 
değilim, sarhoş geliyorsun. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — 
Manyak sensin, aynen iade ediyorum, terbiye
sizliğini aynen iade ediyorum sana. 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı.. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — 

Terbiyesiz. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayı* 
nız rica ediyorum... (Ortadan müdahaleler, gü
rültüler) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — 
Evet, evet, ne kadar terbiyeli, ne kadar edepli 
olduğu görüldü sözleriyle. Vesika okuyorum 
vesika.. Tahammülünüz varsa onu dinleyin. 

VEFA TANIR (Konya) — Ayıklığına dair 
rapor alabilir misin? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — 
Hadi edepsiz, sus ordan. Terbiyesiz. (Gürültü
ler) edepsiz herif... 

İBRAHİM SITKI HATÎPÖĞLU (Ankara) 
•-— Reis, vazifeni yap.. 

AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Sarhoşsun 
(gürültüler) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — 
Reis Bey, Reis Bey, bu adamlar.. (Şiddetli gü
rültüler) bu adamlar kendilerine has şerefsiz
ce söz söylüyorlar, şerefsiz, "aynen iade ediyo-' 
rum Sana. Utanman lâzım senin... 

BAŞKAN ~ Oturunuz efendim. 
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OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — 

Kürsüye çıkacak takatim yok,. hastayım, bir 
aktedron iğnesi yaptırdım, ayakta durmak için. 
Hasta halimle kürsüye geldim. Utanmak lâzım. 
Kamil inal arkadaşım yukardan iğneciyi ça
ğırttı, iğneyi yaptırdı ayakta duracak kadar mad
di takatim yok, hastayım rahatsızım, yorgunum. 
Vazifemi görebilmek için aktedron iğnesi yaptır
dım. (Gürültüler) yorgunluktan. 

BAŞKAN — Rica ederim arkadaşlar, müna
kaşanın seyri çok çirkin oluyor. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — 
Aktedron iğnesi, ayıp değildir, yorgun ve ça
lışacak insanlara yapılan bir iğnedir. (Gürül
tüler.) Evet, evet, Fikirlerin karşısına çıkmı-
yan zavallılar heaoyanlariyle milleti aldata
mazlar. (Şiddetli gürültüler) . 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı, lütfen işimi
ze devam edelim (gürültüler) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — 
Hadi, hadi, hadi, sizi de biliriz, hepinizi de... 

BAŞKAN — Eğer böyle karşılıklı atak ya* 
pacaksak, müzakerelerin seyrine imkân yok. 
Lütfen dlnliyelim. (Ortadan gürültüler) Sa
yın Dermancı lütfen... 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — 
Böyle birkaç tane kendini bilmezin taarruzu 
ile bu Mecliste konuşma imkânı yoksa Reis 
ilân etsin. Görüyor musunuz, aczin hezeyanını 
görüyor musunuz? Pikrin karşısına çıkamıyan-
lcrm hezeyanını görüyor musunuz? (Şiddetli gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı, rica ederim, 
mevzu dışında her hangi bir tahrik edici şey
de bulunmayın. Lütfen dinliydim sayın arka
daşlar. Vaktiniz kayboluyor. (Halk Partisi sı
ralarından gürültüler) 

VEFA TANIR (Konya) — Sarhoşsun. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — 

Yalan söylüyorsun (Gürültüler) 
VEFA TANIR .(Konya) — .Doğrusunu sen 

söyle, «içmedim,» de. 
BAŞKAN — Sayın Tanır.. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — 

Ne içtim, ne bir şey yaptım, yalan söylüyor
sun. îçmek sizin âdetinizdir. Ayıptır sige. (Or
tadan şiddetli gürültüler.) 

— tf8 — 
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BAŞ&AN —- Sayın Bölükbagı, rica ederim. ı 
YAHYA DERMANCI (İçel) — Siz. sarhoş. 

sunuz. 
BAŞKAN — Sayın Dermancı. Oturunuz 

efendim... Oturunuz rica ederim. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — 

Reziller. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Oturunuz efendim, oturunuz 
rica ediyorum. Durun efendim, rica ederim, 
arkadaşı neden itham ediyorsunuz? 

YAHYA DERMANCI (içel) — Siz sarhoş
sunuz, cesaretiniz varsa, erkekseniz doktora 
gidelim. 

BAŞKAN — Sayın Dermancı, inzibati ceza 
kullanacağım. 

VEFA TANIR (Konya) — îcjnedim de, bu 
mesele bitsin. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) —• 
Bütün ömrünüz bu memlekette böyle tezvirle, 
iftira, ile nifak vermekle geçmiştir. (C. H. P. 
sıralarından şiddetli gürültüler) 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
— Roia Bey, bütün bunlara sebep sizsiniz, bo
yuna tahrik «diyor; sebep sizsiniz. (Gürültü
ler) 

BAŞKAN — Hatipoğlu.. 
İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 

— Reis Bey sizsiniz. 
BAŞKAN — Hatipoğlu size bir ihtar verdim. 
İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 

— Meclis kürsüsünden milletvekillerine ter
biyesiz diyen hatibi ikaz etmemek suretiyle va
zifenizi yapmadınız (C. H.'P. sıralarından gü
rültüler) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — 
Bravo, bravo... 

BAŞKAN — Sayın Hatipoğlu rica ederim. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Bir 

milletvekiline tecavüz edenin karşısında sesi 
çıkmıyan adamın hassasiyetindeki samimiyeti
ne bakın. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı lütfen, de
vam ediniz. (Ali Baran Numanoglu ile İbra
him Sıtkı Hatipoğlu arasında anlaşılmıyan 
şiddetli tartışmalar). 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Nu
manoglu, sen sus onları düştükleri çukurda yal
nız bırak. (Şiddetli gürültüler) 

- 7 9 
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BAŞKAN — Ali Baran Bey, lütfen oturu

nuz. (Gürültüler) 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Terbi-

yesizler. 
SAFFET EMİNAĞAOĞLU (Artvin) — Bu 

sözlere ne diyorsunuz, Sayın Başkan?.. 
BAŞKAN — Ne yapalım, Beyefendi. Ne ya

palım Beyefendi, birbirinizi itham ediyorsunuz. 
Sussalar daha iyi değil mi efendim? (Şiddetli 
gürültüler) (Yahya Demancı, Ahmet Üstün vo 
bâzı C. H. P« li milletvekilleri ön sıralara geldi» 
ler.) 

Sayın Demancı, Sayın Üstün, lütfen yerleri
nize oturunuz. Dinliyelîm. Gayet sükûnetle din
liyor idik. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Âciz
lerin hezeyanı karşısındayım. Türk Milleti on
ları bilir... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı tarizleri, tel
mihleri bırakıp lütfen sadede gelelim efendim. 
(Gürültüler) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Reis 
Bey, ben burada bütün bir milletin hakkını mü
dafaa ediyorum, kulaklarınız duya duya her 
türlü hakaretâmiz sözleri söyliyenleri Reis sus-
turmazsa, o günahkâr; onları protesto etmezse 
Meclisim diyen onlar günahkârdır. Neler söyle
mediler... 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşları haklı ola
rak ikaz ettim. Siz duymadınız. Hattâ ihtar da
hi verdim. (Gürültüler) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Reis 
Bey, ben nereye gelince yapıyorlar. Bir mektup 
okuyacağım, dedim. Başka bir şey söylemedim. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen siz okuyunuz. 
SİNASİ OSMA (İzmir) — Bölükbaşı, ker

van yürür. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Evet 

Şinasi Bey, kervan yürüyecek, ben de biliyo
rum. 

BAŞKAN — Osman Bey, bu şekildeki konuş
malara meydan vermeyiniz, devam ediniz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) •— Yolu
muza daha çok engeller çıkacak, ben de biliyo
rum. (Ortadan gürültüler ve «utanmaz» sesleri) 
Utanmaz sensin. (C. H. P. si sıralarından, «Se
ni muayene etmek lâzım» sesleri) Seni başka ba
kımdan muayene etmek lâzımdır. (Gürültüler) 

NAİM TİRALİ (Giresun) — Bu adam sar
hoş, Reis Bey. 
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OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Utan- ; 

maz, utanmazlar (Şiddetli gürültüler) t 
AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Utanmaz 

sensin. 
BAŞKAN — Osman Bey, rica ederim. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Utan

maz. Utanmazlara bakın, utanmazlara bakın. 
(C. H. P. sıralarından şiddetli gürültüler, «Reis 
Bey» sesleri) Şunlarm seviyesine bakın. (C. H. 
P. sıralarından kürsüye doğru yürümeler), Hay
di oradan, defol. (Gürültüler) Ayıptır, ağzına 
zerresini almamıştır, utan... (Gürültüler) 

VEFA TANIR (Konya). — Böyle edepsizce 
lâf edilmez işte.. (Gürültüler) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Hadi 
oradan, edepsiz sensin, seni oradan tahrik edip 
oradan gönderenler edepsizdir. (C. H. P. sırala
rından gürültüler, «Muayene» sesleri, «Sen ser-
üıoşsun» sesleri) 

Müsaade buyurursanız, hayasızca isnatlar ya
pıp muayeneden bahsedenler kendilerini başka 
bakımdan muayene ettirsinler. (Ortadan şiddetli 
gürültüler) 

BAŞKAN — Oturmazsanız celseyi tatil ede
ceğim. (Ortadan gürültüler) 

OSMAN BÖLLÜKBAŞI (Devamla) — Bey
ler, bir saatten fazla zamandır konuşuyorum... 
(Ortadan gürültüler) 

â . 4 . 1966 Ö : İ 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, celseyi 

tatile imkân vermeyin. 
tmirzalıoğlu, oturmazsanız, celseyi tatil ede

ceğim. (Şiddetli gürültüler) 

YAHYA DERMANCI (İçel) — Terlemen
den belli... 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ter-
lememden ahkâm çıkarıyor, asıl siz manen terli
yorsunuz. (Gürültüler) —- Bedbaht da sizsiniz. 
(C. H. P. sıralarından Reis Bey hakaret ediyor 
sesleri, şiddetli gürültüler) 

Bedbaht da sizsiniz, utanmaz da. (Gürültü
ler) Utanmazlar... 

NECİP MÎRKELÂMOĞLU (izmir) — Sen 
utanmazsın, sen delisin, deli olmasan intihar et
mezdin, şerefsiz adam. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Osman Bey devam ediniz. (Gü
rültüler) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Utan
maz, bu lâfı atanlar, bu tecavüzü yapanlar utan
mazdır. Utanmaz sensin, senin gibi düşünenler
dir. (Ortadan tesbit edilemiyen müdahaleler) 
Hadi oradan, ahlâksız, terbiyesiz... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Oturmadığınızı tesbit ettiğim 
için İçtüzüğün 94 ncü maddesine göre birleşime 
bir saat ara veriyorum. (Gürültüler) 

Kapanma saati: 18,10 
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İ K İ N C İ OTURUM 
Açılma saati: 19,00 

BAŞKAN — BaşkanveMU MekM Keskin 
KÂTİPLER : Süreyya öner (Siirt), Sabri Keskin (Kastamonu) 

BAŞKAN — Birleşime devam ediyoruz. 

Efendim, seçimlerin neticelerini tebliğ ediyo
rum. 

KEMALÎ BAYAZIT (Maraş) — Sayın Baş
kanım, müsaade buyurun, tebliği yapmadan ev
vel, bundan evvelki oturum için maruzatta bu
lunalım. Grup adına Başkanım. 

BAŞKAN — Dinleyin arkadaşlar, okutuyo
rum. Söyletecek olsam indirdiğim hatibi söyle
teceğim. (Gürültüler) 

Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Ano

nim Şirketindeki yolsuzluk iddialarını incelemek 
«üzere, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
kurulması kabul edilen Meclis Araştırma Komis
yonu üye seçimine (282) üye katılmış ve netice
de aşağıda isimleri yazılı üyeler hizalarında gös
terilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 

Üye 
Amasya 

M. Kemal Karan 

Üye 
îzmir 

Şeref Bakşık 

Üye 
Sivas 

Reşat Turhan 

Nihat Berkkan 
Sait Mutlu 
Fuat Ümit 
Sabri Keskin 
Nuri Ahıskalıoğlu 

144 
132 

4 
1 
1 

Yekûn 282 
BAŞKAN — Nihat Berkkan arkadaşımız se

çilmiştir. (Gürültüler) 
Oylama neticesini söylüyorum. (Oturun Sa

yın Tanır.) 
1965 malî yılı bütçeleri kanunlaşmcaya ka

dar Devlet harcamalarına yetki veren 19.2.1965 
günlü ve 544 sayılı Kanunda değişiklik yapıl
masına dair kanun tasarısına oy veren arkadaş
ların sayısı (272), kabul oy (221), ret (46), çe
kimser (5). 

Tasarı kanunlaşmıştır. 
Arkadaşlar, bu mevzu etrafında grup adına 

daha beş kişi, kendilerine sataşma olduğu iddiası 
ile de 3 kişi söz almıştır. 10 kişi de şahısları adı
na söz almışlardır. Vaktin gecikmiş olması dola-
yısiyle ve daha bir günde de yetişemediğinden. 
(Ortadan şiddetli gürültüler) 

İBRAHİM SITKI HATİBOĞLU (Ankara) 
— Bir önerge verdim Sayın Başkan. (Orta sıra
lardan şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — 6 Nisan Salı günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 19,10 
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İ965 malî yılı bütçeleri kanunlaşmcaya kadar Davlet harcamalarına yetki veren 19 . 2 . 1965 
günlü ve 544 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısına verilen oylann sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Cavit Oral 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğb 
AFYON KARAHİSAR 
Veli Basanın 

AĞRI 
Kerem özcan 

AMASYA 
Reşat. Arpaeıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Hüseyin Ataman 
Ra i f Ay bar 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Mtohlm Ete 
İsmail Gence 
İbrahim lmirzalıoğlu 
ihsan Köknel 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
llyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Etem Ağva 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 

üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

450 
277 
22! 

45 
5 

165 
13 

lKabul edenler] 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Nazmi Kerimoğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 
Nafiz Giray 

-BOLU 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kâmil inal 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Cevdet Perin 

Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya-Endik 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahraan Güler 
Faruk Küreli 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
İbrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 

EDİRNE 
Talât Asal 

Süleyman Bilgen 
ilhamı Ertem 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZINC1N 
Hüsamettin Atabeyli 

Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Gö«rüş 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Nizamettin Erkmen 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 

OÜMÜŞANE 
Halis Bayramoglu 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

İÇEL 
Helâl Kılıç 
Sadık Kutlay 
ihsan önal 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 
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İSTANBUL 
Suphi Baykam 
Ferruk Bozbeyli 
Hatip Tahir Burak 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz 
Vahyi özarar 
Ilhanıi Sancar 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 

İZMİR 
Mehmet Ali Ay taş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
İhsan G ursan 
Şinasi Osma 
Kadri özek 

KARS 
Necmettin Akan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman'Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

M, Meclisi B : 86 
KIRKLARELİ 

Mehmet Alâeddin Eriş 
KIRŞEHİR 

Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
naldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yüccsoy 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
II. Avni Akşit 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit natipoğlı 
Yakup Kadri Karaca 
m an oğlu 
Nıısret Köklü 
nilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yen i şehirli oğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 

2 . 4 11965 0 : 2 
Kemali Bayazıt 
Ali Hüdayioğlu 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Vahap Dizdaroğlu 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

NİĞDE 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soy er 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlıı 
Ata Bodur 
Ferda Gül ey 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topal oğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Xuri Bayar 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SİİRT 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
Sebati Hasta oğlu 
Cevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TOKAT 
n . Ali Dizman 
Zeyyat Kocam emi 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Selâhattin Güven 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Kadri Erogan 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görcntaş 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
îsmet Kapısız 
Tursrnt Nizamoırlu 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 
Mehmet Ali Pestilci 

I Reddedenler] 
ADANA 

Kemal Sarıibrahimoğlu 
ADIYAMAN 

Mahmut Deniz 
AFYON KARAHISAR 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Rıza Bol a t 

AYDIN 
Orhan Apaydın 

BALIKESİR 
Süreyya TToç 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

ÇORUM 
Necmi ökten 

DİYARBAKIR 
Idnan Aral 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 

Celâlettin Üzer 
GAZİANTEP 

Osman Orhan Bilen 
Hüseyin îneio&lu 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Naim Tirali 

İÇEL 
Yahya Dermancı 

İSTANBUL 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Necip Mirkelâmoğlu 
Lebit Yurdoğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 

KONYA 
Rüştü Özal 
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Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Rauf Kıray 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Ahmet Savrun 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHISAR 
Halûk Nur Baki 
Hasan Dinçer (B.) 
Şevki Güler (I.) 
Mehmet Turgut (B.) 

AĞRI 
Nevzat Oüneör 

AMASYA 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Osman Bölükbaşı 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
Mehdi Mıhçıoğln 
Abdülhak Kemal Yörük 

ARTVİN 
Nihat Ata 

M, Meclisi B : 86 
ORDU 

Orhan Naim na'.medar 
SlîRT 

Cevdet Aydın 
Adil Yaşa 

SÎVAS 
Adil Al tay 
Rahmi Günay 

I Oya ka 
AYDIN 

Hilmi Aydın çer 
Nedim Müren 

~ BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Fenni İslimycli 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Kemal Demir 
Fuat Ümit 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 
Ekrem Paksoy 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Refet Sezırin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Hilmi incesulu 

DENİZLİ 
ismail Ertan 
Atıf Şohoğlu 

2 . 4 . 1965 O : 2 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

ntyanlar] 
' DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu (I.) 
Hilmi Güldoğan 
Recai tskenderoğlu (B.) 
Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Fahir Giritlioğlu 

ELAZIĞ 
Naci Güray 
nürrem Müftügil 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Kudret Mavitan 
Mithat San (B.) 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Köymen 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

TRABZON 
Ahmet Şener 

URFA 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 

UŞAK 
ibrahim Bulanalp 

HATAY 
Abduilah Çilli 
Sekip inal (B) 
Saki Zorlu 

tÇEL 
Mazhar Arı kan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan 

ÎSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Cihad Baban 
Nurettin Bulak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
(B.) 
Saadet Evren (I.) 
Faıhrettin Kerim Gökay 
Hilmi Oben 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem (I.) 
Selim Sarper 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

IZMÎR 
Şükrü Akkan 

ANTALYA 
Nihat Su 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

[Çekinserler] 
HATAY 

Bahri Bahadır 
KARS 

Hasan Erdoğan 

UŞAK 

Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
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Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Ziya II an han 
Saim Kaygan 
Nihad Kürşad 
Mustafa Uyar 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı öktem 

KASTAMONU 
Avnd Doğan 
Fethi Doğançay 
Ali Özdikmenli 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Sağlam 

KIRKLARELİ ' 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KONTA 
İrfan Baran (B.). 
Ahmet Gürkan 
İhsan Kabadayı 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Brbefc 
Sadrettin Tosbi 

M. Meclisi B : 86 2 . 4 . 1966 O : 2 
MALATYA 

Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat 
îsmet înönü 
H. Ziya Özkan 

MANÎSA 
Neriman Ağaoğlu 
Muammer Erten 
Hurrem Kubat 

MARAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 
Enver Kaplan 

MARDÎN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
tlhan Tekinalp 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy (B.) 

ORDU 
Refet Aksoy 

Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Muslihittin Gtirer 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
Ilyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Haşim Tan (t.) 

SİVAS 
İbrahim Göker 
Ahmet Kangal 
Güner Sarısözen 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 
Ali Rıza Uhısman (İ.) 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Nazmi ökten 
Kâmuran Ural 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Kemal Badıllı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

YOZOAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
(B.) 
Mustafa Kepir 
Celâl Sungur (t.) 
Veli Uyar * 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Yusuf Ziya Yücebilgir 

[Açık üyelikler] 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
İstanbul 
İzmir 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

Kocaeli 
Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

1 
1 
1 
1 
2 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
86. BİRLEŞİM 

2 . 4 . 1965 Cuma 

Saat : 15,00 

î 1 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 

Ereğli Demir ve Çelik fabrikaları Türk Anonim 
Şirketindeki yolsuzluk iddialarını incelemek 
üzere, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
kurulması kabul edilen Meclis Araştırma Ko
misyonuna bir üye seçimi, 

2. — Giresun Milletvekili î . Etem Kılıç-
oğlu'nun, istanbul Emniyet Teşkilâtında ka
çakçılık, hırsızlık, uyuşturucu madde, beyaz 
kadın ticareti ve bunlarla ilgili konularda in
celeme yapmak üzere, Anayasanın 88 nci mad
desi gereğince kurulması kabul edilen Meclis 
Araştırma Komisyonuna üye seçimi (10/19) 

3. •— Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, { 
Devlet Radyosunun TRT Kanunu hükümlerini 
ihlâl edici tarafsız radyo olmaktan çıkıcı parti
zan bir davranış içerisinde bulunduğu iddia ve 
isnatlarının gerçek olup olmadığı hususunu in
celemek üzere Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırma Komisyonu kurul
masına dair önergesi (10/20) 

B - ÎKlNCl DEFA OYA KONULACAK İŞLER 
1. — 1965 malî yılı bütçeleri kanunlaşınca- * 

ya kadar devlet harcamalarına yetki veren 
19 . 2 . 1965 günlü ve 544 sayılı Kanunda deği
şiklik yapılmasına dair kanun tasarısı (Millet I 
Meclisi 1/822; Cumhuriyet Senatosu 1/454) (S. j 
Sayısı : 923) 

1 1 ! 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL j 

GÖRÜŞME | 
m ! 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ- I 
TIRILAN ÎŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye

si Ahmet Nusret Tuna'nın, Anayasayı ihlâl su
çundan Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edi
lenlerin cezalarının kısmen affı hakkındaki 78 
sayılı Kanunun 2 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkındaki kanun teklifine dair Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuri
yet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi Adalet Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 2/771; Cumhuriyet Senatosu 2/152) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 814 e 1 nci ek, Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 554) 

2. — Siyasi Partiler kanunu tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal Sanib-
rahimoğlu'nuıı, Siyasi partiler kanun teklifleri 
ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378, 
2/591) (S. Sayısı : 527) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı ve iki arkadaşının, Cumhuriyet 
Senatosu Teşkilât kanunu teklifi ile Millet Mec
lisi idare Âmirlerinin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Memurları Teşkilâtı hakkındaki 5509 
sayılı Kanunu değiştiren 231 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bâzı hükümler eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Anayasa Komisyonu mütalâası ile Plân Ko
misyonu ve Maliye Komisyonu raporları (2/13, 
2/85) (S. Sayısı : 655 e 1 nci ek) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BlR DEFA 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

V 
IKI DEFA GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

A - ÎKlNCl GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BlRlNCt GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




