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zım geldiği, bunun korunması için bütün 
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4. —* M. P. örupu adma Kırşehir 
Milletvekili Aihmet B&gitt'in, yalnızca ha
tiplere ithamkâr konuşuyor, diye tarizde 
bulunmamak, onları dinlemesini de bilmek 
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5. — Rahatsız bulunan tmar ve İskân 
Bakanı Hecai tskenderoğlu'na iyileşinceye 
kadar Devlet Bakanı Sekip İnal ta vekil
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Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1161) 93 

6. — Devlet Bakanı Hüseyin Ataman'-
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Ortaklığı adiyle kurulacak olan şirkete 
Vftklf&i» &eftel Müdürlüğünün ortak ola-
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larından seçilecek üçer üyeden kurula-
eak geçici bir komisyonda görüşülmesine 
dair önergesi, 93:94 
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7. — Giresun Milletvekili î. Eteni 

Kılıçoğlu'nun, İstanbul Emniyet Teş- , 
kilâtmda kaçakçılık, hırsızlık, uyuşturu-
cu madde, beyaz kadın ticareti ve bunlar
la ilgili konularda inceleme yapmak üze
re, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
kurulması kabul edilen Meclis Araştırma 
Komisyonuna üye seçimi (1/19) 94 

8. — Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'ün, Devlet Radyosunun TRT Kanunu-
hükümlerini ihlâl edici tarafsız radyo ol
maktan çıkıcı partizan bir davranış içe
risinde bülunlduğu iddia ve isnatlarının ger* 
çek olup olmadığı hususunu incelemek 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırma Komisyonu ku
rulmasına dair önergesi (10/20) 94:130 

5. — Sorular ve Cevaplar 130 

A) Yazılı sorular ve cevapları 130 
.1. — Yozgat Milletvekili İsmet Ka

pısız'm, Ankara, İstanbul ve İzmir illerin
de çalışan taksi ve dolmuş şoförlerinden, 
1962 malî yılı başından bugüne kadar, ne . 
miktar .para cezası alındığına dair soru, 
önergesi ve İçişleri Bakanı İsmail Hakkı 
Akdoğan'm yazılı cevabı (7/594) 130:131 

2. •— Kırşehir Milletvekili Memduh Er
ci emir'in, daimi su altında bulunan Kay
narca ilçesi Tepedivanı Kapaklar köyü 
arazisinin kurutülması için lüzumlu ka-
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nalın açılıp açılmıyacağma dair soru 
önergesi ve Köyişleri Bakanı Seyfi öz-
türk'ün yazılı cevabı (7/644) 132 

3. — Tekirdağ Milletvekili Turhan 
Kut'un, Azot Sanayii Kütahya Fabrika
sında, 1967 yılında üretilecek fazla gübre
lerin depolanması, nakli ve dağıtımı için 
alınması düşünülen tedbirler olup olma
dığına dair soru önergesi ve Tarım Ba
kanı Turhan Kapanlı'nm yazılı cevabı 
(7/650) 132:133 

.., 4..,.— Burdur Milletvekili Nadir Ya-
vuzkan'm, Burdur ilii yallarının, 1965 
yılı içinde, yapılmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair soru önergesi ve Ba
yındırlık Bakanı Orhan Alp'in yazılı ce
vabı (7/654) 133:135 

5. — Konya Milletvekili Kadircan 
Kaflı'nm, Eskişehir'in Mahmudiye ilçesi
nin Hamidiye köyü halkından alman Zi
raat ' Odaları Birliği aidatının kanuni 
olup olmadığına dair soru önergesi ve 
Başbakan adına Tarım Bakanı Turhan 
Kapanlı'nm yazılı cevabı (7/673) 135:136 

6. — Konya Milletvekili Kadircan 
Kaflı'nm, İstanbul'daki Askerî Müzede 
14 seneden beri uzman olarak çalışan 
zatın işine son verilmesi sebebine dair 
soru önergesi ve Millî Savunma Bakani 
Hasan Dincer'in yazılı cevabı (7/675) 136:137 
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1. — GEÇEfr TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
İzmir Milletvekili Mustafa Uyar, 2836 sayılı 

Kanunun 22 nci maddesirifin değiştirilmesine' da
ir kanun teklifi ile uzman jandarma kanun-tasa
rısının önemlerine binaen biran evvel kanunlaş
malarını temin için verdiği önergenin icabının 
yerine getirilmesine dair gündem dışı demecine 
Başkanlıkça, önergenin Divanda gereği düşünül
dükten " sonra Genel Kurula "sunulacağı • yolunda 
cevâp verildi, •"•' ;

 ; 

Giresun Milletvekili Naim Tirali, fındık üre
ticilerini güç durumdan, kurtarmak için, Hükü
metin . fındık politikasının üreticileri koruyucu 
istikamette açıklaması ve fındık mubayaasına 
devam edilmesi konularında gündem dışı demeç
te bulundu. 

Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, Ereğli 
J)emir>veVÇelik Fabrikaları Türk Anonim Şirke
tindeki yolsuzluk iddialarını incelemek üzere, 
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Anayasanın 88 indi maddesi gereğince kurulması 
kabul edilen Meclis Araştırma Komisyonuna se
çilecek Ibağımsız üyelik için yapılan seçim sonu
cunda Ankara Milletvekili Nihat Berkkan'm, se
çildiği bildirildi. 

1965 malî yılı bütçeleri kanunlaşınsaya kadar 
Devlet harcamalarına yetki veren 19.2.1965 gün
lü ve 544 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarım, ikinci defa açık oya sunula
rak kanunlaştı. 

Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi izzet Ge-
ner'in, Millet Partisinden ve Ortaklık Parlâmen
to Komisyonundan istifa ettiğine dair Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi öle, 

Ortaklık Parlâmento Komisyonu Üyeliğine 
Konya Milletvekili Kemal Ataman'm, seçildiğine 
dair Millet Partisi T. B .M. M. Grupu adına Kır, 
şehir Milletvekili Ahmet Bilgin'in, önergesi oku
narak bilgiye sunuldu. 

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 inci maddesi gereğince ku
rulması kabul edilen Meclis Araştırma Komis
yonuna üye seçimi, henüz partilerden adayların 
bildirilmediği ve bu konuda C. H. P. nin vâki 
itirazının Başkanlık Divanınca tetkik edilmekte 
olduğu bildirilerek, gelecek birleşime bırakıldı. 

Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Devlet 

Radyosunun TRT Kanunu hükümlerini ihlâl edi
ci tarafsız radyo olmaktan çıkıcı partizan bir 
ravranış içerisinde bulunduğu iddia ve isnatları
nın gerçek olup olmadığı hususunu incelemek 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına dair 
önergesinin görüşülmesi sırasında Millet Partisi 
adına Ankara Milletvekili Osman Bölükbaşı ko
nuşurken çıkan gürültüler sebebiyle içtüzüğün 
94 ncü maddesi gereğince Birleşime bir saat ara 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekil i Yozgat 

Mekki Keskin ismet Kapısız 
Kâtip 
Siirt 

Süreyya öner 

İkinci Oturum 
Yapılan seçim ve açık oylamanın sonuçları 

bilgiye sunularak vaktin gecikmiş tolması sebe
biyle 6 . 4 . 1965 Salı günü saat 15,00 te topla
nılmak üzere. ,(Saat. 19,10 da) Birleşime son ve
rildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Mekki Keskin 

• • • 

Kâtip 
Siirt 

Süreyya öner 
Kâtip 

Kastamonu 
Sabri Keskin 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 

1. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydırıçer'in, 
Donanma Yardım Pulu kanun teklifi (2/830) 
(içişleri, Ulaştırma, Adalet, Millî Savunma, Ma
liye ve Plân komisyonlarına) 

Rapor 
2. — Millî Prodüktivite Merkezi kuruluş ka

nunu tasarısı hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığının ret tezkeresi ile. Millet Mculisi 

Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/321. 
Cumhuriyet Senatosu 1/437) (Gündeme) (S. Sa
yısı: 532 ye 1 nci ek) 

Cumhuriyet Senatosundan gelen işler 
3. — özel öğretim kurumları kanunu tasarı. 

sı (Millet Meclisi 1/539, Cumhuriyet Senatosu 
1/441) (Millet Meclisi S. Sayısı : 495 ve 495 e 1 
nci ek, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 565) 
(Millî Eğitim ve Plân komisyonlarından 5 er 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyona) 



B Î R Î N G Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

3AŞKAN — Bagkanvekili Ferruh Bozbeyli 

KATİPLER : Sabri Keskin (Kastamonu), Veli Uyar (Yozgat) 

» 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 87 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama otomatik cihazla yapı
lacaktır. Sayın üyelerin kabul düğmelerine bas
malarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 

1. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, önce
ki birleşimde Başkanlık Divanının tutumu hak
kında demeci ve Başkanın cevabı 

VEFA TANIR (Konya) — Sayın Ba ış to , 
müsaade ederseniz oturduğum yerden bir şey 
•arz edeyim? 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

VEFA TANIR (Devamla) — Geçen oturum
da Bölükbaşı'nın konuşmalarının son kısmı zabıt
lara geçmemiştir. Müsaade ederseniz zaptı sabık 
(hakkında; 

ikinci bir talebim; Bölükbaşı'nın konuşmala
rı arasında meslekine ait ilmî bir kelimeyi sarf 
etmemden dolayı şansımıaı yapılan sataşmalar 
yine zabıtlarda mevcuttur. Geçen oturumda Sa
yın Başbakandan bu sataşmalara bu oturumda 
cevap verilmesi lâzımdır, bir başka oturumda 
Başkan itiraz edebilir, demiş isem de Başkan 
konuşturtmadı, oturumu kapadı. Şimdi başka 
bir oturumdayız, Başkanlık Divanı değişmiştir; 
ama zabıtlar ortadadır. Bu bakımdan da ikinci 
bir söz talebim vardır. 

Üçüncü bir talebim; bu tip oturumlarda ye
rinizden kalktığınız zaman esas hakkında bir 
mütalâa serd edeceğinizi düşünmeden Başkanlık 
Divanı, bir sataşmayı oturduğu yerden yapıyor 
kanısı ile peşin hükümlerle söz hakkımız kaybo
lursa bir başka oturumda cevap veremez hale 
^üşüyoruz. Başkanlık Divanının tutumu hakkm-

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere başlıyo

ruz. 

da üç noktadan söz rica ediyorum..(«Duymuyo
ruz» seslen) 

BAŞKAN — Bâzı arkadaşlarımız Sayın Vefa 
Tanır'm konuşmalarını duymadıklarını söyledi
ler. Ben tekrar ediyorum; arkadaşımız üç ayrı 
noktadan Riyasetten söz talebetmektedir. Bu 
üç ayrı nokta, birisi; Başkanlık Divanının tu
tumu, diğeri zapta kendi meslekî tâbiri ile il
gili bir konunun yanlış geçmiş olması, bir diğe
ri de, daha evvel kendilerine sataşma olduğu 
iddiası dolayısiyledir. Buyurun Sayın Vefa Ta
nır. Oturunuz lütfen yerinize. 

2. — C. H. P. Grupu adına Burdur Milletve
kili Fethi Çelikbaş'm, hatiplerin konuşmaların
da geçen galiz elfaz için İçtüzükte lisan nezake
tine davet hususunda hükümler bulunduğu, 
Başkanlıkça bunların yerine getirilmediği, bu 
gibi olaylara meydmı vermemek için bundan 
sonra bu konuda dikkat gösterilmesi icabettiğine 
dair demeci 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 2 Ni
san 1965 Cuma günü akdettiğimiz birleşimde 
cereyan eden üzücü hâdiseler Meclis çalışmala
rına devaon imkânını vermemiştir. Bu türlü 
hâdiselerin tekerrür etmemesi konusunda bütün 
grupların gerekli hassasiyeti göstereceğinden 
emin bulunuyoruz. Riyaset olarak da biz, tgtiU 
züğün emrettiği usuller dairesinde gerekli ted-. 
birleri alacağız, Riyasete bu mevzu ile ilgili bir--

4. — BAŞKANLIK DİVANININ OENEL KURULA SUNUŞLARI 

, - 9 0 _ 



M. Meclisi B : 87 
çok arkadaslanmız müraeaatt etmiş ve gündem 
dışı konuşma talebinde bulunmuşlardır. Biz, 
gündem dışı konuşmalarda bu mevzua münha
sır olmak üzere ve Meclis çalışmalarının selâ- I 
metle cereyanını temin sadedinde kendi görüşle
rini bildirmek üzere, aaıdece grup sözcülerine 
söz vermekle iktifa edeceğiz, ilk sözü C. H. P. I 
Grupu adına Sayın Fethi Çelikbaş'â veriyoruz. 
Buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA FETHİ ÇELİK-
BAŞ (Burdur) — Sayın Başkan, Millet Mecli-
nin değerli üyeleri, Sayın Başkanın da ifade 
ettiği veçhile,. Millet Meclisinin son birleşimin
de hepimizi üzen olaylar cereyan etmiştir. Baş
kanlık Divanının bu olaylar üzerinde Meclis iç
tüzüğüne göre tedbirler alacağını söylemesi bi
zi ancak memnun etmektedir. O gün konuşulan 
konu bir üye arkadaşımızın muhtariyeti yeni 
Anayasamızla teminata bağlanmış olan Türkiye 
Radyo ve Televizyon Kurumu ile ilgili bir araş
tırma takriridir. Konu bu hudut içerisinde mü
zakere edilmesi gerekirken Hükümette ortak 
olan bir grup başkanı ve partinin lideri arka* 
daşım beyanları maalesef hepinizin gözleri 
önünde cereyan eden nâhdç olaylara se
bebiyet vermiştir. Kürsüye çıkan hatip
lerin, bir Fransız mütefekkirinin ifade
siyle; «Üslûbu beyan aynıyla insan» olduğuna 
göre, her hatibin kendi üslûbu içerisinde konuş
ması elbette olağandır. Fakat, hatiplerin üslû
bu Başkanlıkça Meclis İçtüzüğü hükümlerine 
göre kâfi maddeler mevcutken, lisan nezahati-
ne davet etmek gibi bir vazife tahaddüs etmiş
ken, Başkanlıkta vazife gören arkadaşların, ki 
bugün Sayın Ferruh Bozbeyli arkadaşımızın 
gayet bilgili müzakere ediş tarzında bu çeşit bir 
olaym tekerrür etmiyeceği hakkında samimî 
kanaate sahip bulunmaktayız, Başkanlıkta bu
lunan arkadaşın müteyakkız, uyanık olarak ha- I 
tibin beyanında geçen kelimeleri takibetmesi ve 
lüzumu halinde bizim kanaatimize göre, Meclis I 
müzakerelerini tanzim eden İçtüzük hükümleri- I 
ne göre, hatibin beyanına müdahale ederek, ga
liz elfaz kullanılıyorsa, hakaret edici beyanlar
da bulunuyorsa, bunlardan sarfınazar edip 
hatibin lisan nezahati içersinde fikirlerini ifa- I 
de etmesini istemesi vazifesi icabından bulunur
ken, hâdiselerin ortaya çıkmasından o birle
şimde vazife gören Sayın Başkanın da vazife- | 

6 . 4 . 1965 0 : 1 
sini lâyikı veçhile ifa edemeyişinin bir tesiri ol
duğu kanaatini maalesef taşımaktayız. Bu iti-' 
barla geçen gün cereyan eden müessif olaylar 
karşısında, evvelâ sayın takrir sahibinin bir sa
atlik izahatı içinde yer yer icabsız olarak tah
riklerde bulunmuş olmasına rağmen, sükûnet ve 
sabırla, onu takiben grupu adına konuştuğunu 
beyan eden Sayın Millet Partisi Liderinin 
1,5 saate varan konuşması içerisinde mevzuun 
çok dışına taşarak sadece sayın liderimizi de
ğil, tek tek arkadaşlarımızı ve sonunda bütün 
grupumuzu hedef ittihaz ederek asla vâridolmı-
yan ağır kelimelerle, yakışıksız beyanlarla ha
rekete teşebbüs etmesi karşısında, grupumuzun 
gösterdiği sabırlı hareket, muhterem arkadaş
ların nazarından kaçmamıştır. Filhakika cere
yan eden olaylardan bizim kadar müteessir ol
duğunu bize lütfedip beyan eden başka grupla
ra dâhil üyeler, itiraf edelim ki, cereyan eden 
olaylardan duyduğumuz üzüntü de bizim için 
değerli bir teselli konusu olmuştur. O gün ce
reyan eden olaylarda C. H. P. Grupuna uzak
tan yakından atfı mümkün olmıyan hatâ ve 
kusur mevcudolmadığına göre, biz, Başkanlı-. 
ğm bedema yalnız bizim grupumuzu değil, baş
ka grupları da bu tarzda itham eden beyanlar 
karşısında, Başkanlık mevkiini işgal eden hangi 
Sayın Başkan olursa olsun, Meclis İçtüzüğünün 
kendisine verdiği yetki ve vazifeyi hüsnü ifa 
ederek nahoş hâdiselere sebebiyet vermemesini 
gönülden temenni etmekteyiz. Şunu da belirt
mek isteriz ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin büyüklüğü, adında geçen «büyük» kelime
sinden mütevellit değildir arkadaşlar. Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin büyüklüğü milletin 
Anayasa ile teker teker her bir üyeye tevdi 
ettiği vazifeyi millete ve Büyük Millet Meclisi
ne lâyık bir olgunluk içerisinde vazife görmesi 
ile bu hakka lâyik olabileceği kanaatini taşırız. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin büyüklüğüne 
lâyık büyük ve fikir sahibi kişiler olarak, her 
hangi bir tahrike meydan vermeden, ortada mü-
kazere konusu olan hususlarda konuşanlar li
derler olsa dahi, mevzua münhasır kalarak, 
fikirlerini dermeyan etmelerinin Türk Milletinin 
bizden beklediği vazife olduğu kanaatini taşı
yarak, bu tarzda müzakerelerin seyrine imkân 
hazırlaması ve müzakereleri bu istikamette yü
rütmesi bakımından bugünkü Sayın Başkana 
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M. Meclisi B:8f 
bunu bilhassa atfediyor değilim, Başkanlık Ma
kamında oturan bütün Başkanlarımızın hususi 
bir dikkat göstermelerini bilhassa rica etmekte
yim. Mâruzâtım bundan ibarettir. Teşekkür 
ederim arkadaşlar (Orta sıralardan alkışlar) 

3. — A. P. Grupu adına Gümüşane Milletve
kili Sabahattin Savacı'nın, söz ve fikir hürriyeti 
masuniyetinin en yüksek derecesini Meclis kür
süsünde bulması lâzımgeldiği, bunun korunması 
için bütün milletvekillerinin görevli olmaları 
gerektiğine dair demeci. 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Saba
hattin Savacı. 

A. P. GRUPU ADINA SABAHATTİN SA
VACI (Gümüşane) — Muhterem arkadaşla
rım, geçen celsede vuku bulan olaylardan Bü
yük Meclisimizi teşkil eden bütün partilere men
sup arkadaşlarımın hepsinin elem duyduğunu 
takdir ediyorum. İşte Adalet Partisi Grupu 
adına geçen celsede söz halinde, hareket halinde 
vuku bulan olaylardan duyduğumuz teessürü 
ifade etmek üzere huzurunuza geldim. 

Muhterem arkadaşlarım; her ne kadar bu 
kürsüde konuşmanın bir adabı, bir tekniği ol
mak lâzımgelirse de aslolan, demokraside söz 
hürriyetinin, fikir hürriyetinin masuniyetinin 
en yüksek derçeesi bu millet kürsüsünde yeri
ni bulması lâzımgelir. Mesele şuradadır; bura
da konuşan kimsenin millet adına yaptığı ko
nuşma fikirlerimize uygun gelmese dahi, konuş
masını hürmetle dinlemek ve onun fikirlerine 
karşı olmakla beraber, onun fikirlerini kendi 
zaviyesinden hürmetle dinlemek hepimizin vazi
fesi olmak lâzımgelir. Muhterem arkadaşlarım; 
bu kürsü her halükârda milletin bize emanet 
etmiş olduğu şerefli bir kürsüdür. Bunun masu
niyetini korumak hepimizin müşterek vazifesi
dir. Bu kürsüde konuşan arkadaşlarımızın, hü
viyetleri ne olursa olsun, fikirleri ne olursa ol
sun, onları rahatça ifade etmesine imkân verme
liyiz. Ye gerekiyorsa buradan ifade edilecek 
fikirlerin her hangi bir surette ifadesine imkân 
vermiyecek kimseler aramızdan çıkarsa, onlara 
da karşı olmalıyız. Demek istiyorum ki, fikir
leri bizim karşımızda olan arkadaşlarımızın fi
kirlerini bu kürsüden rahatça ifade etmelerine 
demokrasinin eski bir prensibi olarak ve bizim 
de gönülden bağlı olduğumuz bir prensibolarak, 
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onun savunucusu olmak durumundayız. Adalet 
Partisi Grupu olarak temennimiz, bu kabîl mü
essif hâdiselerin bir defa daha Yüksek Meclisi
mizde olmamasıdır. Onun için de bütün arka
daşlarımızı his ve heyecanları ile milletin bu 
kürsüsüne karşı saygılı olmaya ve onun korun
masında görevli olmaya davet ediyorum. Hepi
nizi saygı ile selâmlarım. 

/. — M. P. Grupu adına Kırşehir Milletvekili 
Ahmet Bilgin'in, yalnızca hatiplere ithamkâr ko
nuşuyor, diye tarizde bulunmamak, onları dinle
mesini de bilmek icabettiği konusunda demeci. 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Ahmet Bilgin. 

MİLLET PARTİSİ GRUPU ADINA AH
MET BİLGİN (Kırşehir) — Muhterem arka
daşlar, elbette bu Meclisin ve şu kürsünün ada
bı, konuşma ve beyan üslûbu, çok nezih ve çok 
dikkatli olmalıdır. Bu, hepimize düşen bir va
zifedir. Kanuşmanın adabı olduğu gibi, dinle
menin de bir adabı olacağı bedihi bir hakikat
tir. Şu halde konuşmayı yapan kimsenin sözle
rini dinlememek de ve ona adap dışı olarak 
yerinden cevaplardırmak da bu Meclisin ulviye-
tiyle kabili teklif bir iş değildir. Binaenaleyh, 
bir tarafa burada yalnız konuşurken tarizkâr 
kelimeler kullanmıştır, hakarete varan kelime
ler söylemiştir diye itham etmenin doğru olmı-
yacağı kanısındayım. Bir insan burada itham
kâr konuşursa veya hakarete varan bâzı keli
meler kullanırsa bunları durup dururken kul
lanmış değildir. Buna sebebiyet verenler elbet
te vardır. Bunlar bizce malûmdur, zabıtlarda 
mevcuttur. Yalnız buraya çıkıp hatibi suçlan
dırmak hiçbir zaman hakikatlerle kabili telif 
değildir arkadaşlar. Eğer biz müzakerelerin 
bundan sonra selâmetle cereyanını arzu eden 
bir tutumu takviye etmek istiyorsak, yalnız bir 
tarafa hücum değil, hakikatleri olduğu gibi bu
radan ifade etmemiz icabederdi. Ne yazık ki, 
benden evvel konuşan arkadaşım yalnız hatip
leri itham ettiler, kendilerinin gayet sükûnetle 
dinlediklerini ifade ettiler. Allah için sükûnet... 
Ne diyeyim. Bu ifade karşısında başka söz bu
lamıyorum. Çünkü bundan sonraki konuşma
larda burada tahrik cihetine gidilmemesi için 
söylenmiş sözleri ve verilmiş olan cevapları bu
rada tekrarlamıyorum. Temennim şudur ki, 
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İrandan sonra konuşmasından evvel dinlemesini 
bilelim, ondan sonra konuşanlardan kendilerine : 
mukabele edilmemesini rica edelim. Hürmetle
rimle. (Alkışlar) ' 

BAŞKAN —• Grupları adına başka söz isti- . 
yen arkadaşımız var mı efendim?.. Yok. 

' Gündeme geçiyoruz. . ' • ; 

5. — Rahatsız bulunan tmar ve İskân Bakam 
Recai İnkenderoğlu'na iyileşinceye kadar Devlet : 

Bakanı Sekip İnal'ın vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1161) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
tmar ve İskân Bakanı Recai Iskenderoğlu'-

nun rahatsız bulunması sebebiyle iyileşinceye 
kadar kendisine, Devlet Bakanı Sekip İnal'ın 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN-—Bilgilerinize sunulur. 

6. — Devlet Bakanı Hüseyin Ataman'ın, İs
tanbul Taksim Oteli Türk Anonim Ortaklığı 
adiyle kurulacak olan şirkete Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün ortak olabilmesine imkân verecek 
kanun tasarısının, İçişleri, Maliye ve Plân komis
yonlarından seçilecek üçer üyeden kurulacak ge
çici bir komisyonda görüşülmesine dâir önergesi. 

BAŞKAN •—• önergeyi okutuyorum; 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Türkiye Vakıflar Bankasının, memlekete tu

ristik bir tesis kazandırmak amaciyle, İstanbul 
Belediyesinden satın aldığı Taksim Belediye 
Gazinosu arasında turistik bir otel yapılması 
mukarrer olup, bu maksatla kurulacak şirkete, 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün de ortak olabil
mesini sağlıyacak bir kanun teklifi yapılmış ve 
bu tasarı, ivedilikle görüşülmesi isteği ile yük
sek huzurlarınıza getirilmiş bulunmaktadır. 

(İstanbul Taksim Oteli Türk Anonim Ortak
lığı) adiyle kurulacak olan bu şirkete, Vakıflar 
G-enel Müdürlüğünün de, ortak olarak katılma
sına imkân verecek -bu kanun tasarısının kanun
laşması halinde, tarihî değeri dünyaca malûm 
olan güzel İstanbul'umuz büyük ve temiz bir 
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turistik otel. kazanmakla kalmıyaçak, kıymetli 
âbideler arasına modern bir tesis daha katılmış 
olacaktır. Ayrıca memlekete giren döviz arta
caktır; • . 

Bu imkânın verilmesiyle, Banka, âtıl kaİmig 
bulunan ve önemii sayılan likiditesini daha ve
rimli bir Şekle sokmuş olacaktır. 

" Nitekim, konunun arz ettiği Önem dolayısiy-
ledir ki, Beş Yıllık Kalkınma Plânına dâhil 
edilmiş, inşaat ..plânı ve maliyet hesaplarına gö
re de böyle bir otelin rantabl olacağı ve mem
leketeçok sayıda turist celbinde büyük rol oy-
nıyacağı düşünülerek Vakıflar Genel Müdür
lüğü kurulacak şirkete iştirake karar vermiş
tir.'' 

Ancak,; Vakıflar Genel Müdürlüğüne yetki 
verecek kanun tasarısının henüz kanUnlaşmamış 
bulunması hasebiyle şirket kurulamamıştır. 

. Gerekli teşebbüslere geçilebilmesi için bu ka
nun tasarısının: havale edildiği İçişleri, Maliye 
ve Plân komisyonlarından, seçilecek .3 .-er üye
den kurulacak geçici, bir komisyonda müzake
resini arz ve teklif ederim. 

:. Devlet Bakanı 
Hüseyin Ataman 

BAŞKAN — önergesiyle İlgili olarak, Sayın 
Ataman buyurun, efendim. 

DEVLET BAKANI HÜSEYİN ATAMAN 
(Ankara) —- Muhterem arkadaşlar, mevzuuba-
his otelin arsası 1959 da tapusu alınmıştır. Ay
nı sene beynelmilel bir proje müsabakası açıl
mıştır. Bu müsabakaya 4 ü ecnebi olmak üzere 
7 yerli firma katılmıştır. Teşkil olunan jüri is
tanbul'da yerli (Ahe) firmasının hazırladığı 
projeyi birinci proje olarak kabul etmiştir. îs
tanbul tmar Müdürlüğü bu projeye inşaat ruh
satı vermiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün teşkil oluna
cak şirkete 16 milyon lira sermaye ile iştiraki 
kararlaştırılmıştır. Şirketin sermayesi 47,5 mil
yon lira olacaktır. İnşaatın maliyeti ise 100 mil
yon tutmaktadır. Vakıflar. Bankası şirkete 7,5 
milyon, lira sermaye ile iştirak edecektir. Serma
yenin % 51 i Özel teşebbüse aidolacaktır. Ec
nebi işletmeci ve sermayedar sağlanması mev
zularında baükada teşkil olunan bir komisyon 
çalışmaktadır. •'' .:.-: 
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Rantabi'üte hesaplan isviçre fitwasuıa yap

tırılmıştır. Netice müspettir. 
Sermayeden arta kalan miktar iç ve dıs kre

dilerle sağlanacaktır. Proje, Beş Yıllık Kalkın
ma Plânına dâhildir. Daha uygun bir kredi sağ
lanamadığı takdirde konsorsiyum kredisinden 
faydalanılabilecektir. Bankanın kredi mevzuun
da muhtelif firmalarla temasları devam etmek» 
tedir. Arsanın bedeli tamamen ödenmiştir. Arsa 
8 375 metrekaredir. 

Otel 416 odalı ve (734) yataklı olacaktır. İs
tanbul'un her türlü ihtiyacını karşılıyacak sa
lonlara da sahib olacaktır. 

Bir maddelik olan bu kanun tasarısının bu 
devrede kanunlaşmadığı takdirde otelin inşaatı 
bir sene geriye kalacak ve bundan dolayı mem
leket zarara uğrayacaktır. Bu açık ithiyaca bi
naen takririn kabulünü Yüksek Meclisten istir
ham ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlari'm, öner
gede, teklifin havale edilmiş olduğu içişleri, Ma
liye ve Plân komisyonlarından seçilecek üçeı 
üyeden müteşekkil bir GeçM Komisyon teşkili 
istenmektedir. Bu hususu oylannuza. sun%yorum, 
Kabul edenler*.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

7. — Giresun Milletvekili 1. Etem Kılıçoğlu'-
nun, İstanbul Emniyet Teşlcttâtmdü kaçakçılık, 
hırsızlık, uyuşturucu madde, beyaz ka>dm tic&r 
reti ve bunlarla ilgili konularda İnceleme yap
mak üzere, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
kurulması kabul edilen Meclis Araştırma Komis
yonuna üye seçimi (10/19) 

BAŞKAN — Seçim için gruplarca namzet 
ismi verilmediğinden bu mevzuu bırakıyoruz. 

8. — Antalya Milletvekili îhsan Ataov'ün, 
Devlet Radyosunun TRT Kanunu hükümlerini 
ihlâl edici tarafsız radyo olmaktan çıkıcı parti
zan bir davranış içerisinde bulunduğa iddia ve 
isnatlarının gerçek olup olmadığ% hususunu ince
lemek üzere Anayasanın. 88. npi maddesi sereğhr 
ce bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmmınaı 
dair önergesi (lQ/âQ) 

BAŞKAN — Bu önerge ile ilgili olarak 
grupları adına söz almış alan arkadaşlarımızın 
isimlerini sırası ile okuyacağım. 

Sayın Osman Bölükbaşı, Sayın Cevad Od-
yakmaz, Sayın Turhan Feyzioğlu, Sayın. Ali Ih-
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san Göğüs, Saym Coşkun Kırca, Sayın Hasan 
Fehmi Boztepe. 

Sayın Bülent Ecevit ve Saym Nurettin Ar-
dıçoğlu da grup adına söz istemişlerdir. 

Şahıslar adına söz istiyen arkadaşların sırası 
şöyledir : 

Saym Ferda Güley; Saym Suphi Baykam, 
Saym Kemal Sarıibrahimoğlu, Saym Halûk Nur 
Baki, Saym Reşit Ülker, Sayın. Burhan Apay
dın, Saym Kadri özek, Saym Hasan Fehmi Boz
tepe, Sayın Turgut Çulha, Sayın mehmet Sağ
lam, Saym Nihat Diler. Saym Ahmet Bilgin de 
grup adına söz istemiştir, isminizi kaydettik. 

Sayın Sabri Vardarlı, isminizi kaydettik. 
Sıra Saym Bölükbaşı'nm, buyurun efendim. 

MÎLLET PARTİSİ GRUPU ADINA 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Muhterem 
arkadaşlarım, demokratik rejime hizmet etmek 
gayesiyle 2 Nisan 1905 Cuma günü gerçekleri 
dile getiren konuşmamız malûm sebeplerle in
kıtaa uğratılmıştı. Zaruret olmadıkça o sebep
ler üzerinde dumıyaeağiız. Bir gün gelecek 
onun da mujhasdbedi bu kürsüde yapılacaktır. 
O konuşmamızda Devlet Radyosunun gayesine 
i/hanet eden bir vasıta haline getirildiğini gös
teren bîr çok hadise zikretmiş ve bunları te-
videden bâzı mühim vesikaları da okyacağımızı 
aç-felamıstık. Bu vesikalar, radyoda çalışmış 
radvo idarecilerinin tutumunu beğenmemiş, ka
naatkarına uygun görmemiş ve kısa bir zaman 
önce oradan- istifa etmiş bir müdürün memle
kete faydalı olur düşüncesiyle Cumhurbaşkanı
na, Başbakana, Turizm ve Tanıtma Bakanına, 
TRT Yönetim Kuruluna ve bütün Parti Lider
lerine jETÖnderd'iği 29 Mart 1965 tarihli mektubu 
île ona merbut olan bir incelemeden ibarettir. 
O gün tamamiyle okumak imkânını bulamadı
ğımız bu yazıları biraz sonra Yüksek Heyetini
zin ıttılaına arz edeceğiz. 

'Bundan evvel, çok taze ve manâlı bâzı mi
sallerle TRT yi yönetenlerin nasıl bir zihniyet 
içinde bulunduklarını, gerçekleri tahrifte ne 
kadar cüretkâr bulundulklannı açıklamak iste
riz. Bu suretle onun tarafsızlık kisvesi altın
da nasıl tahrifci ve tahrikçi bir partizan organ 
olduğu hakikati bir kere daha ortaya çıkacak
tır., 
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Milletvekilleri ödenekleri mevzuu nezrinde 

umumî efkârın son derece hassas olduğu bili
nen bir husustur. Bu mevzu ile alâkalı olarak 
verdiğimiz bir beyanatın C. H. P. ye dokunan 
kısımlarını radyonun millete duyurmadığmı 
buna mukabil ödenekler meselesini alabildiğine 
isttemar eden C. H. P. tebliğlerini, bir (haberi 
iki defa vermek mutad değildir, diye Başba-
kanlığa red cevabı vermesine rağmen, bir kaç 
defa verdiğinî, bu suretle taraf tuttuğunu be
lirtmiştik. O günkü konuşmamızda umumî ef
kâr için son derece dikkate şayan açıklamalar 
da yapmıştık. Bu cümleden olmak üzere C. H. 
P. Genel Sekreteri Sayın Kemal Satır'ın, Sa
yın Cumfhurbasika.ni ve parti liderleri huzu
runda, grupumuzda zam aleyhine karar almava 
gücümüz yetmedi dedigjini de ifade etmiştik. 
Bu sözlerin millet tarafından duyulması, is
tismarların iflâsı olacak ve halk herkesin sami-
mivet derecesini tâyin imkânını bulacaktı. 
TTmumî efkârın rVrnı hüküm vermeline yar
dımcı olması icabeden Devlet radyosu, ifade et
tiğimiz bu gerçeklerin hiçbirisini millete duyur-

madı. Sadece konuşmamızı naklederken, Bölük-
başı bundan sonra milletvekillerinin maaş fark
ları konusundaki görüşmelere değindi demekle 
yetindi. Radvonun o akşam verdiklerini teyple 
te'Kbit ettirmiş bulunuvorum. Yüksek Meclis is
teme burada dinletebiliniz. Bu suretle C. H. P. 
yo kanat geren ve hakikatleri milletten gizliyen 
partizan radyo, çok müîhimmiş gibi, bize ya
pıdan çirkin bir iftirayı da millete duyurmak
tan geri kalmadı. Yeri gelmişken istidraden arz 
edey'm ki, Sayın Bülent Ecevit'in, işçilerin ga
leyan. halinde bulunduğu bir zamanda haksız 
bir ithr.mmı yerciiz bir ithamım uzun uzun 
radvodan veren vazifeliler, alâkalı Enerji ve 
Ta.biî Kaynaklar Bakanı arkadaşımızın, bu id
dialar yalandır diyen sözündeki, yalan, sözünü 
yanlışa çevirecek kadar nezaket havası içinde 
bulunuvorlar, öbür taraftan burada yapılan 
şenî bîr iftirayı otuz milyona bir parti liderinin 
hayûvetîni zedelemek gayesiyle duyurmak
tan da geri kalmıyorlar, işte tarafsız radyo bu
dur. Bunu yaparken de foto - montaj oyunla
rına taş çıkartan bir hüner gösterdi. Şimdi o 
hünerin üzerinde duracağız. 

Biliyorsunuz foto - montajın karşılığı radyo 
literatürümde se» -. montajdır. Radyo, ses mon-
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u,ajı da geçta. şimdi o hüneri açıklıyacagız. Ev» 
relee bahsettiğimiz teknik suikastın bu hünerin 
^anında gölgede kaldığını herkes anlıyacaktır. 
Hatırlıyorsunuz,. C. H. P. ne dokunan sözleri-
Tniz Hükümet programı müzakeresi vesilesiyle 
banttan cümle oümle çıkarılmıştı. îlk konuşma
mızın bir kısmım sesimizden vermemelerini tek
nik bir arıza olarak izaih etmişlerdi, belki müm
kündür diyenler olmuştu. Ama üçüncü veya 
dördüncü konuşmada yer alan, bilhassa 30 mil-
von üzerinde tesir yapacak cümlelerin banddan 

çıkarılması, suikasttan başka bir şey değildi. 
O zaman bunun adına, tefenik suikast, demiştik. 
Tarafsız Devlet radyosu teknik suikastı ş:mdi 
17 görüyor, onu gölgede bırakacak hünerler için
le bulunuyor. Şimdi o hünerleri anlatacağım. 

O günkü konuşmamızı teypten tesbit eden 
Meclis zaptının 112 nci sahifesinde şöyle bdr 
<vimle var; zabıt da yanımdadır. Sancar ayrılı-
vor, yani Ilhami Sancar arkadaşımız, «înşaal-
^h sizi başımızda göreceğiz.» Kim söylüyor? Po
litika ile ilgisi olmıyan askerler söylüyor. Rad-
vo da bu haberi zannederim verdi, gazetelerde 
dl3 okuduk. Bütün askerlere izafe edilen bir söz 
değil. Bir kişi mi, iki kişi mi, böyle bir söz söy
lemiş. Bunu balkınız ne hale getiriyor, bizim 
tarafsız-' radyo. «Genelkurmay Başkanı ve Kuv
vet Kumandandan geliyor, İsmet Paşa ayrılı
ya?, inşaallaıh sizi tekrar başımızda görürüz, di-' 
vorlar.» Radyo, Ilhami Sancar için yapılan veda 
törenini, tnönü için yapılmış hale getiriyor, bah
setmediğimiz halde, bu törene Genelkurmay 
Başkanını ve Kuvvet Kumandanlarını iştirak 
ettiriyor ve bilmediğimiz bir veya bir kaç su-
bavın. îthami Sancar için söylediği, insaaMsıh 
".eni tekrar başımızda görürüz sözünü, de inönü 
için onlara söyletiyor. 

Neden söyletayoır; izah edeceğim. Bir tören 
v^pılımşT, Millî Savunma Bakanlığında. Bir su-
bav, sizi başıuffizda. görürüz, diyebilir. Bu hatalı 
-Vab-iMr. Am« bu, 10 binlerin içinde birdir. Fa-
uıl5 bir ordunun başı Genelkurmay Başkanı, 
Kurvet KiKJttundımtlart milletin temsilcisi olan 
Moclism reyi ile istifaya zorlanmış bir Başve-
vî.le, seni tekrar başımızda göreceğiz, sözünü 
söylerlerse btı sözün vehameti çok büyük olur. 
Ben fanmşHKDttda,- ne Kenelkurmay Başkanının 
ne? Kttvrot'tnantBâ«n!ftrmm- böyle bir törene 
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katıldıklarından bahsetmedim. Bu sözü söyliyen-
lerin de onlar olduğunu söylemedim. Ama Mzim 
tarafsız Devlet Radyosu, böyle bir tertip yap
mayı uygun görmüş, bu hale getiriyor; mak
sadı var. Bu suretle de ordunun başındakilerle 
bizi karşı karşıya getirmek taktiğini takibedi-
yor. O da bu taktiğe aşina çevrelerden. Bu taih-
rîk ve tahrifle de iktifa etmiyen radyo, büyük 
bir yalan daha söylüyor; Meclisteki müessif 
hadisenin bu sözlerimiz üzerine G. H. P. li 
milletvekillerinin mü'dalhalesiyle ortaya çıktığını 
da ilâve ediyor. Böylece C. H. P. milletvekilleri
nin. Genelkurmay Başkanı ve kuvvet kuman
danları hakkında icat yoluyla bize söyletilen 
sözlere tahammül edemedikleri ifade edilmek 
suretiyle, onlar ordunun, aşın ve hassas dost
ları olarak gösteriliyor. TRT nin de malûm tak
tiğinin baş taıfcbikcilerinden biri olduğu böyle
ce ortaya çıkıyor. Bu vesile ile tahriklerden .me
det umanlara şunu ifade edelim ki, de
mokrasi ile idare edilen bir memleket
te tenkidin mevzuu • olmıyaeak hiçbir 
şahıs veya müessese düşünülemez. Yüksek Mec
lisin, tenkid adı altında çürütülmek istenmesine 
müsamaha edenlerin tabular yaratmak ne hak
ları ne de hadleridir. (M. P. sıralarından al
kışlar) yeri geldikçe herkes ve her müessese 
tenkid edilecektir. Buna mâni olmaya kimsenin 
gücü yetmiyeeektir; inönü'nün mâruf bir tabi
riyle. 

Şimdi de, radyonun söylediği ve yukarıda 
temas ettiğimiz büyük yalan üzerinde duracağız 
ve gerçeği açıklıyacağız. 

Millî Savunma Bakanlığında Sayın İlhamı! 
Sancar arkadaşımız için tertiplenen tören ile 
alâkalı sözlerimiz, Meclis zaptının 1112 nci say
fasında yer almaktadır. Bu sözlerden sonra ko
nuşmalarımız 9 sayfa daha devam ediyor. Bu 
arada, radyodan istifa eden müdürün mektubu 
okunuyor ve buna merbut olan incelemenin 
okunacağı da tarafımızdan bildiriliyor. Tam bu 
sırada bir miletveMlinin birden bire şahsımı
za yaptığı iftira müessif hâdisenin başlanjgıcı olu
yor. Radyo bu dokuz sayfa içinde söylenen söz
lerden bilhassa TRT den istifa eden müdürün 
mektubundan, sözlerinden bir kelime ile diahi 
bahsetmiyor. 121 nci sayfada yer alan ve de
vam eden iftira ve tecavüzleri, İnönü için ya
pıldığım iddia ettiği veda töreninde Genelkurmay 
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Başkanı ve kuvvet kumandanlarına, bizim na
mımıza söylettiği sözlere bağlıyor. Bu da taraf
sız radyo. 

Arkadaşlarım tahümmfüllü olurlarsa, bugün 
radyonun neşrettiği bir müdafaa beyannamesi 
var; o beyanamede yer alan hususları da huzu
runuzda aklın, mantığın ve vicdanın süzgecin
den geçirip kıymetlendireceğiz. Tahrifin, tah
rikin, partizanlığın ve yalancılığın bundan da
ha şahaser örneği olamaz. Türk Milleti bugün 
Radyonun tarafsız hareket etmediğini ifade 
için Genelkurmay Başkanının' mektubu hakkın
da vaktiyle söylediğimiz sözlerden bir kelimesi
ni millete duyurmadığımı burada ifade etmiş
tik. Bu tantanalı ayrılış törenlerinden, mesaj
lardan bahsetmiştik. Yalnız, Millet için bura
sını enteresan bulmuş ta, Milletin hakkıdır diye 
Anayasa Mahkemesine gitmeye karar verdiğini 
ilân eden partinin, kendi grupundan karar al
makta İzharı aezettiğini, ' Cumlhurhaşkanınm hu
zurunda ifade ettiğini, merak etmemiş, onun 
için millete duyurmııvor. 

İcraatı üzerinde araştırma yapılması isteni
len Radyo işte böyle bir radyodur. Bu radyo mu 
demokrasinin ve milletin emrindedir? Radyo 
neşrettiği mıüdafa namesinin bir yerinde, kendi
sine büyük bir vazife izafe etmiş; biz rejimin 
teminatıyız, diyor. 

İşte rejimin teminatı olan radyo, umumî ef
kârın muayyen bir siyasi teşekkülün maksat 
ve emelleri istikâmetinde teşekkül edebilmesi, 
daha doğrusu milletin yanlış bir istikâmete sü
rüklenmesi için elinden ne geliyorsa yapıyor. 
Bu radyoya kanat germekle, bâtılı müdafaa et
mek arasında biz hiçbir fark görmüyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, verdiğimiz bu yeni 
misallerden sonra hafızalarınızı tazelemek için, 
radyo müdürünün burada okunmasına imkân 
olmıyan raporuna geçecektim. Fakat TRT İda
resi yeni bir beyanname yahut müdafaaname 
neşretmek suretiyle milleti ve basını aldatmağa 
teşdbbüs etmiştir. Ona ait düşündüklerimi söy
leyip, onu teşhir ettikten sonra ^eqen defa kal
dığım yerden 'konuşmama devam, edeceğim. 
('Evrakını karıştırdığı sırada C. H. P. sıraların
dan gülüşmeler). Handelere seJbeibblacak ka
dar gecikmedim. 

Şimdi arkadaşlar, Radyo burada konuşan 
Parlâmento üyelerinin konuşmalarını tahrif 
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ediyor, kendine göre tezyif ediyor, bir nıuka-
'belekîe bulunuyor. Bakın ne tezatlara, ne tena
kuzlara düşlüyor : 

Sayfa, 39 : Sayın Genel Kurmay Başkanının 
Başvekili atlıyarak Meclis Başkanına mektup 
yazmasını liderler toplantılsuıda acı bir şekilde 
tenkid ettiğim gübi, fikirierimi de millet önünde 
.söylemiş bir insanım. Kimseyi bizSm karşımıza 
umacı yapıp çıkarmak gayretinden vazgeçsinler. 
Bakınız ne diyor, niçin vermemiş; müdafaa edi
yor tutumunu. «O günün şartları içinde TRT 
bütün yayınlarında Anayasaya (hürmeti telkin 
etmiş ve tansiyon yükseltici sözleri yayınlama
maya dikkat etmiştir. «Eğer TRT her mevzuda 
bu hassasiyeti gösterse idi, bir inanışın mahsulü
dür diye iştirak etmesek bile hürmet etmemiz 
icabederdi. Ama aynı TRT; Genelkurmay Baş
kanının mektubunu bir parti liderinin doğru 
bulmadığını söyliyen iki cümlesini millete du
yurmayı, damarı çatlatacak bir tansiyon yük
sekliğine sebebolur telâkki ediyor. Ona mukabil 
bir Zonguldak hâdisesi oluyor. Devlet kuvvetle
ri ile işçiler arasında bir hâdise cereyan ediyor. 
Haklısı kim, haksızı kim, tahkikat ortaya koya
cak. Eğer haksız yere işçinin kanını değil bir 

damla terini döken varsa onun yakasından tu
tup lâyık olduğu muameleyi yapmak, bu memle
ketin Hükümetine o yapmazsa bu memleketin 
Meclisine düşer. O radyo ne yapıyor, bakınız. 
Şu bir şehit kısmı var, onu okuyalım, sayfa 36. 
Zonguldak'ta müessif bir hâdise oluyor, iki işçi 
kardeşimiz, «kardeşimiz» demişiz onu da çok 
görmüş. Biz otuz milyonu kardeşimiz saydığımız 
için bunu çok görmesinin üzerinde durmuyo
ruz. Bir beyanname neşrediliyor, şehit verildi, 
deniyor. Şehit nedir arkadaşlar? Dinî veya millî 
çok yüksek bir gaye uğrunda çarpışırken bu ga
yelerden uzak kuvvetlerin kurşunlariyle veya 
darbesiyle ölen adamdır. İki işçi ölüyor, bâzı iş
çiler yaralanıyor. Devlet kuvvetinden subay ve 
er de yaralanıyor. Neden oldu bu hâdise? Tahki
kat devam ediyor. İdaresizlik var mıdır, yok 
mudur, kabahat işçide mi, askerde mi, valide mi, 
bu, tahkikat sonunda anlaşılacak. Memlekette 
bir heyecan havası doğmuş o kadar ki; ilk gün 
Hükümet Başkanı Radyoda bu mevzuda yayın 
yapılmasını da kanuni yetkisine dayanarak rad
yodan talebetmiştir. îki kardeşimiz şehidoldu, 
bir tebliğ... Nereden biliyorsun şehidolduğunu? 
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Elinde bir kazıyei muhkeme haline gelmiş bir 
ilâm mı var? Suçlu kim, suçsuz kim, belli mi? 
Hayır. O subay da ölebilirdi. O er de ölebilirdi. 
İşçiler şehidoldu mu, onların şehidolmasma se
bebiyet verenler de, dinî tabiriyle alırsak, kâ
fir olur veya millî tabiriyle alırsak, zalim olur. 
Fakat radyo, bu şehit tabiriyle milletin karşısı
na çıkar, gerilmiş asapları büsbütün gerer, tah
rikini yapar. Ama Genelkurmay Başkanının 
mektubunu tenkid ettik, onu niçin vermedin 
dediniz mi; tansiyonu yükseltmemek için verme
miş. Ya Zonguldak hâdisesinde; tansiyonun en 
yüksek olduğu bir zamanda, şahitlerden bahsedip 
de 30 milyonun içinde tahrik yapmak, vatan
perverlik midir, memlekete bağlılık mıdır? 
Tezadı görüyor musunuz? Haydi bunlar tezat. 
Ben şimdi bir yalan söyliyeceğim. Bu benim ya
lanım değil onların yalanı. Bakınız ne buyuru
yor, müdafaanamesinde bizim tarafsız radyo? 
TRT müdafaanamesi sayfa 36 zaptın sayfasını 
da bulayım da arkadaşlar sabırsızlanmasın. O 
da 81 olacak. Buyurun arkadaşlar, TRT beyan
namesindeki iddia ile Meclis zaptını karşılaştı
ralım. «Bay Bölükbaşı konuşmasının yine bir ye
rinde aynen şunu söylüyor:» Nereden almış bu 
zaptı? Onu da bilmiyoruz. Haydi mebuslar alır 
ama TRT nasıl almış? Neşredilmedi. Demek eli 
var, kolu var, almış. Balkınız ne buyuruyor; 
«Zonguldak'ta kızılca bir hâdise oluyor.» Dik
kat buyurun; kızılca bir hâdise. «îki işçi kardeşi
miz ölüyor, bâzı işçiler yaralanıyor.» Zapta ba
kıyoruz; sayfa 8.1, «Zonguldak'ta talihsiz bir hâ
dise oluyor, iki işçi kardeşimiz ölüyor.» Dikkat 
buyurun; radyo bu icadiyle Zonguldak'taki hâ
diseyi bir komünist hareketi olarak benim bura
da ifade ettiğimi iddia ediyor. Ben ne demişim? 
«Talihsiz bir hâdise» Sebebi kim olursa olsun ta
lihsiz bir hâdise. Radyonun müdafaanamesi bu 
kadar dürüst ibarelerle dolu. Yarın sayın basın 
mensupları bu sözlerime dikkat etmezler de rad
yonun müdafaanamesini yayınlarsa vay; Bölük
başı Türk İşçisine kızıl dedi, diye bir tahrik. Ar
tık hangi federasyon başkanına nutuk söyletir
ler, kimi tahrik ederler, kimleri sokağa döker
ler bilinmez. 

Arkadaşlar, bendeniz Cuma günü burada 
yaptığım konuşmada Zonguldak hâdiseleri dola-
yısiyle tahrik edici, tansiyon yükseltici bütün be
yannameleri radyonun yayınlamasından dert 
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yanmıştım, memlekette tansiyonun yükselmeme
sini istemiştim. Bu maksatla parti olarak neş
rettiğimiz bir tebliğin de tansiyonu düşürücü 
noktasını değil de, Hükümeti tenkid eden nok
tasını radyonun duyurduğundan bahsetmiştim. 
Tansiyon düşürücü neşriyat yaptığını iddia eden 
radyo, bizim tansiyon düşürücü sözlerimizi söy
lememiştir. Oraya hiç temas ettiği yok. Bir iki 
çürük misal bulmuş, onun üzerinde duruyor. 

Şimdi arkadaşlar, müdafaanamelerinin beni 
mecbur ettiği bâzı hususları daha açıklıyacağım. 
Eski Çalışma Bakanı Bülent Ecevit arkadaşımız
la yeni Enerji Bakanı Mehmet Turgut arkadaşı
mızın bej'anlarının radyoda veriliş tarzından 
burada şikâyette bulunmuştum. Radyo bakınız 
kendisini nasıl müdafaa ediyor, çaresizliğin ha
vası içinde. Maruf bir tâbirle suçluların telâ
şı içinde. Sayfa 28 - 31. Elime 'geç geçti; saat 
iki sıralarında... Ancak bu kadarını tesbit edebil
dim. 

Ben demişim ki, «radyo Bülent Ecevit arka
daşımızın hafta tatili mevzuu ile alâkalı olarak 
yeni Hükümeti itham eden beyanatını tam ola
rak verdi.» Onlar, hayır, tam olarak vermedik 
diyorlar. Aklınıza ne gelir, onda birini vermiş. 
Hayır. Şöyle bir göz gezdirdim, en az dörtte üçü
nü vermiş. Neden Mehmet Turgut arkadaşımı' 
zm beyanatını vermemiş, kişisel görüşler varmış 
da onun için. Neymiş o kişisel görüşler? Ar
kadaşlar, müsterih olsunlar, hepsinin vesikaları 
burada. Şu Mehmet Turgut Beyin kişisel görüş
lerine geçmeden evvel, Sayın Bülent Ecevit'in 
kamusal görüşlerini açıklıyabm. (Gülüşmeler) 
Ne var canım; tabiî bir tâbir bu. Kişisel, kamu
sal, Bülent Ecevit arkadaşımızın radyo idaresi
nin iddiasına göre o gün radyoda okunan beya
natı şudur; bh radyonun bütün beyanatını ta
kip için bir teşkilât kurmak imkânına sahip de
ğiliz, radyonun tarafsız yayın yapmasını sağla
mak için icabında şikâyet edebilecek belli başlı 
organlara bu neşriyatı takibetmek imkânını ve
ren bir kanun hükmü bulunsaydı, buraya 10 de
lil ile, 20 delil ile değil, bin delil ile gelirdik. Biz 
anbardan bir avuç numune aldık, onu getirdik. 
Bakınız ne imiş kamusal görüş? 

«Eski Çalışma Bakanı Bülent Ecevit bugün 
verdiği demeçte, Zonguldak'ta yer altında çalı
şan işçilere hafta tatili verilmesini sağlıyan ka
rarnamenin yürürlüğe girmesinin önlendiğini 
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açıklamış ve bu tutumu tenkid etmiştir. Bülent 
Ecevit bu konuda şunları söylemiştir.» Arkadaş
lar bir gazete yazmış, Hükümet bu kararname
yi neşretmiyor, bu kararnameyi iptal ettirecek 
işçilere hafta tatili ücreti vermiyecek diye. 

Mesuliyet mevkiinde bulunmuş bir muhterem 
arkadaşımız bunu okur okumaz, gazetede yanlış 
da çıkabilir düşüncesini aklından geçirmeden 
hemen kaleme sarılmış, uzun bir beyanat ha
zırlamış. Ben kendilerinin yerinde olsaydım te
lefonu açardım, çalışma Bakanına veya Enerji 
Bakanına, böyle bir haber gördüm, bunun aslı 
var mıydı, derdim. 

Hayır, bu cihete gitmiyor, radyoda okunan 
uzun bir beyanat hazılıyor. Şimdi radyonun ver
diği kısmı okuyalım. «Zonguldak'ta yeraltı ma
den işçilerinin büyük çoğunluğu münavebelidir, 
her ekibin içişleri 30 gün çalışır, 30 gün de köy
lerine giderler. Çalışanların 30 gün boyunca 
Millî Korunma Kanunundan sonra yürürlükte 
bırakılmış bir eski kararnameye dayanılarak 
kendilerine hafta tatili verilmez.» O Millî Ko
runma Kanunundan sonra yıllar ve yıllar geç
miş, 1961 den itibaren İnönü'nün Başkanlığın
da Hükümetler bu memleketi idare etmiş, işçile
rin hakkını yiyen, adalete ve Anayasaya aykırı 
olan bu kararnameyi değiştirmeyi o basiretli Hü
kümetlerin ve alâkalı bakanların hiçbirisi düşün
memişler. Ne zamana kadar düşünmemiş? İnönü 
Hükümeti istifa ettikten sonraya kadar. 13 Şu
batta düşmüş, 17 Şubatta, yıllardan beri devam 
eden bir ıstıraba deva bulmanın sırası geldi, 
mehil doldu demişler, hemen kararnameyi çı
karmışlar. 24 saatte mi, 48 saatte mi, bilmiyo
rum. «Çalışma Bakanı bulunduğum sırada bu 
tatbikata son verilmesi için Türkiye Kömür İş
letmelerine çok ısrar edildi. Bu ısrarlar sonuç
suz kalınca eski Hükümetin son günlerinde o 
zamanki Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sa
yın Hüdai Oral'm anlayışı ve mutabakatiyle bu 
tatbikata son verecek bir kararname Çalışma 
Bakanlığınca hazırlandı. Eski Hükümetçe imza
lanıp Sayın Cumhurbaşkanına sunuldu. Türkiye 
Kömür İşletmelerinin Cumhurbaşkanlığına ka
dar başvurarak kararnamenin imzalanmasını 
önlemeye çalıştığını öğrendim. Fakat Sayın 
Cumhurbaşkanı Türkiye Kömür İşletmelerinin 
itirazlarını haksız bularak kararnameyi imzala
dılar. Ona rağmen şimdi yeni Hükümetin bu 
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kararnamenin Resmî Gazetede yayınlanmasını 
ve uygulanmasını önlediği haber verilmektedir. 
Haberde eski Hükümetin bu kararnameyi son 
günlerde hazırlamış olmasının politik amaçlı 
bir memnun etme çabası olarak yorumlandığı 
bildiriliyor.» 

Görüyor musunuz? Daha devam edecek. 
Tahlil edelim cümleleri. Kendi beyanatı bura
da ^muhterem arkadaşımızın. 1962 den beri bu 
ıstıraba muttali imiş. 1962 - 1965 in Şubat 17 si, 
Yani kaç sene geçmiş1? Tam olmasa bile üç se
ne değil mi? 

800 metre, 1 000 metre yerin altında, her 
gün ölüp dirilenler gibi ıstırap çeken insanlara 
»bir hakları verilmemiş de Sayın înönü Hükü
metlerinin ve Sayın Çalışma Bakanının hassasi
yeti, rikkati kalbi bunun karşısında üç sene 
sessiz kalmış. 

Müdüre söylemiş, müdür yapmamış, şöyle 
demiş, böyle demiş. Madem bir kararname ile 
oluyordu, neden üç sene uğraştınız? Neden üç 
sene ha ıstırabın devamına imkân verdiniz? 
(Sağdan, soldan bravo sesleri) Bu düpe düz is
tismar gayesi ile çıkarılmış bir kararnamedir. 
(Sağ ve soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı, müzakeresini 
yapmaKta olduğumuz mevzu, Bülent Ecevit'in 
davranışlarının isabetli olup olmadığı değildir. 
Bülent Ecevit'in radyoda yayınlanan bu beya
nının Radyo - Televizyon Kurumunun tarafsız
lığını ihlâl edip etmediği hususudur. 

M. P. GRUPU ADINA OSMAN BÖLÜKBA
ŞI (Devamla) — Tamam. Oraya geliyorum. 

BAŞKAN — Lütfen bu saded dışına çıkma
yın. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ta
mam, oraya geliyorum. 

BAŞKAN — Oraya gelirken sadece, doğru
dan doğruya mesele içinde kalarak geliniz lüt
fen efendim. 

M. P. GRUPU ADINA OSMAN BÖLÜKBA
ŞI (Devamla) — Şimdi oraya geliyorum, bunları 
söyliyemezsem TRT nin aşağıda yaptığı çürük 
müdafaanın mânası kolay anlaşılmaz. Onun için 
tahlil ediyorum. 

Geçen bir Hükümeti müdafaa ediyor eski 
Çalışma Bakanı. Yeni Hükümetin Enerji Baka
nı da buna karşı cevap veriyor, kendilerini mü-
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dafaa ediyor, onların çürük taraflarım belirti--
yor. Oraya geldi mi, şahsa dokunduğu için ver
medim, diyor. Bu nasıl ölçü? Kişisel ne demiş; 
arkadaşımıza kaışı bir hürmetsiz sözünü ben 
görmedim. Şimdi okuyacağım. Evet okuyalım: 
«Bülent E.cevit bu yorumun haksız olduğunu 
işaret ederek» E,... Bülent Eecevit bu yorumun 
haksız olduğunu işaret eder de yeni Enerji Ba
kanı, Bülent Ecevit'in ithamlarının haksız ol
duğunu söylerse şahsi, kişisel bir mesele mi olur? 
«Bülent Ecevit bu yorumun haksız olduğuna 
işaret ederek söz konusu aksaklığın giderilmesi 
için 1962 yılından beri çalışıldığını...» üç ssnede 
yapılamamış, iki günde yapılmış. Allah yürü 
kulum derse olur tabiî (Sağ ve sol sıralardan 
gülüşmeler) «Son olarak da daha Hükümetin 
düşmesi sözünün bile edilmediği 13 Ocak 1965 
tarihinde Bütçe Komisyonunda bu hususun ken
disi tarafından beyan edildiğini söylemiş, ka
rarnamenin tek amacın işçinin hafta tatilini 
sağlamak olduğunu ifade etmiştir.» 

Bülent Ecevit arkadaşımız beyanatının (bir 
yerinde diyor ki; şikâyetler kesilmişti, ben bu 
halledildi zannetmiştim de onun üzerine üstüne 
varmamıştım. 

Mesuliyet, duygusuna bakın arkadaşlar. Sen 
bu iş ne oldu diye takibetmekle mükellef bir 
Bakansın, önüne her gün yüz lileıkçe gelmesi 
şart değil ya. Madem ki, İşletme direniyordu, 
bir kararname ile hallediyerirdin, açardın te
lefonu ne oldu derdin. Zan ve tahmin üzerime 
Devlet idaresi. 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı, sadet dışına 
çıkmamanız hususunda tekrar ikaz etmek mec
buriyetinde bırakmayınız efendim. Lütfen. 

M. P. GRUPU ADINA OSMAN BÖLÜKBA
ŞI (Devamla) — Eski Çalışma Bakam (bu konu
daki konuşmasını şöyle bitirmiştir; «Yeraltın
da en güç şartlar altında çalışan kömür işçileri
ni 30 gün tatiilsiz çalıştırmak yalnız Anayasaya 
değil insan sağlığına aykırıdır.» Üç sene devam 
etmiş bu. 

«İşetme yöneticiliğinin iyi niyetinden şüp
he edilemez. Müesseselerimizin zarardan ko
ruma istekleri takdirle karşılanır. Ama mües
sesenin zararından önee işçinin sağlığı düşünül
melidir. Kaldı ki, yeraltında Dünyanın en ağır 
işini gören işçiler haftada bir gün dinlenirlerse 
çok daha verimli olacaklar ve muhtemelen ve-
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rimleriııdeki bu artış müessesenin zarara uğra
masını da önliyeceiktir. Yeni Hükümetin karar
nameyi bir an önce yayınlanıp uygulatmasını 
dilerim.» Bülent Ecevit arkadaşımızın, radyo
nun müdafaanamesinde, radyodan verildiği id
dia edilen kısmı bu. Tevsik etmek, te«bit etmek 
imkânına sahip değiliz. 

Şimdi gelelim, yeni Bakan ne demiş? «Sa
yın Enerji ve Tabiî Kaynaklar' Bakanı Mehmet 
Turgut'un, eski Çalışma Bakanı Sayın Ecevit'e 
verdiği cevabın birinci paragrafı dört cümle ha
linde bültenimizde yer almıştır. Ancak Meh
met Turgut'un, beyaııatmdaki diğer paragraf
lar eski Çalışma Bakanına karşı şahsi beyanları 
ihtiva etmesi dikkat nazara alınarak ve Türkiye 
Hadyolaıının böyle şahsi ithamların yayınların
da yer vermiyeceği genel prensibine dayanılarak 
beyanattan çıkarılmıştır. Bilgi edinilmek üzere 
Sayın Mehmet Turgut 'un, gerek bültenimizde 
yer alan beyanatına ve gerekse bu beyanatın 
tam metnini 'aşağıya çıkarmış bulunmaktayız.» 

Arkadaşlar, kişilere dokunursa radyodan 
vermeyiz, bizim prensibimiz değil, diyor. Ama 
kimileri 30 milyon nazarında terzil etmek için 
burada yapılan iftiraları radyo gayet incelikle 
Türk Milletine duyuruyor, çünkü tarafsızdır. 

Mehmet Turgut ne demiş de kişisel şeyler 
yapmış, onu göreceğiz. «Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Mehmet Turgut, eski Çalışma 
Bakanı Bülent Ecevit'e cevap vermiştir. Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Turgut ce
vabında özetle şöyle demiştir; Bir eski Bakan 
arkadaşıımızın, Zonguldak'ta hafta tatilinin tat
bik edilmiycceğine dair verdiği beyanatı hay
retle karşıladım. Kendileri ıbu haberi nereden 
ve ikimden almışlardır, bilemem, (bilmeme im-
ıkân yoktur. Ancak bildiğim bir husus vardır, 
o da hafta tatiline ait kararnamenin tatbik 
edilmiyeceği haberinin yanlış olduğudur.» Me
tin de yalandır diyor, bu iddialar, gazetede çı
kan şey. Radyo, kibarlığı dolayısiylc yanlışa 
çeviriyor. Ama başka tarafta neler yapıyor. 
Şimdi, arkadaşımızın beyanatını okuyayım: 
«16 Mart 1965 Çarşamba günü Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı Mehmet Turgut'un eski 
Çalış ma Bakanı Bülent Ecevit'e cevaben ver
diği cevap şöyledir: «Bir eski Bakan arkadaşı
mızın Zonguldak'ta hafta tatilinin tatbik edil-
miyeceğine ait verdiği beyanatı hayretle karşı
ladım. Kendileri bu haberi nereden ve kimden 

6 . 4 . 1965 O : 1 
almışlardır bilemem imkân yoktur. Ancak bil
diğim bir busus vardır, o da hafta tatiline ait 
kararnamenin tatbik edilemiyeceğd haberinin ya
lan okluğudur. Bakanlık sandalyesine oturmuş 
ve mesuliyetin ne demek olduğunu nefsinde 
tecrübe etmiş olan arkadaşım bir telefonla me
selenin esasını öğrenebilirdi, her nedense bu 
yolu tecrübe etmedik. «Çok ağır sözler olduğu 
için radyo bunu vermemiş «gerek vatanperver 
Türk İşçisi, gerekse aklı seliminden hiç kimse
nin şüphe etmiyeceği Türk Halkı hâdiseleri-çok 
yakandan takibetmektedir.» Bu da mı kişisel 
görüş? Milletin aklı selimine, halkın aklı seli
mine, işçinin aklı selimine inandığını bir Bakan 
söylüyor. Bu da kişisel olduğu için verilmiyor. 

«Ayrıca 1962 den beri üzerinde durulan haf
ta tatili meselesinin 17 Şubat 1965 tarihine ka
dar neden çıkarılmadığını ve sayın arkadaşımın 
'bu mevzuda konuşmak için neden Zonguldak 
hâdiseleri sonrasını seçtiklerini de Türk umumi 
efkârı yakından takibetmekte ve değerlendir
mektedir.» Gayet güzel bir söz. «Siyasi çaba
larla, mülâhazalarla bu kararnameyi çıkardığı
mızı iddia ediyorlar. İminin aslı yoktur diyen 
!bir bakana vazife başında bulunan bir bakanın 
verdiği şu cevabın radyoda verilmiyecek hiçbir 
tarafı yoktur. Bu memlekette işçilerimizin hak
larının müdafaası ve ıstıraplarının d'indirilmesıi 
hiçbir şahsın inhisarında değildir. Ve istismar 
mevzuu da yapılamaz. «Ne güzel söylemiş.» Şe
refli Türk işçisinin, Anayasanın ve kanunların 
verdiği hakları ne kim'se istismar edebilir ne de 
kim'se elinden alabilir, bu hususu arkadaşıma ha
tırlatmak isterim.» Bunlar kişisel sayılmış zararlı 
sayılmış, verilmemiş. 

Arkadaşlar, bir bakan arkadaşa bir telefonla, 
yapılacak bir telefonla gerçekleri tesbit etmek 
imkânı varken Zonguldak hâdisesinin heyecanı 
şahlanmış bir halde iken; işçilerin hakları yeni
yor, onların iyiliği içim çıkardığımız kararname 
tatbik edilmiyor diye tahkikine lüzum görmeden. 
böyle bir beyanat verilirse ve biz de bunu bir 
tahrik telâkki edersek hiçbir insaf ve iz'an sa-
lıibi bizi haksız bulamaz arkadaşlar. Tarafsızım 
diyen radyo bunu da yapmıştır. Daha neler... 
Ben şimdiye kadar mebusların yaptığı basın top
lantılarının, yaptığı konuşmaların radyolardan 
verildiğini görmemiştim. Kendimden baihsetSem 
belki arkadaşlar alınganlık gösterir, ama mües-
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seseleri müdafaa ederken.bizim şahıslarımız mü
him değildir, ama hâdiseye'karıştığı için söyli-
yeyim. 4 ay dolaştık, bırakın uzağı, İstanbul'da, 
Ankara'da her akşam bir toplantı yaptık, mem
leket meseleleri hakkında tenkidlerimizi, temen
nilerimizi belirttik. Radyo HaJberler Merkezine 
de bültenlerimizi gönderdik. Bir tek kelime duy
mazsınız, Ama bir tütün meselesi çıkar, vur alba-
lıya kabilinden, herkes Hükümeti karşısına alır, 
söyliyeoeğini söyler. Mebus basın toplantısı ya
par, öteki bir tahrik yapar, . akşam radyodan 
bunları duyarsınız. Eğer bir daha birinizin ba
sın toplantısını vermezse hak namına davacı ol
manızı temenni ederim. Çünkü başkalarının ve
riyor. Göksünüzdeki rozete göre vermiyorsa Bö-
lükîbaşı'nın dediği sabit olmuş demektir. 

Şimdi arkadaşlar, ben bir 'milletvekili olarak, 
kendi ölçülerime göre, mesuliyetini müdrik bir 
milletvekili olarak, görüş ve kanaatlerimi bura
da söylerim. Herkes kendi vicdanının terazisinde 
tartar, iyi bulduğunu alır, kötü bulduğunu atar. 
Bunun için münakaşaya, ~ karşılıklı konuşmaya 
mahal vermiyeliım. 

Gazi Osman Paşa marşı da Ankara'da yü
rüyüş yapıldığında tesadüf en verilmiş. Ben rad
yo müdürü olsaydım,, memlekette bir tafhrik ha
vası esiyor, işlerin iç yüzünü hilmiyen birçok in
sanlar var, işlerin içyüzünü halk öğrenmesin 
diye hareket halinde olan kuvvetler var. öyle 
kuvvetler var mı, yok mu, biraz sonra Sayın 
İnönü'yü burada konuşturacağım. Her ocakta j 
fesat kaynatanlardan bahsediyor İnönü. O fesat I 
kaynatanların rozetini, yaftasını açıklamasını 
da kendisinden istiyeceğim. Böyle bir memleket
te, böyle bir zemin üzerindeyiz, arkadaşlar. Zon
guldak'ta grev hâdisesi oluyor. Benim bildiğim, 
Başvekil çağırdı bizi, her şeyi açıkladı, hiçlbir j 
gizli noktasını bırakmadı. O anda gelen şifreleri, ' 
o anda gelen telgrafları, o anda gelen telefon 
emirlerini, telefon haberlerini evvelâ Sayın İnö- : 

nü'nün önüne koymak suretiyle, ıtfcılâaına sun
du. Dinledik. Baktı ki, arkadaşlar Hükümetin 
hiçbir ka'bahati yok, elinden geleni yapmış. Bir 
Çalışma Bakanı başka bir sebeple gidememiş, ! 

geç kalmış, bundan başka Hükümete izafe edi- j 
len bir tek kusurun mevcudiyetine kaani değilim | 
arkadaşlar. Saym İnönü de zaten alınan tedbir- ' 
leri, yapılan muameleleri görünce - geçen defa 
da ifade etmiştim - bütün tedbirler alınmıştır, •[ 
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adalet neticeyi çıkaracaktır, dedi. Hepimize fe
rahlık veren bir söz söyledi. Ben de bütün lider
lerim bu fikir etrafında birleştiğini millete açık
lamasının ferahlık vereceğini Sayın Başjbak&na 
ifade ettim; konulmanızda buna da yer verinıiiz; 

dedim. Nitekim Meclis kürsüsünde bu da açık
landı. 

Ama memlekette fesat kuvvetleri var arka
daşlar. Bu memlekette mutlaka bir sınıf kavga
sı yaratmak istiyorlar. Emekle sermaye arasında 
hakkaniyete dayanan bir iş birliğini istemiyen
ler var. İçinizde, dünyada bu komünizmin hare
ketini nasıl başardığını, ne neticeye gittiğini, ne 
metodlarla hareket ettiğini bilen arkadaşlarımız 
tümen tümen. Sınıf mücadelesi esastır arkadaş-
lar, komünizmde. Sınıflan birlbirine düşman ede
ceksin, barutla ateş haline getireceksin, bir gün 
vuku bulacak infilâk içinde de kızıl saltanatı ku
racaksın. Devamlı surette işçinin istismar edil
diğinden bahsederek her vesdledQ, haklı haksız 
tahriklerde bulunur bütün komünistler. Dünya
da hep böyle olmuştur. O günlerde de tahrik 
Türkiye'de başladı. Ali yaptı, Veli yaptı diye 
isim üzerinde durmıyacağım. Ama biliyorsunuz 
esen havayı, îşte böyle bir hava içerisindeyiz. 
Radyo bunu yapar, eski Çalışma Bakanı buriü 
yapar, bunu ayıpladınız mı, onlara komünist de
miş olurmıışsunuz. Ben senin komünist olup ol
madığını iddia etmedim. Kalbinin içini de bil 
mem. Ama bu hareketin tahriktir, işçi ile ısıve
ren arasında düşmanlık yaratalbilecek bir hare
kettir, bu memleket için zararlı olur demişara-
dir. Ben, ateşin üzerine benzin sıkanı görürsem, 
yaptığı işin doğru olmadığını söylerim ama kal
binden geçeni pek 'bilmem. 

Şiımdi arkadaşlar; İnönü'nün bir sözünü siz
lere okuyacağım, (Osman Bölükbaşı hademeye, 
sırasında duran zabıtları getirmesini. , söyledi.) 
Mamafih zafbta da lüzum yok. Gazetlde varmış. 
Tarih 8 Ekim 1962. Saym İnönü radyoda aym 
7 sinde bir konuşma yapmış. Ne zaman oluyoı 
İm hâdiseler arkadaşlar! Ankara'da birtakım nü
mayişler, birtakım tecavüz hareketleri olmuş, 
parti binası taşlanmış, gamete idare hanelerinin 
tabelâları indirilmiş. Niçin, noden, ayrı dâva. 

Sayın İnönü'nün teşhisini okuyacağım. Niçin 
taşlanmış diye, bana sual soran muhterem arka
daşım, İnönü 'nün beyanları, öyle ümidediyb-
rıım ki tatmin edecektir. 
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Şimdi, lâf atıyor derler, onun için söylemi-

yeceğim, şahadeti makbul Ulus gazetesi. Sayın 
inönü bakınız ne diyor; o günün hâdiselerini 
bir noktaya raptediyor. Şu parti, bu parti, şu 
şahıs, bu teşekkül demiyor, bir fesat membaına 
raptediyor, icabını sonradan yaptı, yapmadı 
ayrı dâva ama çok güzel bir teşhiste bulunuyor. -
«Sevgili vatandaşlarım, kabul etmek lâzımdır 
ki; bu yeni durumun esas tahrikçileri, Türk Va
tanının iyiliğini istenıiyenlerdir.» Mahkemeden 
ilâm almamış inönü ama, bir Devlet adamı ola
rak hâdiseleri şöyle bir vicdan muhasebesine 
tabi tutmuş, bu hâdiselerin altında bir yılanın 
başı vatr, demiş, «Türkiye, memleketi ve halkı 
güçlükleri yenip iyi istikametlere yöneldikçe on
lar her münakaşanın içine bir başka çelme ile 
sokulmaktadırlar. Millet düzenini, gelişme ve 
kalkınma imkânını bozacak çekişmeleri her ocak
ta ve her toplulukta kaynatmıatya uğraşmakta
dırlar.» 

inönü'nün tasvir ettiği bu insanlar, yaptık
ları bu fiillere göre vatan hainleridir, inönü bu 
sözleriyle siyasi partileri kasdedemez. ı 

Demek, vatan hainleri var, her ocakta fesat 
kazanı kaynatanlar varmış. Asıl sebep onlardır, 
diyor. Sokakta dört kişi nümayiş yapmış, bir 
tabelâ inmiş, bunlar mühim değil. Asıl işin di
yor, tahtında müstetir hüveye bakalım. Bölük-
başı da derse ki; bu memleketteki birçok hâdi
selerin altında kızılların parmağı vardır. Bu
raya gelmiştir bir general milletvekili, bu kı
zıllar hariçten gelen milyonlarla besleniyor, de
miştir. Hafızalarınızı tazelerim, hem de Cum
huriyet Halk Partili. Bölükbaşı da derse ki, 
bu nevi tahrikler particilik gayretiyle de olsa, 
komünistlerin işine yarar, çok dikkat edelim, 
nazik zamanlarda partiler birbirini vurmak için 
başkalarının işine yanyacak tahrik ve husumet I 
havası yaratmasın derse, günahkâr mı olur? I 
inönü bu teşhisi koymuş. Biz bu teşhisi ele I 
alarak 1963 bütçe müzakerelerinde bu sözleri I 
aynen tekrar ederek, bu vatan hıaıinleri kimler- I 
dir, bunlara karşı ne tedbir alınmıştır diye sual I 
sorduk. Sualimiz hâlâ cevap bulamadı. I 

Şimdi arkadaşlar, şu geçende okumak imkâ- I 
nını bulamadığımız rapora gelelim, mektuba I 
gelelim. Şu mektubu yazan zatı, şu mektubu I 
alıncaya kadar kim olduğunu bilmezdim, işit- I 
tiğime göre, Sayın Feyzloğlu'nun talebesi imiş. | 
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RAHMİ GÜNAY (Sivas) — ismi nedir? is

mini söyler misiniz? 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — İsmi

ni Tahkikat Komisyonu kurulduğu zaman açık
lıylayım,- müsaade ederseniz. Çünkü, bir millet
vekili kendiline gelen vesikadan bahsedebilir 
ama isim vermesi pek âdet değildir, katî bir za
ruret olmadıkça. Tahkikat açılırsa takdim ede
rim Sayın Günay. 

«Ankara, 29 Mart 1965» mektup yalnız bana 
gönderilmemiş. Gönderen kendinden o kadar 
emin ki, Cumhurbaşkanına, Başbakana, parti 
liderlerine, TRT Yönetim Kuruluna ve Turizm 
ve Tanıtma Bakanına göndermiş. 

S.ayın Başvekilin dosyasında bulunduğunu da, 
geçenki toplantı vesilesiyle, böyle bir mektup 
aldım, deyince kendilerinde de bulunduğunu 
gördüm. 

«Muhterem beyefendi, Türkiye Radyo - Te
levizyon Kurumu Dış Haberler Müdürlüğünü 
ifa etmekte iken halihazır TRT idarecilerinin 
tutumunu tasvibetmediğimizden bu görevimden 
istifa etmiş bulunuyorum. Memleketimizde Batı 
standartlarında hakiki bitaraf bir radyonun 
kurulması dâvasına TRT içinde faydalı olmak 
imkânlarından mahrum bırakıldığımdan bu dâ
vaya faydalı olurum ümidiyle hazırladığım 
objektif ve tarafsız bir incelemeyi ilişikte arz 
ediyorum. Tetkikinden de anlaşılacağı üzere 
TRT ile BBC anasında mevzuat ve tatbikat ba
kımından mukayeseler yapan ve TRT nin hali
hazır durumunun bu çerçeve içerisinde eleştiren 
yazının her hangi siyasi veya şahsi bir gayesi 
yoktur. Halen günün konusu olan TRT bağım
sızlığı ve tarafsızlığı konusunda bilinmiyen 
bâzı hususları iarz etmeye ve bu dâvaya faydalı 
olmaya çalıştım. Hürmetlerimle.» 

Şimdi bu mektubuna merbut olan inceleme
yi okuyacağım. 

RUHÎ SOYER (Niğde) — Uzun defril mi? 
M. P. GRUPU ADINA OSMAN BÖLÜKBA

ŞI (Devamla) — Geçende hatırlattım. Uzun di-
vor. Vesikaları kısaltmak benim elimde değil. 
Yazmış göndermiş. Sayın doktor, tahammüllü 
olun. 

«27 Mayıs inkılâbını takibeden devre zar-
L'ında memleketimizde hakiki demokrasiyi yer
leştirmek çabaları içinde kurulan bâzı millî te
şekküller arasında en önemli olanlardan biri de 
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hiç şüphesiz ki, Türkiye Radyo Televizyon Ku
rumudur. Anayasamızın 121 nci maddesi gere
ğince çıkarılan 359 sayılı Kanun ile de bağım
sız bir teşekkül olarak kurulan TRT 1 Mayıs 
196 i teli itibaren resmen faaliyete geçmiştir. 
Halen TRT nin gayesine erişemediği Anayasa 
ve kanunda öngördüğü üzere bitaraf neşriyat 
yapamadığı ve keyfî hareket ettiği iddia olun
makta ve TRT Kanununun değiştirilmesi için 
yeni Hükümet tarafından hazırlık yapıldığı bi 
lindi-'md^n demokratik müesseselerin memle
kette yerleşmesini samimiyetle arzulıyan mü
nevverlerimizde, basınımızda ve halkımızda bu
nun gerekli olup olmadığı hususunda ciddî te
reddüt ve endişeler belirmektedir. Memleketi
mizde radyo bağımsızlığı ve yayın bitaraflı-wı 
kavramları yeni olduğundan ve mukayese nok
tası olarak karşımızda Menderes İdaresinin va
tan cephesi. listelerini okuyan partizan radyo
dan başka bir evveliyatı bulunmadığından bu 
husustaki tetkik ve incelemelerin umumiyetle 
yapıcı ve objektif olmaktan ziyade hissî ve sat
hi olduğu dikkati çekmektedir. Bundan dolayı 
TRT nin bağmıszlık hudutları ve bitaraflığı 
hakkında müspet bir fikre sahi'bolmak için di
ğer yabancı radyolarla ve bilhassa TRT ye ör
nek olarak alındığı anlaşılan BBC ile bir muka 
yese yapmak icabetmektedir.» Istitraden arz 
edeyim; son günlerde radyo, davacı kendisi, hâ
kim kendisi olmak üzere, açık oturum yapıyor. 
BBC ile kendisini mukayese ediyor. Efkârı umu-
miyeyi tesir altına almak istiyor. Şimdi bu rad
yo müdürü de BBC ile-mukayeseler yapıyor 
Bakalım radyonun kendi hakkında verdiği hü
küm mü doğru, yoksa BBC nin statüsünü, tetkik 
eden bu müdürün dediği mi doğru ? O da şimdi 
anlaşılacaktır. Filhakika TRT Kanunu ile BBC 
Tüzüğü tetkik edildiğinde şayanı dikkat bir 
benzerlik göze çarpmaktadır. Bu yayın organ
larının her ikisi de bağımsız birer teşekkül ola
rak kurulmuş olup doğru ve bitaraf neşriyat 
yapmakla görevlendirilmişlerdir. Her ikisinde 
do en yüksek idare ve karar organı olarak 9 ki
şilik birer yönetim kurulu mevcuttuı. Yönetim 
kurulu üyeleri her ikisinde de beş sene için se
çilmiş olup, seçiliş ve çalışma şartları birbirine 
çok benzemektedir. Her ikisinde de işleri yöne
tim kurulunun seçtiği ve kurula üye olan genel 
müdür yürütmektedir ve BBC Posta Bakanına 
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ve TRT de Turizm ve Tanıtma Bakanlığına bağ-
lıdı:\ Parlâmentoda bu kuruluşlar ile ilgili ten- • 
kid, dilek ve tavsiyeleri bu bakanlar cevaplan
dırmakta ve radyolardan Meclise karşı onlar 
mesul kabul edilmektedir. BBC ile TRT arasın
da idari ve malî hususlarda daha birçok ben
zerlikler mevcuttur. O halde 1927 senesinden 
beri bitaraflığı, bağımsızlığı ile dünyada şöhret 
yapmış bir müesseseye benzetilerek kurulmuş 
bulunan TRT nin Kanununda bir değişiklik 
varmaya lüzum var mıdır, iddia edildiği üzere 
TRT nin bağımsızlık hudutları çok geniş tutul
muş mudur, TRT Kanunu keyfiliğe yol açacak 
ve bitaraflığını zedeliyecek ve kamu kontrolü 
dışında tutulmasına müncer olacak derecede 
ı ş ın hükümleri ihtiva etmekte midir veya bu 
husustaki kanuni boşluklar TRT yöneticileri ta
rafından suiistimal edilmekte midir? BBC Tü-
". akünde ve tatbikatında yapılan incelemeler 
derinleştirildiği ve TRT nin halihazır durumu 
dikkat- nazarına alındığı zaman bu suallerin ce
vabını maalesef müspet olarak vermek zarureti 
hâsıl olmaktadır. 

ŞÖyle k i ; 
1. TRT de yönetim kurulunun Hükümet 

tarafından tâyin edilen üç üyesi dışında kalan 
ıltı üye 359 savılı Karırnrn 4 ncü maddesi ge
rg ince beş yıllık müddet tamamlanmadan hiç-

.Mr suretle görevlerinden rzaklaştırılamazlar. 
BBC Tüzüğünün G nci maddosirin 3/B fıkra-
siyle ise Hükümete ve Devlet Reisine yönetim 
kurulu üyelerinin ve kurul başkan ve yardım
cısının nasıl seçilmiş olursa olsun, görevine son 

. verme yetkisi tanınmıştır. 

2. TRT de yönetmeliklerin, kanunların ve 
hattâ uluslararası anlaşmaların kurum tarafın
dan tatbik edilip edilmediğinin kontrolü ve bu 
husustaki ihmal ve kusurların müeyyideleri gös
terilmemiş ve mevcut mevzuatın kurumca mut
lak olarak uygulanması imkânları Hükümete 
veyr, başka bir müesseseye verilmemvştir.» Bun
l a r ait vesikalar okuyacağım. Neler olmuştur? 
«Bundan dolayı TRT, kanunların ruhuna ay
kırı olarak hareket edebilmekte fakat hakkın
da her hangi bir tedbir alınması mümkün olma-
-laktadır. Meselâ kanunun 21 nci maddesi sözlü 
yavmlarm metin ve kontrollarımn 75 gün mu
hafazasını âmirdir. Akis Dergisinin yazdığına 
göre, Turizm ve Tanıtma Baknlığı bunların gön-
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derilmesini TRT den istemiş ve talep reddedil
miştir. Kanun vâzlı bu 75 günlük muhafaza key
fiyetini icabında Hükümetin, yayınları kontrol 
için koyduğuna şüphe yoktur. Bu talep redde
dildiğine göre TRT nasıl murakabe edilebilecek
tir? Her ne kadar Kurumun 34 ncü maddesi 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığının Yüksek De
netleme Kurulundan gerekli tahkikatı yapması
nı istiyebileceğini âmir ise de, bunun daha zi
yade malî hususlarda murakabe ve tahkikat ol
duğuna şüphe yoktur ve kurumun böyle bir ta
lebi de reddetmesi bağımsızlık kavramının suiis
timali olmuyor mu?» 

Yeri gelmişken arz edeyim arkadaşlar, Ku
rum ne malî yönden ne idari yönden bir mura
kabe tanımamaktadır. Sayın Ali ihsan Göğüs'-
ün bakan bulunduğu bir sırada Zafer Gazete
sinde TRT İdaresinde birtakım suiistimaller ol
duğuna dair bir yazı çıkmış. Bu yazının doğru 
olup olmadığının tahkikini, tesbitini bakan 
Yüksek Denetleme Kurulundan istemiş. O da gu 
cevabı vermiş; ben sadece malî hususları denet
lerim. Teftiş ve tahkik 359 sayılı Kanunun 33 
ncü maddesine göre bakanlığınıza aittir, kendi 
müfettişleriniz vasıtasiyle meseleyi tetkik etti
rin. Bakan emir veriyor teftiş kuruluna, müfet
tiş gidiyor, ben müstakil bir idareyim, benim 
hiçbir şeyimi siz teftiş edemezsiniz, diye ret ce
vabı veriyor. Tazesi, bu eski bakanın zamanın
da, yeni bakanın zamanında bâzı hususların in
celenmesi, teftiş vve tahkike tabi tutulması uy* 
gun görülüyor, alâkalı bakan emir veriyor mü
fettişlerine, Milliyet Gazetesinde de okuduk, 
Kurum Genel Müdürü; benim hiçbir şevimi Ba
kanlık teftiş edemez, diyor. Bu suretle Devlet 
içinde bir devlet havası içinde çalışan bir mües* 
sese, 

Biliyorsunuz; üniversite de muhtardır. Ama, 
rektör bir suç işlerce, böyle bir iddia ortaya atı* 
lırsa, Maarif Vekili bunu tahkik ettirecek mu
hakkikleri tâyin etmek yetkisine sahiptir. TRT 
için böyle bir şey yok. Ne malî yönden, ne idari 
yönden murakabe tanımıyor. Tabiî umum mü
dürün bu mümanaatı karşısında müfettişler ma* 
kamında bir zabıt tutup keyfiyeti Bakanlığa 
bildirmekle yetiniyorlar. Dikkat buyurun, hem 
de suiistimal iddiası hakkında bir tahkikatın, 
bir teftişin yapılmasına mâni oluyor. Ne kadar 
çirkin bir hareket. 
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«Yine kanunun 18 nci maddesi; Dışişleri Ba

kanlığı ile Turizm ve Tanıtma Bakanlığına dış 
politika ile ilgili yayınlarda ve dış memleketler
le ve uluslararası teşekküllerle temaslarda TRT 
yi kontrol yetkisi vermiş ve fakat Dışişleri Ba
kanlığınca kanunun yetki tanıdığı esas ve un
surlara, usullere aykırı kabul edilen birçok ya
yınlar ve bilhassa sorumsuz yorumlar devam et
miştir.» 

Bir misal vereyim. Pakistan dostumuz, müt
tefikimiz, Kıbrıs dâvasında açıktan açığa bizi 
destekliyen, hemen hemen tek devlet diyebili* 
rim. Böyle bir Devletin iç rejimini zemmeden 
yayın yapıyor, yorum yapıyor, radyo. Devlet, 
ben o devletle dostum, yapamazsın demek hak
kına sahib olmalıdır. Radyonun bunu tanıdığı 
yok. Neler olmuş anlatacağım. 

Bakınız kanunun 18 nci maddesi ne diyor : 
«Devletin dış politikası bakımından radyo ve 
televizyon yayınlarında, bu arada yurt dışı ya
yınlarında uygulanacak esaslar ve usuller Dış
işleri Bakanlığı ile Turizm ve Tanıtma Bakan
larınca birlikte tesbit edilir ve genel müdüre^ 
bildirilir. Kurumun yabancı ve Milletlerarası 
Radyo ve Televizyon idareleriyle ve Türkiye 
Cumhuriyetini temsilen yabancı devletlerin yet
kili mercileri ile milletlerarası teşekküllerle te
maslarında uygulanacak esaslar ve usuller de 
birinci fıkrada gösterilen şekilde tesbit edilir. 
Kurum programlarının düzenlenmesinde birinci 
fıkrada söz konusu esaslara uymakla mükellef
tir.» , 

Kanun ne diyor? Dış politika yayınlan ile, 
dışa yapılacak yayınlarla alâkalı olarak gerekli 
esasları tesbit etmek yetkisi Dışişleri Bakanlığı 
ile Turizm ve Tanıtma Bakanlığmmdır, diyor. 
Bu iki Bakanlık birçok mücadelelerden sonra 
şöyle bir esasta mutabık kalıyorlar; Kurumun 
yapacağı dış yorumları yayınından evvel enfor
masyon dairesine bildirmesi ve onun muvafaka* 
tını alması esasını koyuyorlar. Kurum ne yapı
yor; bu tebligata ne cevap veriyor, ne de uyuyor. 
Diyebilirler ki; efendim 18 nci madde usul ve 
esaslardan bahsediyor. Kurum bu şekildeki tali
matı usul ve esas tâbirinin dışında görmüş, ka
nuna aykırı görmüş, onun için uymamış. Arka
daşlar, kurumun böyle keyfemayeşa, ben kanu
na aykırı buldum, bunu da kalbimde tuttum, sa
na cevap vermiyorum, uymuyorum demeye yet-
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ikisi yoktur. Buna uymakla mükelleftir. Uymıya-
caksa bu idari kararın iptali için Danıştaya dâ
va açar, tüzelkişiliği haizdir. Dinlemiyor. Hari
ciyeden gelmiş birçok vesikalar mevcut. Harici
ye şikâyetçi; Devletin dış politikasının anaisti-
kametine aykırı yayınlar yapıyor bu kurum di
yor, bu kuruma karşı dokunmak mümkün değil. 
Dinlemiyor. Müsaade buyursanız, kurumun bu 
lâyüselliği yeni de başlamış değil. Başındaki za
tın zihniyetine göre, bu lâyüsellik eski. Eski Ba
kan da, benim murakabeme tabisin demiş. Neye 
istinaden söylemiş? Onu da okuyayım. Onu da 
dinlememiş. Belki bâzıları diyecekler ki, C. H. P 
lehine nesrivat yaptığını söylüyorsunuz. Neden C. 
H. P.li bir Bakanın 'sözünü dinlememiş bu Ku
rum Müdürü? Arkadaşlar; C. H. P. nin içinde 
Halk Partisinin dâvasının hizmetinde müttefik 
olan insanlar da bâzı hususlarda birbiriyle ihtilâ
fa düşebilir, birbirlerini hiçe sayabilirler. Bu C. 
H. P. ne hizmet etmemek mânasına gelmez. 

Bakınız arkadaşlar, 359 sayılı kanunun 33 
ncü maddesi ne diyor : «Bu kanundaki özel hü
kümler saklı kalmak kavdivle kurum hakkında 
İktisadî Devlet Teşekküllerine uygulanan genel 
hükümler uygulanır. Bu hükümlerin uygulan
masında ilgili Bakanlık Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığıdır.» 

Kanun nereye atıf yapıyor? İktisadî Devlet 
Teşekkülleri Kanununa. O kanunun 9 ncu mad
desini okuyalım : 

«Madde 9 Teşekkülün ilgili olduğu bakanlık, 
teşekkülün çalışmalarının kanun ve tüzük hü
kümlerine uv<*un olarak yürütülmesini gözetle
mekle görevlidir. Bu maksatla ilgili Bakanlıklar 

-gerekli hallerde teşekküllerin hesaplarını ve iş
lemlerini.» yani bilcümle işlemlerini «teftişe, ica
bında tahkika tabi tutmaya ve Kurum nezdinde 
iktisadi Ve malî durum tesbitleri yaptırmaya 
yetkilidir.» Kanunun emri bu. Kurum bunu ta
nımıyor. Ali İhsan Göğüs arkadaşımız yazı yazı
yor; Millî Güvenlikle alâkalı mevzularda Bakan
lığıma verilmiş vazife vardır, siz de Bakanlığım
la alâkalısınız, bu mevzularda benim murakabe
me tabisiniz, diyor. Kurum genel müdürü redde
diyor; hayır ben senin murakabene tabi değilim 
diyor. Kanunun şu açık hükmüne rağmen yeni 
Bakan zamanında da aynı durum da devam edi
yor. Ne oluyor? Adeta, pek büyütmiyelim, yani 
Amerika ve İngiltere gibi büyük bir Devlet de-
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miyelim ama, Türk Devleti içinde Monako 
Prensliği.. Şimdi, dış yayınlarla alâkalı tutumu
nun kanuna açıkça aykırılığını ifade etmek için, 
okuduğum kanun maddesiyle iktifa etmiyeceğim. 
Burada TRT Kanunu müzakere edilirken konu
şan saym sözcünün sözlerini zabıttan okuyaca
ğım. Ondan sonra da sıra saym Profesör Nihat 
Erim'in kıymetli mütalâalarına gelecek. Cilt 22, 
tarih 26 Eylül 1963, sahife 13. Sayın Coşkun Kır
ca konuşuyor. Devam ediyor. «Bu maddeden 
sonra gelen 18 nci madde esasen radyonun dış 
yayınları bakımından idaresinde muhtariyet tanı
mamaktadır.» Ben muhtarım, siz karışamazsınız 
diyemezmiş, Dışişleri Bakanlığı ile Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığının müşterek talimatına karşı. 
Kanun sarih amma, sözcü de o kanunun mânası
nın ne olduğunu zabıtlarda bir kere daha tesbit 
etmiş. Amma o kuruma dokunulmuyor. Bilmiyo* 
rum nereden serbestli. 

Evet, şimdi devam edelim. 18 nci maddeden 
bahseden raporun bir kısmını okurken bunu da 
orada söyledik, iyi anlaşılsın diye. 

«TRT Genel Müdürü kuvvetli bir siyasi 
partiye dayanmak suretiyle bu sorumsuz ya
yınların durdurulması ve murakabe edilmesi 
hususunda Dışişleri Bakanlığının gayretlerini 
fiiliyatta akîm bırakıl abilmis1 erdir. Avustral
ya'da yapılan Asya Radvo Televizyon konfe
ransına TRT nin 4 kişilik bir ekip ile iştirak 
'etmesini Dışişleri Bakanlığı tasvbetmemiş, 
30 - 40 gün süren ve yüzbinîerce liraya malo-
lan seyahati tasarruf zihniyetine avkırı bul
muş fakat Genel MîHiirün ifadesiyle, TRT 
bunu dinlemiyerek bildiğini yapmış ve kanu
nun 18 nci maddesi bu suretle filen ihlâl edil
miştir. Hali hazırda TRT İdarecileri görev 
ve personel yönetmeliğini de gelişigüzel tatbik 
etmekte olmakla beraber kurumun henu?: in
tikal devresinde olması muvacehesinde bu hu
sustaki tenkidler için bir müddet daha beklen
mesi insafa uygun olur. Mamafih şurasını 
da kaydetmek lâzımdır ki, kanunun yürürlü-
ğo girdiği 1 Mayıs 1964 ten sonra yönetim 
kurulunun kabul ettiği 1 Mart 1965 e kadar 
olan resmî intikal devresi sona ermiştir. Ve 
bu hususta kurumun artık fazla vakit kaybet
memesi icabetmektedir. Yukarıda gösterilen 
ve daha bir çok misalleri mevcudolan kanun 
ihlâlleri ile uluslararası andlaşmalarm ihlâli 
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için ise hiçbir mazeret tanınamaz. Genel Mü
dür yetkili servislere sormadan ani bir ka
rarla kısa dalga yayınların frekanslarını değiş
tirmeye teşebbüs etmiş ve böylece 21 Aralık 1959 
tarihli Uluslararası telekominikasyon sözleş
mesine aykırı hareket etmekte iken ilgili ser
vislerin buna mâni olması ve medeni cesaret 
göstererek kendisine bu çeşit keyfî hareket
lerden sakınmasını katî bir dille hatırlatmala
rı üzerino TRT Uluslararası telekominikas
yon birliğinin protestosundan kurtulmuştur. 
Olayın önemli tarafı bu çeşit sorumsuz vo 
keyfî hareketlerine mâni olunmasına imkân 
verecek bir organın bulunmadığını ve hiç
ini* müeyyidenin kanunda mevcudo1madığmı 
göstermesidiı*. Aynı hususları BBC de tet
kik edecek olursak durum şudur; BBC tü
züğünün 18 nci maddesinin 2 nei paragrafı 
gereğince; Kurum Posta Bakanının emrettiği 
anda müfettişlere her . türlü malî, idari ve 
bilûmum faaliyetiyle ilgiH bilgileri ve bilan
çoları Vermekle mükelleftir.» Görüyorsunuz, 
bizim TRT Kurumu 3BC ye nazaran müsta
kilin müstakilidh'. 

«Dış yayınların saatleri, yapılacağı mem
leketler ve diller ve ş:kli tamamen ilgili Ba
kanlıklar tarafından tesbit olunmaktadır. Ma
hiyeti aşağıda irah edilecek olan BBC ruh
satnamesi zabıtlarının dördüncü maddesi ile, 
ruhsatnamenin 15 nci maddesinin beşinci pa
ragrafı bu hususu sarih olarak tasrih ettiği 
gibi. yedinci maddesi do BBC yi uluslararası 
telekominikasyon sözleşmesine ve ingiltere Hü
kümetinin imzaladığı bilûmum andlaşmalara 
riayet etmekle hükümlü kılmıştır.». 

Şimdi, şu tarafsızlık konusuna ait kısma 
geliyorum. «3 — TRT Kanununun 48 madde-
lil; hükümleri arasında Hükümete genel mu-
ıakal'3 yetkisi veren hiçbir maddesi mevcut 
değildir. Yani bugün için TRT nin aşırı sağı 
veya aşın solu destekliyen veya pardzanca 
neşriyat yapmasını önliyecok hiçbir kifayetli 
madde mevcut değildir.' Ve bu çeşit propa
gandanın ustalıklı bir şekilde yürütülmesi her 
^aman mümkündür ve hatori yapılmaktadır.» 
İşte bir ehlivukuf da bulduk. Göster bakalım 
demeli yarın, neler yapılıyor. «Bu partizanlık, 
haberleri seçerken, kaleme alırken prezante 
ederken, özetlerken ve. önem sırasına koyar-
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ken yapılmaktadır ve ancak radyo tekniğini 
bilen veya bu yayınlar hakkında inceleme 
yapmış olan kimseler bu partizanlığın farki-
na varabilmektedirler.»' Bir misale gelmiş.. 
Ben de bir nokta üzerinde duracağım. TRT ta
rafsızlığını anlatabilmek için yedi yaşındaki 
çocuğu dahi tatmin etmiyecek birtakım oyun
lara başvurmaktadır. Falan partiden şu kadar 
kelime bahsettim, falan partiden bu kadar ke
lime... Kelimeler mânaları itibariyle sayıma 
tabi olmazlar, tartd^naya tabidirler. B'n tane 
kelime üe barred^rdn hiç bir işe yaramaz. 
Ama ödencl^er aVyh/nde grupumuzda karar 
alnrya gücümüz yetmedi, sözünü Kemal Sa
tır Beyin a^zı ile ra-!y>da millete duyururdanız 
bu, bir miV'm kelimeye bedel olur. K ^ m p Vn 
kcHmeyc fark var. kimisi elmas de^er'n 1e-
dir, kimisi saman çöpü gibidir. Ne çdtar? Fi
lân gün filân parti'nm şeysi t ^ a n m ı s . şunlar 
su saate kadar caymış. Neyi ifade eder bu? 
Propaganda 10 keHme ile yapd^r, öbür taraf 
-:cin 100 kelime söylersin hiçbir propaganda 
değeri olma^. 

TURAN FTCYZÎOttLU (Kayseri) — Dn£ra. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Fey-

zioğlu homsohrim, müsterih ol... 
BAŞKAN — Lütfen Bölükbaşı şahıslara 

hitabetmeyin. -
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Sayın 

Cumhurbaşkanı ile liderlerin... 
BAŞKAN — Lütfen Sayın Bölükbaşı.. TıV-

fon. lütfen. İkaz ediyorum efendim. Şahıslara 
hitabetmeyin efendim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Peki 
Reis Bey, sana da uyalım. Af f edersini"- she 
de ııyabm. Affedersiniz dedik can1 m.. h"ç sür-
çü lisan nlmaz mı? Hemen tetiktes'n'z vır>V 
"Eliniz tetikte. Bir kere çıktı ağzınızdan Sürçü 
lisan var, kusura bakmayın. 

Evet, şıı kadar kelime şu part'drn, bu kadar 
kelime bu partiden bahsetmiş.. Bakınız ne di
yor. Meselâ, 22 Mart 1965 saat 19,00 ajansında 
şöyle bir haber okunmuştur : «Lefkoşe'den gelen 
son haberlerden anlaşıldığına, göre, Kıbrıs" ko
nusunda tutumumuzun değişmiyeceğini belirten 
Başbakan Ürgüplü'nün demeci Kıbrıs Türkleri 
arasında memnunluk yaratmıştır.» Lefkoşe'den 
gelen ve basında doğru olarak çıkan haberleri 
tetkik edilirse radyonun ustalıklı bir partizan-
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hk yapmakta olduğu görülmektedir. Haberin 
aslı aynen şöyledir: 

«Başbakan Ürgüplü'nün, bir demeç vere
rek; milletçe Kıbrıs için her şeyi göze aldık, 
demesi Kıbrıs Türk toplumu arasında sevinç 
yaratmıştır.» Görüyor musunuz ince tahrifi? 
fjjjnatkâların elinden geçmiş bu tahrif. Görüldüğü 
üzere TRT yeni Hükümetin azimli hareketini 
eski Hükümete mal etme çabası içerisinde ha
berlerde tahrifat yapmaktadır. Zonguldak olay
ları Tütün mubayaası, maden işçilerinin hafta 
sonu ücretleri ve tatilleri, Kalkınma Plânı ve 
turizm dâvası gibi günün önemli ve hassas ko
nularının hepsinde TRT riin aynı gayretkeşlik 
içerisinde olduğu bir vakıadır ve seçimler yak
laştıkça artacak olan bu hareketlere mevcut ka
nun çerçevesinde mâni olunmasına imkân yok
tur. Arkadaşlar bu gayretkeşliğin taze bir misa
lini buıgün birkaç arkadaşım bana hatırlattılar, 
müsaade ederseniz o misali de yeri gelmişken 
arz edeyim; 5 Nisan Pazartesi günü Hürriyet 
gazetesinde bir buşlı'k : «Londra'da Haber Ajan
sı Muhabiri ile konuşan Sunay yeni Hükümet 
Kıbrıs için kararlı, dedi.» Ne güzel söz. Çeşitli 
tefsirlerin Türkiye'deki rejim hakkında yapıldı
ğı bir zamanda Devletin Silâhlı Kuvvetlerinin 
başı Londra'da, memleket hayatına hâkim olan 
Hükümetin Kıbrıs mevzuunda kırarlı olduğunu 
söylüyor. Bunu millete, onun Londra'da söyle
diği sözler olarak duyurmak her bakımdan fay
dalıdır. Arkadaşlarımın verdiği malûmata göre, 
isimlerini de söyliyebilirim, radyo bunu da ver
memiştir. Çünkü yeni Hükümetin kararlı oldu
ğunu söylüyor. Mefhumu muhalifinden öbür 
Hükümetin kararsız olduğu mânası çıkar, diye 
korkmuş olacaktır. (Sağdan, soldan birkaç alkış) 
BBC tat!) i katını. tetkik edelim. Tüzüğün üçün
cü maddesinin (D) fıkrası gereğince Hükümet 
BBC ile bir imtiyaz mukavelesi imzalıyarak 
BBC nin yetki ve görevlerini, çalışma tarzını ve 
şeklini tesbit etmekte ve bunun yenilenmesi veya 
isterse lağvı hakkını mahfuz tutmaktadır. BBC 
ile Hükümet arasında son mukavele veya ruh
satname 19 Aralık 1963 te imzalanmıştır. Ve 
3 Temmuz 1964 ile 31 Temmuz 1976 devresini 
kapsamaktadır. Fakct BBC nin kanun ve nizam
ları her han'gi bir ihlâli halinde ruhsatname za
bıtlarının üçüncü maddesi gereğince Hükümet 
"bunu her an lâğvedebilmektedir. Yani BBC nin 
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yönetmelikleri, kanunları uluslararası anlaşma
ları ihlâl etmesine maddeden imkân mevcut de
ğildir. TRT'de her şeye fiilen Genel Müdür hâ
kimdir. 

«Madde 4. — Genel Müdürün tâyini kanunun 
9 ncu maddesinin 1 nci fıkras gereğince Yöne
tim Kurulunun tavsiyesi, Turizm ve Tanıtma 
Bakanının teklifi üzerine Bakanlar ICurulu ka* 
rcıriŷ le olmaktadır. Genel Müdürün vazifeden 
uzaklaştırılması için de takibolunâcak yol aynı
dır.» 

Yani Yönetim Kurulunun Genel Müdür için 
itimatsızlık beyanını havi yazının Turizm ve 
Tanıtma Bakanı kanaliyle Bafeantesr Kuruluna 
getirilip tasdiki icabetmektedir. Fakat esasen 
gayet zor olan bu muamele daha da; kısaltılmış ye 
Genel Müdürün vazifeden uzaklaştırılması im
kânsız hale getirilmiştir. Zira aynı maddeye 
göre bu takdirde Genel Müdür Danıştayda ip
tal dâvası açabilmektedir. Ve Hükümet Genel 
Müdürün millî güvenliği, kamu nizamını veya 
Deviletin dış münasebetlerini tehlikeye düşürdü
ğünü ispat etmek zorundadır ki, bunun da ne 
kaduı* imkansız olduğu aşikârdır. Yani Genel 
Müdürün görevinden uzaklaştırlması için parti
zan olması, işleri berbadetmesi, keyfî hareket 
etmesi kanun ve yönetmelikleri ihlâl etmesi kâfi 
değildir. Hükümet Genel Müdürün partizan 
hareket ettiğini tesbit etse, Devlet içinde bir 
Devlet gibi hareket eden bu müessesenin hare?-
ketlerini göz altında bulundurmak için 40 - 50 
kişilik bir heyet kursa, bütün yayınlarını dinli-
yoceksiniz, zapta geçireceksiniz, heyetlere tet
kik ettireceksiniz, partizanlığı varsa tesbit ede
ceksiniz dese bu kanuna göre Hükümet partizan
lığını tesbit ettirse Yönetim Kurulunun yük
sek müsaadesi olmadan bu partizan müdüre bir 
r.oy yapmanın imkânı yoktur. Hükümete tanın
mış, hak şu noktaya inhisar ediyor. Millî güven
liği, kamu düzenini, Devletin- dış siyasetinin 
lağlamlığını bozucu hareketler olursa, yönetim 
kurulunun yazılı mütalâasını alplıktan sonra 
Genci Müdür hakkında bir işlem yapılabilecek
tir. Asıl Anayasanın 121 nci maddesinin hedef 
aldığı tarafsızlık çatır çatır çiğnenirken bu 
memleketin idaresinden mesul olan Hükümet 
hiçbir şey yapamıyacaktır. BBC Tüzüğünün 
20 nci maddesinin ikinci fıkrası ise sarihtir. Eğer 
BBC Tüzüğü, Ruhsatnamesi ve-Posta Bakam-
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mn şartlan, talimatı ve direktifleri ihlâl edi
lirse veya yerine getirilmezse Hükümet BBC ye 
el koymaya yetkilidir. 

«Madde 5; BBC ruhsatnamesinin 14 ncü 
maddesinin 4 ncü paragrafı gereğince Posta 
Bakanı BBC yi herhangi bir yayını yapmaktan 
alıkoyabilir ve herhangi bir yayım yapmasını 
emredebilir.» 

BBC ne kadar ileri gitmiş? Bir felâket böl
gesine giden Bakanın oraya gittiğini Milletin 
duyacağı bir saatte ver diye Başvekâletten rica 
ediliyor; bizim iki defa vermek âdetimiz değildir 
deniyor. Amma Halk Partisinin ödenekler mev
zuunda Anayasa Mahkemesine müracaat edece
ğine dair kısa tebliğ verildi mi —uzununu da 
sonra verdi ya— üç defa veriyor. 19 da, 22,45 
tc, ertesi sabah. Bu da tarafsız radyo. 

Bir daha okuyalım : 

«5; BBC ruhsatnamesinin 14 ncü maddesinin 
4 ncü paragrafı gereğince Posta Bakanı BBC'yi 
herhangi bir yayını yapmaktan alıkoyabilir ve 
herhangi bir yayını yapmasını emredebilir.» Ya
ni BBC'nin 19C5 tarihli kitabını söylüyor, me
hazını gösteriyor. « adlı resmî BBC neşriya
tına göre sahife 125, Hükümetin BBC program 
ve yayınları üzerinde tam bir veto hakkı mev
cuttur.» Sayın Nihat Erim'in tâbirini de şimdi 
zabıttan okuyacağım, o da nihai kontrol Hükü
metindir, diyor. «Görüldüğü üzere BBC başıboş 
bir müessese olmayıp sıkı bir Hükümet kontro-
luna tabidir. Fakat şurası da bir hakikattir ki 
bu geniş yetkiler Hükümet taraf inhan hemen 
hemen hiç kullanılmamakta, her hal ve kârda as
la suiistimal edilmemekte ve BBC yine geniş bir 
muhtariyet içersinde faaliyetini yürütmektedir.» 
Bu, Hükümetin lûtfu atıfeti değil, öyle bir mü
essese ki o, BBC, orada çalışanlar kanun hü
kümlerinin harekete geçmesine imkânı vermiye-
cek bir tarafsızlık ve dürüstlük içindedir. «Şu 
husus da gözden uzak tutulmamalıdır ki, bu ge
niş yetkilerin Hükümette bulunması BBC'yi key
fî hareket etmekten ve bilhassa mevzuata aykırı 
hareket etmekten alıkoymakta ve radyo bağım
sızlık ve bitaraflığı ile Devlet ciddiyet ve vakarı 
ve nihai millî menfaat arasındaki ahenk ve mu
vazene temin olunmakta, genel müdür siyasi 
maksatlarla tasvibetmediği herhangi bir hükü
mete karşı tahrik edici ve isyankâr bir tavır ala
mamaktadır.» 
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«Madde 6; (BBC partiler arasında fark ya

pamaz ve parti oyunlarına açıktan açığa alet ola
maz.) Mevzuat muhtelif maddelerle bu çeşit suiis
timallere katî olarak mâni olmuştur.» Bizde var 
mı arkadaşlar? Bizim TRT Kanunumuzda şöy
le bir madde var; Hükümet radyoda yaptığı bir 
konuşmada bir muhalefet partisinin üzerinde 
durduğu bir meseleyi münakaşa ederse, o me
sele ile, alâkalı beyanda bulunursa, bu takdirde 
o muhalefet partisi Siyasi Yayınlar Hakem Ku
rulu denen bir heyete müracaat ediyor. O heye
tin üyelerinin tarafsızlığını sağlamak için de ba
kınız ne tedbirler düşünülmüş? 40 yılda bir mü
racaat edilecek heyet için, düşünülen tarafsızlık 
şartlan, radyoda fiilen hâkim olan insanlar için 
düşünülmemiştir. O heyetin üyeleri ne olacak?.. 
Bir partiye mensubolmıyacak. En az üç sene 
evvet, bir partiye mensup ise, aynlmış olacak. 
Üç sene evvel belki de takbih ettiği, mahkûm 
edip aynldığı bir partinin dahi havası, tesiri al
tında kalabilir diye kanun, 359 sayılı Kanun 
bu şartı koymuş. Asıl dümene hâkim olanlar için 
ise, hiçbir tarafsızlık karinesi ve şartı koyma
mıştır. Böyle kifayetli bir kanundur. Yani bun
dan 10 gün evvel Kasım Gülek'i TRT Yayınlar 
Hakem Kuruluna âza seçemezdiniz. Çünkü Halk 
Partisinden ayrılmıştır amma, tesiri altında ka
lır diye kanun bir karine koymuş. Ama umum 
müdür olarak seçmemize hiçbir mâni yok. Yani 
kızmasın arkadaşlar misal olsun diye veriyorum. 
Meselâ Başvekilin oğlunu seçebilirsiniz, hiçbir 
mâni yok. O gün seçilir, o gün de partiden istifa 
eder, memur olduğu için. Ama o partinin havası 
içindedir, iliğine işlemiştir, kanun bunu nazara 
almamıştır. 

Bizde ise TRT'nin yeni Hükümetin kurulma
sından sonra bâzı normal hükümet, radyo müna
sebetlerini halk efkânna Hükümetin TRT'ye bas
kısı şeklinde göstermek için hummalı bir faaliyet 
içerisinde olduğu müşahede edilmektedir. Meselâ 
Başbakanın, bâzı bakanların ve hattâ Cumhur
başkanının muayyen bir neşriyatın ne şekilde ya
pılacağı veya niçin yapılmamış olduğu yolunda 
TRT'ye vâki sualleri veya talepleri sık sık mat
buata aksettirilmiş ve Hükümetin TRT'ye mü
dahale etmekte olduğuna dair bir tereddüt ve en
dişenin halk efkârında ciddî şekilde uyanması 
için gayret sarf edilmiştir. TRT'nin çalınma tar
zına âşinâ olanlar ise Hükümet ile radyo ara
sındaki bu çeşit münasebetlerin çoğunun normal 
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ve her devirde yapılan temaslar olduğunu bilir
ler. 

Yani.eskiden olurmuş, ayıp sayılmazmış. Şim
di ayıp sayıldığını ilân ediyor millete. 

Filhakika son Hükümet değişikliğine takad
düm eden zamanda Hükümet TRT ile devamlı 
temaslar idame etmiş, birçok Bakanlar ve Halk 
Partisi mensupları TRT İdaresi ile temaslar 
yapmışlar, bantlar doldurmuşlar ve yayınlar 
hakkında talep ve dileklerde bulunmuşlardır. Bu 
arada TRT'nin bağımsızlığını zedeliyecek mahi
yette teşebbüsler de vuku bulmuştur. 

Meselâ Millet Meclisi Başkanının taleplerini 
havi müdahale yazıları Başbakanlık kanalı ile 
TRT ye talimat olarak gönderilmiş. Fakat bun
ların hiçbiri basma aksettirilmiyerek TRT ye 
baskı yapılıyor feryatları koparılmamıştır. v 

Bunun şimdi çok daha hafif olaylar karşısın
da yeni Hükümet için devamlı ve sistemli bir 
şekilde yapılmakta olması halihazır TRT yöne
ticilerinin ne zihniyette olduğunu açıkça ortaya 
komuyor mu? Turizm ve Tanıtma Bakanı ile 
TRT Genel Müdürü arasında geçen bir telefon 
konuşmasının veya Başkan ve Reisicumhurla 
TRT haberler Merkezi arasındaki konuşmaların 
basma devamlı olarak aksetmesi TRT yöneti
cileri tarafından yapılmadıkça mümkün müdür? 
Ve böyle bir hareket Devlet organlarının ciddi
yetiyle kabili telif midir? 

«Madde 7. —> Bu kanuni mevzuat yanında 
BBC'de yerleşmiş bâzı prensiplerle yayınların 
sıhhati ve bitaraflığı emniyet altına alınmıştır»^ 
Bu kaidelerden başlıcaları şunlardır : BBC hiç- j 
bir hususta kendi fikrini açıklıyamaz. Dikkat 
buyurunuz : BBC nin fikri olamazmış yorumu 
olamazmış. Taraf tutamaz, siyasetle uğraşamaz, 
olayları doğru, bitaraf ve muvazeneli olarak 
aksettirir. Radyoda kendisine ait beyanatları 
gelişi güzel yaymlıyamaz ve hele radyo mikro
fonlarını şahsi polemikler için asla kullanamaz. 
Yani açık oturumlar tertipleyip şahidi, hâkimi 
kendisinden bir mahkeme huzurunda dâva ka-
zanmazmış BBC. 

Şimdi bu mevzuat ve pirsipleri TRT neşri
yatına tatbik edelim. TRT millî bakiye sistemi
ni destekliyor mealindeki yorumlar BBC de 
mümkün değildir. TRT bunu yapmıştır. Ben 
tetkik ettim, kanunlarda olmasa bile diyorlar, 
bütün medeni milletlerin radyolarında bir mes-
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lek normu var, diyorlar. Radyonun yorumu, 
radyonun şahsi fikri olmaz. Yorumu filân mı 
yapmış, filân şöyle söylüyor, filân da böyle 
söylüyor diye muvazeneli bir şekilde verir, men 
baını da gösterirmiş. Millî Bakiye Kanununun 
sözü mü olur? Devletin dış siyaseti hakkında 
dahi dostlarımızı rencide edecek yayın yapmak 
hürriyetini TRT Genel Müdürü nefsinde ve 
müessesesinde görür. Bilhassa dış emniyet mev
zuunda ve dış münasebetler mevzuunda çok 
hassas olanlar da bu hareketleri bir türlü ayıp
lamazlar. O müessesenin iyi işlediğini iddia 
ederler. 

Sabık devrin radyo neşriyatına lüzumsuz 
yere ve bitaraf ve hattâ o devirle mücadele et
miş olan vatandaşlar arasında dahi tepki yara
tacak şiddette bir dille hücum eden yorum ve 
yayınlar BBC de yer alamaz. Ambargolu bir 
haberde ambargonun kalktığına dikkat etmek 
BBC nin görevidir. Bu hususta bir hata olun
ca, "BBC kabahati milyonlarca dinleyici önün
de başka Devlet müesseselerine atamaz ve bil
hassa bu hususta hakikati, yarım aksettire
rek ambargonun bilâhara uzatılmış olduğunu 
halk efkârından gizliyemez. Demek bizim 
TRT bunu da yapmış. Eski Hariciye Vekilimi
zin Birleşmiş Milletlerdeki nutku dolayısiyle. 
Hani nutuk söylenmeden burada verildi idi ya. 
Ondan bahsediliyor. BBC Genel Müdürü siya
si kudretini bir tehdit vasıtası olarak kullanmak 
istediği zaman muayyen bir. partiye geniş bir 
malî yardım yapmakta olduğu ile övünemez. 
Demek biz de övünüyormuş. Mâdununuu önün
de siyasi telefon görüşmeleri yaparak radyoyu 
muayyen bir partinin haber alma kaynağı şek
linde kullanmaz ve hele resmî makamında, Kay
serili Hükümeti kurmakta tereddüdediyor ve
ya Paşa Çankaya'da ikinci hatasını yapıyor diye 
Devlet adamları hakkında hürmetsizce konuşa
maz. 

Yönetmeliğe aykırı olarak ve son derece bil
gisizce talimatlar vererek işlerin aksatılmasına 
kapris yüzünden seibebolamaz. Görüldüğü üzere 
359 sayılı Kanun, TRT nin tarafgirane, parti
zanca ve keyfi hareket etmesine mâni olacak hiç
bir kanuni gayreti öngörmemiş, radyoyu Hükü
metin muhtemel suiistimallerden kurtarmaya 
gayret ederken, Türkiye'de çok tesirli, hayati 
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Önemi olan bu kamu hizmetini azli gayrikabil 
bir genel müdür ile mahdut bir yönotim kuru
lunun takdir, kabiliyet ve hüsnüniyetine bırak
mış, bu suretle çok tehlikeli bir çığır açarken 
TRT yönoticelerinde bu meziyetler mevcudolma-
dığı ve muayyen bir maksat veya. sebeple kulla
nılmadığı zaman ne olacağını göstermemiştir. 
Biz Türkle:-, TRT Genel Müdürü ile dokuz kişi
lik Yönetim Kurulundan çok daha yüksek sevi-
yede bir icra organına ve hattâ Millet Mecl-'sine 
bütün yotkiler'n bırakılması halinde memleke
tin ne hale geldiğini Anayasanın ve kanunların 
nasıl çiğnend'ğini ve memleketin nasıl bir uçu
ruma sürüklendiylni yakın tarihimizde çok acı 
bir şekilde tatmış ve mutlak bir felâketten an
cak yüksek m'Hî hasletleri sayesinde, 27 Mayıs
ta kurtulmuş bir milletiz. Bu inkılâbın getirdiği 
millî müesseselerin sorumsuz ve beceriksiz eller
de, muayyen gayelere hizmet eden partizan ku
ruluşlar haline gelmelerine millotçe müsaade 
etmiyeceğlmiz muhakkaktır. Radyonun bağımsız
lık, bitaraflık kavramlarının TRT tarafından 
daha fazla suiistimal edilmesine ve politikaya 
âlet olarak kullanılmasına mâni olmak için za-
m°n gelm'ışti:*. TRT yi Anayasanın öngördüğü 
şekilde Batı standartlarına uygun bir müessese 
haline getirmeye bu millet muktedirdir ve lâ
yıktır. 

Arkadaşlar, TRT nin bir dairesinin veya 
şubesinin müdürlüğünü yapmış ismini söylemek 
istemediğim, icabında kurulursa, Araştırma Ku-
rulunr. vereceğim, zatın yazdığı :.yazı budur. 

Şimdi arkadaşlar, TRT nln muhtariyeti el
den gidiyor feryatlarının samimiyet derecesini 
tâyin bakımından bir başka vesikanın okunma
sına zaruret hâsıl olmuştur. Sayın Nihat Erim'-
in kıymetli mütalâalarını okuyacağım. 

Cilt 22, 23 Eylül 1963, sayfa 11 ilâ 13. 
Sayın Nihat Erim bakınız ne buyuruyor. 

«Radyoya muhtariyet vermek bakımından zan
nediyorum ki, BBC İngiliz ses ve televizyon ya
yınları idareleri en geniş imkânlara sahibolmuş-
tuı\ Radyonun Devlet imtiyazında olduğu mem
leketlerden, meselâ Fransa'da böyle bir serbest
lik yoktur. Fransa'nın Devlet radyoları bugün 
Hükümetin emri ve idaresi altındadır. İngilte
re'de geniş bir muhtariyet verilmiştir. Fakat 
muhtariyet ve tarafsızlık,. bir Devlet müessesesi 
olan, Devlet parası ile idare edilen radyoların 
Devletin yetkili organları karşısında istiklâli 
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mânasına anlaşılmamıştır. O kadaı auiaşıîmâ-
mıştır ki, BBC ve İngiliz Televizyon Kurumu 
Poıta Nazırının yüksek murakabesi altına kon
muştur.» 

Sayın Nihat Erim söylüyor. 
«Bakınız İngiliz resmî yıllığının 1962 yılın

da basılan nüshasında İngiliz BBC ses yayınlan 
vo televizyon yayınlan statüsünde posta nazın-
n?, tanınan yetkilerden bir kaçını okuyalım; muh
tardır ve saire dedikten sonra, bununla birlikte 
Hükümet nihai kontrolü elinde tutar. Bulunuz 
şu kanun tasarısında hangi noktasında Hükümet 
bizim bu yeni kurmakta olduğumuz Radyo Te
levizyon Müessesesinin nihai kontrolünü elinden 
tutuyor. Ben bulamadım böyle bir madde.» De
vam ediyor Sayın Nihat Erim, İngiliz yıllığın
dan okuyor. «Madde 2, sorumlu bakan olarak 
Parlâmentoya karşı geniş siyaod meseleler hak
kında Posta Nazırı sorumludur ve BBC ye ve 
televizyona teknik ve diğer konular üzerinde di
rektifler verir. 

3. PTT Bakanı her hangi özel bir madde
nin veya madde nevinin neşnini yasak etme yet
kisini haizdir.» 

B'.zde heyecan1 ar fazla yükselmesin, Zongul
dak hâdisesi yeni oldu diye Hükümet, bu mev
zu hakkında yayın yapmayınız dediği zaman 
kıyametler kopmuştu. Türkiye'de ihtilâller oldu 
yayın yasağı yapılmadı da şimdi niye yapılıyor?. 
Türkiye'de ihtilâl olduğu zaman yayın yasağı 
konmaz. Neden? İhtilâlciler radyoyu ele geçir
miş, millete söyliyeceğini söylem'.ş, duruma hâ
kim olan Hükümetin kendi sesini duyurması, 
memlekette heyecanı artırmaz, yatıştırır. Hü
kümet duruma hâkim olmuştur. Bu sebeple Hü
kümet yayın yaptırmıştır. 

«4. PTT Bakanının BBC ve televizyonun 
neşriyat yetkisini her hangi bir zamanda iptal 
etme yetkisi vardır.» Biraz evvel okuduklarımı 
teyidediyor. «Bunlar genel yetkilerdir. Her han
gi bir veto hakkı değildir. Yani Bakan Parlâ
mentoya karşı mesul olduğu için bir nevi idari 
vesayeti altında, nezareti altında, bu idarenin 
muhtariyet idaresine nezaret eder. Ama Devle
tin yüksek menfaatleri icabettiği yerde bakan 
müdahale eder ve etmelidir arkadaşlar. (Alkış
lar)» Bilmiyorum kimlerin. «Eğer bu kurumun 
rahat işlemesini bu kanunu, bir müddet sonra 
el birliğiyle değiştirmek mecburiyetinde kalmak 
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istemiyorsak bunu şimdiden tanzim etmeliyiz. 
Böyle müessese olmaz, Devlet içinde devletten 
müstakil Radyo ve Televizyon idaresi olamaz.» 
Bravo Nihat Erim'e. «Bunun ne insan haklariy-
le, ne de basın hürriyeti ile alâkası yoktur. San
sür ile alâkası yoktur, arkadaşlar. 

Madde 5. — Her yıl BBC ve televizyon bir 
faaliyet raporu hazırlar ve PTT Bakanı bunu 
Parlâmentoya sunar. 

6. PTT Bakanı dinî yayınları, bakanların 
veya partilerin siyasi yayınları, okul yayınları, 
dış yayınları ve Gal dilinde yayınlarına dair 
programı tasdik yetkisine sahiptir. Arkadaşlar 
mehazı arz edeyim kontrol edebilirsiniz.» Mehazı 
da vermiş, sayfa numarasına kadar. 

Arkadaşlar, daha evvol istitraden arz et
tim, kanun bizıim Hükümete sadece bir sahada, 
dış politika salhas-nda Dışişleri ve Turizm Ba-
kanlığ'mn müşterek bir talimat verebilecekle
rini, onların tesbit edeceği esaslara göre yayın 
yapma yetkisini vermiştir. Bunun dış'nda yayı
nı şöyle yap, böyle yap yetkisini vermemiştir. 
B'r de memleketin selâmeti nâmına, bâzı vahîm 
hallerde bir mevzu hakkında yaym yapılmama
sı yetkisini vermiştir. Onun d^nda 33 neü 
madde murakabe yetkisi vermiştir. Muraka
be, müdahale mânasına gelmez. Radyonun ya
yınları birgün memleketi bir ihtilâle, bir . is
yana sevkederse, en zararlı ideolojilerin poli
çesine bu memleketi sürükliyecek bir istika
met alırsa bunun karşısında Hükümet seyirci 
mi kalır? Kalmaz. Tesbit etmek isterse, verin 
bakalım, böyle bir yayın yapıldığını haber a1-
dım. Hükümetin her an kulağı radyo önünde 
değil ki. Bir arkadaş haber verir, şöyle kötü 
bir yayn yapıldı der, getir bakalım şu bandı 
bir tetkik edelim, böyle bir şey var mı, yok mu 
demek hakkım bu kurum Hükümete tanıma
maktadır. Yani kelimenin tam mânasiyle davul 
Hükümetin boynunda, bir mânada çomak da 
kurumun elinde. Memleketi felâkete sürükler 
Hükümetin; yahu şu işi bir tesbit edelim, ne
dir bu yaptığımız demeye hakkını tanımamak
tadır. Durum bu. 

Şimdi arkadaşlar, son olarak, tâbir caizse. 
TRT nin partizanlığı mevzuunda ki mâruzât1-
mızı, eski tabiriyle, tervicetmek için bir misa1 

vereceğim. 13 Şubat günü MecKs koridorların-
-da bir beyanname dağıtılıyor. Ne diyor hu 
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beyanname; Hükümeti bütçe vesilesi ile düşü
rüp bir Hükümet kurmayı memleketin menfa
atlerine uygun görmüş, Anayasan-n kendilerine 
tanıdığı hakkı kullanmaya karar vermiş parti
leri, bu işi hariçten para almak karşılığı yaptı
ğını iddia eden bir beyanname dağılıyor. Dev
let radyosunun şeyini aç-yorsunuz, aynen veri
liyor okuyorum. Çok kıymetli bjr mütelâa 
telâkki ettiği için Ulus da sütunlarına aynen 
almış, bir kelimesini atlamamış. Bir muhterem 
Senato;*... 

Dünyan-n hiçbir yerinde bir Hükümeti ka
naati icabı düşürüp de bir Hükümet karmaya 
teşebbüs eden partilerin bu nevi ithamlara mâ
ruz kaldığı demokrat memleketlerde görül
mez. Bakınız ne diyor muhterem senatör: 

«Uyarma bildirisi :» 
Yani şunu söyliyen fikir bakımından uyanık 

olsa yüreğim yanmıyacak (Gülüşmeler > kendi 
nvku içinde; çünkü demokrasiyi anlamamış. 
Bıkmaz ne diyor arkadaşlarım. Çok görmeyin 
bit kadar sözümü, b^n size, ba"<ka Devletlerden 
para alıyorsunuz desem, vallahi beni öldürse-
niz çok görmem. Bir insanın şeref'ne bu kadar 
taarruz olur da reaks'yrnu olmaz mı ? Niyeti
miz yok mu diyorsunuz? İnşallah öldürmeye 
kadar gitmeyiz birikirimizi, ufak tefek yara
larla iktifa ederiz. (Gülüşmeler) 

Baleniz ne diyor, arkadaşlar? Müsamaha 
buyurun okuyayım. 

<<1) Karşısmdakileri gaflette gibi gösterip, 
görenlerin de bazen gaflet ve dalâlet içine düş
tükleri vâkıdır. 

2) Hükümet düşürme demokratik düze
n i tabii bir icabı ise de bu icabı bütçe gibi 
zahirî bir sebebe istinadettirir» maske o1 arak 
kuVanmak millî efkârı tatminden uzak yanlış 
ve samimiyetsiz bir tutumdur.» Biz ne zaman 
dedl'k; bütçenin falan maddesini beveranedi-
Yımiz iein kırmızı oy veriyoruz diye? Bu hü
kümeti beyenmiyoruz, bütçesine de kırmızı ov 
veriyoruz, dedik. Bir Hükümet hakkında hü
küm, onu teşkil edenlerin hüvviyetine, üzerine 
aldığı vazifeyi yapacak kudret ve kabiliyetine, 
ortaya getirdiği programa göre verilir. Ben bir 
Hükümete -i'tdmadebmiyîröatti getirdiği bütçe 
-lükemmel de olsa, ben onu o vesile ile de dü
şürürüm. İsmet Paşa, bu Hükümetin getirdiği 
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bütçeyi daha tetkik etmeden Grupunda, hangi 
reyle gittiysek o reyi vereceğiz, diye peşin söy-
lüyebiliyor. Yani bu Hükümete itimadetmiyor, 
bütçeyi tetkik etmeye lüzum görmüyor. 

«3) Bu sebeple muhalefet maksadını bü
tün açıklığı ile beyan etmeli, Toprak reformu
nu istemediğini, Partiler Kanununu çıkarmı-
yacağmı, plânlı ekonominin lüzumsuzluğunu, 
Türk toplumunun sosyal alanda uyanmasından 
kimlerin ürktüğünü, yakın komşularımızla 
dostluk münasebetlerinin kimler için zararlı 
olduğunu, bunlar karşısında kimlerin ve ne pa
hasına destek ve yardımlar sağlamakta oldu
ğunu yapılmak istenen oyunlar içinde içte 
ve dışta kimlerin müzaheret yapmalarının 
parmaklarının bulunduğu açıkça topluma ve 
millî efkâra duyurulmak ve hissî görüşlerle 
çıra ve ateş oyunlarından sakınılmalıdır.» 

İthamın derecesine bakın arkadaşlar?.. 
(C.H.P. sıralarından, kim sesleri) 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — lü

zum yok. lüzum yok. Bir senatör dedik. 
BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı.. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ar

kadaşlar; radyo, Hükümeti düşürmeye karar 
verip Hükümet kurmak istiyen partileri, ha
riçten yardım almakla itham ediyor. 

Bundan daha ağır bir iftira, bundan daha 
şeni bir iftira düşünülemez. Bizim nazik radyo, 
Mehmet Turgut arkadaşımızın, «bu iddia yalan
dır» sözünü yanlışa çevirecek kadar kibar olan 
radyo, şu iftirayı otuz milyona nasıl duyurur? 
Bunu duyurur da benim burada söylediğim ger
çekleri, Halk Partisine dokunuyor, diye nasıl 
sansür eder? Diyeceksiniz ki, yapmış radyo. Si
zin de cevabınızı vermemiş mi? Vermemiş arka
daşlar. iki satır ile bakınız ne vermiş? Haysiye
timizi müdafaa için beyanat veriyoruz. Bakınız 
şu satırları radyo vermez. '• Okuyacağım, gayet 
kısa, neresini verdi, neresini vermedi, okuyayım. 
«Palan senatörün bütçe hakkında verilecek oy
lara tesir gayesiyle uyarma bildirisi adı altında 
yayınladığı beyanname kanaatimizce mânevi me
suliyet duygusundan yoksun bir zihniyetin teza
hürüdür.» Hariçten para falan alıyor, demiyor 
bizim cevap. 

«Bütün muhalefet partilerini hariçten destek 
ve yardım görmekle suçlandırmaya cüret etmesi 
ise her nevi mânevi kayıttan azadeliğin hazin bir 
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örneğidir. Bu yolda bir bildikleri varsa açıkla
maya davet ediyoruz. Bunu yapmadığı takdirde 
bir müfteri durumunda kalmaktan kendisini hiç 
kimse kurtaramıyacaktır.» 

Şerefine taarruz edilen bir adamın söylediği 
şu sözlerin Türk Milletine duyurulmasına mâni 
olunan bir nezahat, bir edep kaidesi varsa lüt
fen söyleyin. Vermez burasını. Büyük kütlenin 
pek anlıyamıyacağı bir cümleyi verir; 19 ncu 
asırda sadrazamları ecnebi elçiler tâyin ettire-
biliyordu, o devir Türkiye'den geçti, diyen bir 
cümlesini verir bununla iktifa eder. Görüyor 
musunuz tarafsız radyoyu? Kibar radyoyu? 
Ama şurada filân milletvekiline şöyle dediler, 
onun şöyle yapılmasını istediler, diye onu 30 
milyona duyurur, kibarlığı mâna deuil. 

Arkadaşlar, zannederim sizi fazla işgal et
tim, konuşmama nihayet vereceğim. (Estağfu
rullah, sesleri) Teşekkür ederiz. Bu estağfurul
lah sözlerinin yüreğinizin derinliğinden geldiği
ni görerek bir saat daha konuşmaya karar ver
dim. (Gülüşmeler) Razı mısınız? Ya devam de
yin, ya estağfurullah sözünü geri alın. (Gülüş
meler) 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı esas hakkında 
mütalâanıza devam ediniz efendim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Arka
daşlar, kim ne derse desin, bâtılı müdafaa uğ
runda kendilerini müşkül duruma düşürmeye 
karar verenler ne derse desin, bu radyo parti
zandır, mesuliyet duygusu taşımamaktadır, hiç
bir murakabe tanımamaktadır. 30 milyona hi
tabeden ve bu zihniyetle idare edilen bir rad
yonun bu memleketin başına ne felâket getire
bileceğini akıl ve idrak sahibi herkes takdir 
eder, tahmin eder. ' ! '. 

Biz ne istiyoruz? Biz istiyoruz ki, şu tahki
kat açılsın, eğer bu müessese partizan değilse o 
zaman çıkın karşımıza, göğsünüzü , gere gere, 
yanılmışsınız, deyin. Bu müessesenin üzerindeki 
gölge kalksın. Partizan ise, bu memleket için 
zararlı faaliyeti varsa, gerekli tedbirini Hükü
met ve Meclis alsın. Bu yola gitmeyip de mese
leyi kapatmak istemek, maksadı asla temin et
mez. Şüphelerin ithamların, çatışmaların, atış
maların devamına imkân verir. 

Ne istiyoruz biz arkadaşlar? Bu radyoyu 
BBO de olduğu gibi nihai kontrolü Hükümetin 
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elinde olsun; Posta Nazın canının istediğini 
yapsın; bunu da istemiyoruz. Anayasa bir hü
küm koymuş, radyo muhtar bir müessesedir de
miş. Ama altında ilâve etmiş, yayınlar taraf
sızlık esasına göre yapılır. Bu tarafsızlığı Bağ
lıyacak, Devletin yüksek menfaatlerine hizmet 
edecek tedbirleri düşünmemiştir. Yüce Meclis 
bir kanun çıkarıyor; Yüce Meclis milletin tem
silcisi olduğuna göre, onun fiil ve hareketlerini 
Anayasa Mahkemesine götürmek nasıl Yüce 
Meclise karşı bir hürmetsizlik, onun kudretinin 
(bir tezelzülü telâkki edilmiyorsa bir asırda rad
yonun partizan yayınlarını imkânsız kılacak 
mekanizmayı kurmak, tedbirleri düşünmek de 
hepimizin vazifesi olmalıdır. Biz, Hükümet, 
geçmiş devirlerde olduğu gibi, radyoyu kendi 
borazanı gibi öttürsün demiyoruz. Ama, şu 
mesuliyetsizlik ortadan kalksın diyoruz. Bir 
siyasi yayınlar hakem kurulu var. Bâzı ahval
de partiler oraya müracaa edebiliyor. Biz isti
yoruz ki, tarafsızlık esaslarından, yayın için 
konmuş esaslarından bu müessese ayrıldığı za
man, gideceğimiz, müracaat edeceğimiz, o mü
essesenin dışında hürmete şayan hir merci ol
sun, bir makam olsun, ister Anayasa Mahke
mesi, ister Şûrayı Devlet Umumi Heyeti, ister 
Şûrayı Devlet Reisinin Başkanlığında Şûrayı 
Devlet başkanlarından mürekkep organ olsun. 
Bir organ olsun ki, bu keyfilik olmasın, kimse 
de bMbirini itham etmek imkânını bulmasın. 
Bizim istediğimiz budur. Bizim bu hâlis niye
timizi, bunlar radyoda canlarının istediklerini 
yaptırmak istiyorlar, diye hazırlanmış olan tasa
rıyı ileri sürülen fikirleri bir tarafa iterek, pe
şin bir hükümle karşılamak, bence bu rejime 
bağlılığın bir ifadesi, bir işareti sayılamaz. Size 
kürsüden ayrılmadan bir feci durumu da ifade 
etmek isterim. Arkadaşlar, isim açıklamiyaca-
ğım, yalnız icabettiği zaman ispat edeceğimi bu 
kürsüde millet önünde taahhüdediyorum, şeref 
sözü ile taahhüdediyorum, söylediğimin hilafı 
çıkarsa bu Parlâmentodan istifa edip gideceğim. 

Radyonun Yönetim Kurulundan bir üye, 
Devletin yetkililerinden birini ziyaret etmiştir. 
«Bir kızıl komünistle yan yana oturuyorum. 
Bu, bana eza veriyor, ıstırap veriyor» (Sol sı
ralardan «mahkûm da olmuş» sesleri) Müsaade 
buyurun arkadaşlar. «Eza veriyor, ıstırap ve
riyor. Ben bunun kızıllığını, komünistliğini 
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gazete sütunlarında teşhir etmiş bir adamdım. 
Şimdi hasbelkader Yönetim Kurulunda bulunu
yorum; iki kıymetli profesörümüz, bir de <bu 
kızıl komünistin seçilmesi bahis mevzuu, bu kızıl 
komünist 5 - 6 oy alıyor. Kıymetli, vatanparver 
Polat gibi iki profesör de bir rey, iki rey alıyor. 
Ben de bu durumdan ıstırap duyuyorum,» de
miştir. (C. H. P. sıralarından, kim demiş, ses
leri) Müsaade buyurun, hemen kim diye isim 
sormayın, yeri gelirse ne diyorum; eğer hen şu
nu ispat etmezsem çok muteber, çok şerefli in
sanların şahadeti ile, şu Parlâmentoda durmıya-
cağım, dstifa edip gideceğim. Arkadaşlar du
rum budur. İnönü ne diyor; her ocakta fesat 
kazanı kaynatıyorlar, bu memleketin iyiliğini 
istemiyenler. Vatan hainlerinden bahsediyor. 
Bunu dediği zaman kimdir bunlar, listesini ver 
dediniz mi? Ben sordum ama, belki siz sormadı
nız. 

Sonra arkadaşlar, insanlar hakkındaki her 
kanaat mutlaka bir mahkeme ilâmına dayan
maz. Bâzı insanlar sui şöhret sahibidir, bâzı in
sanlar sebatlı, bâzı insanlar kaypak telâkki edi
lir. 

Cemiyetin 'bir hükmü vardır. Herkes bu 
hükmüne bu kanaatine göre hareketini ayarlar. 
Kimseye; bu kanaatine göre hareket etmiyecek-
ein, mahkeme ilâmı lâzımdır jiemek kimsenin 
aklından geçmez. Bu memlekette kaç tane mah
kûm olmuş komünist var. Listesini çıkarsanız 
belki bir, iki düzüneyi geçmez. Ama vatanın 
her ocağını bir fesat kazanı halinde kaynatan 
insanlar bulunduğundan Sayın İnönü bahset
miştir. Onun Ibu bahsedişinin ben, sebepsiz, de
lilsiz olduğuna kaani değilim. İş bu kadar va
himdir, memleketin selâmeti nâmına tahkikat 
açılsın, kim sağlam, kim çürükk ortaya çıksın. 
Bu münakaşa, bu karşılıklı atışma ortadan kalk
sın. Biz vaktiyle rejim mücadelesi yapmış ar
kadaşlarız. Şimdi karşı karşıyayız. (Min, reji
min selâmeti için, üzerinde bu ıkadar durulan 
bir meseleye, hakikatin aydınlığım getirelim.. 
Eğer müessesede bir günah yoksa, o vazifesine 
devam etsin. Varsa günah, tedbirini Yüce Mec
lis alsın. Takdir sizindir, hepinizi hürmetle sa
lamlarım. (Sağdan ve soldan alkışlar.) 

BAŞKAN — Söz sırası Cumhuriyetçi Köylü 
Millet Partisi Grupu adına Sayın Cevad Odyak-
maz'ındır. Buyurunuz efendim. 
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C. K. M. P. GRUPU ADINA CEVAD OD-

YAKMAZ (Sivas) — Sayın Balkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Radyo, İkinci Dünya Harbine tckaddüm 
eden yıllardan bağlıyarak çağımızda siyasi pro
paganda, kültür, eğitim ve haber ulaştırması 
alanlarında milletlerin hayatında oynadığı bü
yük ve müessir rol itibariyle önemli bir mevki 
ihraz etmiş bulunmaktadır. 

Bilhassa bu yüz yılın medeniyet seviyesinde 
henüz erişememiş olan memleketlerde r a d y \ 
sosyal ve siyasi nizamın oluşum ve gelişiminde 
âdeta nâzım durumdadır. Bu balrmdan çeşitli 
çevrelerle kuvvetlerin istinasını celbettiği gi
bi sempati ve antipatilerini de üzerine çekmi > 
tir. 

Türkiye'mizde de radyo, artık tabiî karşıla
dığımız bu kaderinin yolunu takibetmekten kur
tulamamış ve sonunda bir Anayasa müessesesi 
olarak ele alınmak zarureti ile Devleti kar-u 
karcıya bırakmıştır. Bu vesile ile Cumhuriyet
çi Köylü Millet Partisinin geçmişteki mücade
lelerini ve bugünkü oluşumdaki hizmetlerini 
hatırlatmak isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Anayasamızın 121 nei maddesine göre Rad

yo ve Televizyon İdaresi muhtar bir tünel khi-
liktir. Yayımlarını, tarafsızlık esaslarına göre 
yapacaktır. Bunu sağlıyabilmek için de Yü^e 
Heyetiniz bir kanun ısdar etmiş ve bugünkü 
bağımsız, muhtar ;Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kurumunu kurmiı itur. 
• Anayasaya hü'ûhn konurken, Kuruluş Ka

nunu tedvin olunurken üm'ticledilmiştir ki, rad
yolarımız ve tesis ediİersc te lcviy ularımız ar
tık iktidarların oyuncağı olmayacaklardır. Ta-. 
biî muhalefetin' "ele. Daha doğrusu her türlü fa
aliyetlerinde tam tarafsız ve objektif bir hüvi
yetle millet huzuruna çıkacaklar ve partizanlık 
yansıyacaklardır. Buna rağmen Radyo ve Te
levizyon lelaresi yeni veçhesiyle dahi hâlâ it
hamlardan kurtulamamış, iktieların veya muha
lefetin propaganda vasıtası olmakla, taraf tut
makla, partizanlık yapmakla suçlandırılmıştır. 

Aziz arkadaşlarım, 
Milletimizin kalkmmas'nda, milli ve sosyal 

geleneklerimizin, menfaatlerimizin korunmasın
da ve gelişmesinde millî politikamızın ve mües
seselerimizin içte ye dışta propagandalarının 
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yapılmasında kendisinden pek büyük hizmetler 
beklediğimiz bir müessesenin mütemadi hücum
lara hedef olmasını ve her gün biraz daha iti-
ba mm zedelenmesini müspet karşılamaya im
kân bulunmadığı ajikârdır. Bu hal, faydadan 
çok zarar getirir. Biran evvel bu itham ve suç
lamaların ne dereceye kadar gerçeğe uygun ol
duğunu tesbit etmek ve gerekiyorsa lüzumlu 
toel')irlcri almak zorundayız. Anayasamızın 
î 8 nei maddesinde yazılı Meclis araştırması yo
lu ile Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun 
bugüne kalarki çalışmaları ve müesseseye vü
cut veren kanunun kifayeti ve tatbikatı konu
sunda Meclis 3e bilgi edinmek zaruretine Cum-
hiyetçi Köylü Millet Partisi olarak kaaniiz. 

İnanıyoruz ki bu araştırma talebi bütün mil
letvekilleri ve hattâ Radyo ve Televizyon İda
resi tarafından da olumlu karşılanacaktır. Çün
kü müessesenin itibarını koruması ve tarafsız 
hizmetine en ufak bir şüpheye yer vermeden bir 
Anayasa müessesesi olarak millî hüviyetiyle de
vanı edebilmesi, kanunun tatbikatmdaki anla
yış ve zihniyetini ortaya koymakla kuvvet ka
zanacaktır. Bu anlayış ve zihniyet Anayasanın 
ve kanunun lâfzına ve ruhuna aykırı bulunduğu 
takdirde, hizmetleri, âkibetlerine rıza göstermek 
olacaktır. 

Bu babımdan Grupumuzun Sayın Antalya 
Milletvekili İhsan Ataöv'ün örergesine müspet 
rty kullanacağını bildirirken C. K. M. P. aelma 
W>înizi saygılarımla selâmlarım. (Sağdan ve 
soldan alkışlar) 

B ^ K A N — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Feyzioğlu. 

O. II. P. GRUPU ADTNA TURHAN FEY-
ZİOflLU (Kay-eri) — Savm Başkan, savın 
arkp,-"iaşlarım: 1965 vıhnm Nisrn ayında Türki-
v« B'iviik Millet M e ç i n l e radvo tarafsızlığı 
üzerinde yeniden acı sahn^ere de yer veren 
bir müzakere açmaya mecbur o'maktan eza duy
maktayız. 

Bu memleketin yakın tarihinde radyonun 
tarafsızlığı meselesi, radyonun bir millî müe^se-
r>.r> halinde- ealış^bi'mo^i konusu Meclisleri ve 
bütün mi'leti iş^al eden mühim bir konu eVmuş 
v:» acı hatıralar bı^ 'mist i r . Bu konunun yeni
den yumdun bin türlü ekonomik ve sosyal dert
leri olduğu bir sırada ve Meclisin bu konular 
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lan sıralara değil, Hükümet üyelerine . sormak 
bteriz. (O. II. P. sıralarından bravo sesleri.) 

KEMAL BAĞ-CI'OÖLU (Maraş) ~ Demo-
fTO.fi yapıyoroumız, sizin zamanınusd'a da çok 
boş sıralar gördük. 

•BAŞKAN — Lütfen yerinizden müdahale 
etmeyin efendim. 
. TÜR AN FE YZÎOClLU (Devama) — Sab-

nl"niz lütfen. Sabrediniz, gerçekler dile gelsin, 
hıVnı'k dile geVin. Ben eınvn'm ki. C. H. P.. saf-
Vvrnm dışında buhınan arkadaşlarımızın d'a 
r»ek çoğu, s'mdi arz edeceğim Anavasa hükümle
ri ka-si".mda, akVlarma ve vicdan1 arına itima-
d^tt'^'m için °-*,-adr,ı1nwım,n, valniT V^ndi grupu-
vvrlvı do^i'1, b'U"m arkadaki annrn vicdanlarına.-ve 
e>ıila.nna aym deremde itim V! etti"-'m '/"in, eminim 
ki. bu nr\n"'vn^'T\ a't-nla vatan mer^ele^e vukufla 
y(i y î f» ,d ' l r l T ' W İ : 1 ^ V ı ı l - ı ^ n l - 1 O-~ -r-o 1 ^ ^ , V , " , ' - " , T , - , l , v , 0 

vvac'dardı-". Fakat sabredelim, meselelere sü
kûnetle bakalım. 
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üzerine önemle eğilmesi gerektiği bir sırada, 
partiler arası bir siyasi polemik konusu ha
linde ortaya çıkmış olmasından eza duymamak 
mümkün değildir. C. II. P. Grupu adına yapa
cağımın konuşmada hiçbir tahrike kapılma
dan tam bir sükûnetle konuyu hukukî açıdan 
incelemeye çalınacağız. Anayasamız başta olmak 
üzere, hukukun emirlerini dile getireceğiz, olay
ları, gerdekleri dile getireceğiz. Burada şu veya 
bu şahsın da savunması değil fakat sadece 
C. II. P. Grupu olacak daima inandığım ve dai
ma inanacağımız büyük ülkülerin ve büyük il
kelerin savunmacını yapacağız. (C. II. P. sırala
rından bravo sesleri.) 

Savın arkadaşlarım, bir noktayı daha arz 
etmek isterim; biz bu müzakerede muhatabola-
rak, her seve rağmen, Hükümetin sükûtuna rağ
men, Hükümetin şu anda sadece adı geçen bir 
Bakan1. fakat ne sorumlu.Bakanı ne Başbakanı 
bu bavatı millet dâvası konurılurken Mecliste 
bu'un m "ma1 arma rağmen... (C H. P. sıraların
dan, alkış"1 ar. 1 Biz muhatabolarak Hükümet' 
a1 acarız. (C. II. P. sıralarından, brova smVri: 
alkış1 ar. VB'z muhatabolarak bu büyük Millet 
dâvasınla bu memleketin büvük ıstıraplara sü-
rüklınme<vn° yo1 aeribf eerek bir dâvanın hallin
de Hükümetin meselelere el kovmasını, Hükü
metin ciddî o1 arak; muhalefet ne söyliyor, 
bunu değerlendirmeye çalışmasını bekliyoruz ve 
bir tek temsilcisi bulunan Hükümete dönerdk, 

Sayın Başbakenn ve sorumlu Bakanın, muha
lefet ne diyor dive saygı besı'iyerek Mec'ise gel
melerini . tom'n buvurmalarını rica ediyoruz. 
(C. H . .P . sıralarından si1 kışlar.) 
..'. Sayın arkadaşlarım, millet . dâvaları Tur-

lıfuı F^vî^Mu i'n o-rn->n B",ükiba.sı,nın . dâvası 
d fildir. Sayın Bölükbaşı, bu kürsüde, parti 
lideri olarak, ancak benim yapabildiğim kadar 
sıfatla ve ancak bu kadarı ile koiııışrıbilri. Ben 
nasıl muhalefet grupu adına parti sözcüsü ola
rak k.onuşuyvF.a.m, sayın arkadaşım da bu sı
fatla konuşabilir. O ne Hükümeti tema! etmek 
yetkisine sahiptir, ne Hükümet adına, iktidar 

adına konuşmak yetkisine sahiptir. Millet Mec
lisi "karşısında sorumlu bir Hükümet arar ve 
sorumlu bir Hükümet aramakta hakkı vardır. 
Hükümet ne düşünüyor, bunu bilmeye mecbu
ruz. Hükümete soracağımız aorular vardır. Bun-

Arkadaşlar, radvonun iktidar pavtisi veva 
partilerin emrinde. Devlet organı oTea^M^n nzak, 
bir -nı-rt,; /vovarn ^ibî /»alıştı.'*! gmderin hâtıra'^ 
tazedir. Fakat, hrmdolenn yofcr derecede uzak-
t->-\ B""rün.anv'k r^-t,ı' aleti detfil. devlet organı 
İT*-*, yt^/^trf-) T"1T"İ1>' TT'îl-lİ-p^nf.ÎT) JT|/5-TİOİ11 n n JYpi İT l . 

^f^t 'n teecah olnn bir tarafı' medih. öbür tarafı 
hicv>tmeve mrtnrır olan radvo anlavn<a verine, 
"vllotirı vırı^fıı karsısına alan. şefimde, seçim 
'lıc-^nda Kabe-"Wde, yorumlarda iktidar mrtisini 
tek. taraflı gök1n~e çıkarır» muhalefetten hic bah-
-^tmevcn, tesadüfen bah^eder^e- pidece tortuna 
bl H«n vç^a şahıslarına tek tek. hakaret savur-
ma1- î"in bahseden bir radyo anlavısı verine bu-
~"m Hükümetin de eb'nde oV^yan muhalefetin 
^e *ran'nde o^mıvnn, fakat, Hükümetiyle ve mu-
-holefetiyle bütün bir Devletin ve bütün bir mil
letin emrinde olan tarafsız, objektif, bağımsız bir 
Devlet ve Anavasa kuruluşuna ulaşmış bulunu
yoruz. Böyle bir devirdeyiz. 

Sayın arkadaşlarım, yıllarca bn millet BBC 
gibi millete iktidarın da, muhalefetin de sesini 
duvuran, haberleri, iktidarın işine gelip gelme-
yişine göre değil, fakat haber değerlerine göre, 
gamete gibi haberin değerine göre ölçen ve kim
seden emir almaksızın bu haberleri yayabilen, iç 
politikada taraf tutmıyan, sadece dış politika ba
kımından ve millî güvenliği ilgilendiren haller
de Hükümetten direktif alan bir bağımsız rad-
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yo idaresini özleyip durduk. Nihayet, bu çatı al
tında bir Kurucu Meclis toplandı. Bu Kurucu 
Meclisin Anayasa Komisyonu bir gün önümüze 
bir metinle geldi. Bu metnin radyo ile ilgili mad
desi ve o maddenin bir gerekçesi vardı. Bir an 
için o gerekçeye hâtıraları ve dikkatleri çevir
mekte fayda vardır. Ve bugün hanşri noktadayız; 
o açıdan bakmakta fayda var. Madde 121 in ge
rekçesi şuydu : «Radyonun partizan tutumu ve 
partizan bir yayın vasıtası haline getirilmesi 
memleketimizde uzun seneler ciddi bir huzursuz
luk konusu olmuştur. Bu sebeple, radyo muhtari
yeti ve tarafsızlığı Anayasa teminatı altına alın
mak istenmiştir. Birçok memleketlerin Anayasa
larında radyo ile ilgili hükümler yoktur. Ama, 
acı tecrübeler geçirmiş ülkelerin Anavasalarmda 
böyle hükümlere yer verilmiştir.» Kurucu Mec
liste 121 nci maddeye inançla rey verdik arka
daşlarım. Anayasa, süresi içinde radyo ile ilgili 
bir kanun hazırlanmasını emrediyordu. Bu ka
nunun hazırlanmasına Adalet Partisine mensup 
arkadaşlarımızın Hükümette bulunduğu günler
de başlandı. ikinci İnönü Hükümeti zamanında 
Y. T. P. li ve C. K. M. P. li Bakan arkadaşları
mızın katıldığı çalışmalarla bir tasarı meydana 
getirildi ve bugün her tarafından yetersiz oldu
ğu, anarşi yarattığı, Hükümet kontrolüne imkân 
bırakmadığı gibi gerekçelerle, daha, memleketin 
başına getireceği her türlü felâketler sayılıp dö
külerek paramparça edilen, tenkid konusu yapı
lan kanun tasarısı, işte îkinci inönü Hükümeti 
zamanında/ şimdi okuyacağım imzalarla bu Mec
lise sevkedildi. Bu tasarının altında ismet İnö
nü'nün imzası vardı. Ama hemen ardından, bu
günkü Y. T. £. Genel Başkanı Ekrem Aliean'ıh 
imzası geliyordu. Bugünkü Millî Savunma Ba
kanı sayın Dinçer arkadaşımızın imzası geliyor
du, benim imzam vardı. Kendi grupuma mensup 
arkadaşları sayıyorum, çünkü hepimiz o nakta-
dayız, yine; yerlerimiz değişmedi. Fakat, sayın 
Aybar arkadaşımızın da imzası vardı, yerinin de 
değişmiyeceğine kaaniim, kanaatlerini değiştirme
diğinden eminim. Sayın Yusuf Azizoğlu'nun im
zası vardı. Sayın Mehmet îzmen'in imzası vardı. 
Sayın Rifat öçten'in imzası vardı. Daha önem
lisi, Basın-Yayın re Turizm Bakanı olarak yani 
jsorumlu bir Bakan olarak şimdi Adalet Partisi 
saflarında bulunan Sayın Celâl Tevfik Karasa-
pan'ın imzası vardı. Tasarı Meclise bu imzalarla 
gelmiş bir taşandır. (Soldan gürültüler) Gelece-
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ğim, geleceğim arkadaşlar. Sabredin, sabredin. 
Şimdi, demek ki, kanunda anlaştıksa, kanunu de
ğiştirmeğe lüzum yok ise, tatbikata geleceğiz. 
Ama, kanundan da şikâyetçisiniz. Onun için ka
nun kısmını da konuşacağız, tatbikat kısmını da 
konuşacağız. (Orta sıralardan gülüşmeler) 

Aziz arkadaşlarım, bu tasarı geldikten sonra 
acaba Mecliste fazla anarşik, fazla liberal, fazla 
bağımsızlık veren bir tasarı gibi mi görüldü? Bu 
Meclisin A. P. li, C. H. P. li, Y. T. P. li, C. K. 
M. P. li, M. P. li üyelerinin katıldığı ihtisas Ko
misyonunda, bu tasarı, acaba Hükümet fazla hak
lar vermiş, fazla bağımsızlık vermiş diye düşünü
lerek kısıntılara mı uğratıldı? Hayır. 

Hükümet tasarısı her tarafından yeter de
recede tarafsızlık ve bağımsızlık vermiyor diye 
bilhassa Sayın Bölükbaşı'mn partisine mensup 
arkadaşlarımız tarafından ve bilhassa Adalet 
Partisine mensup arkadaşlarımız tarafından di
dik didik edilip tenkid edilerek, bâzı değişiklik
lerle kabul edildi. Meselâ, Hükümet üyesi ve 
Hükümet temsilcisi olarak yönetim kuruluna 
katılacak olan üyelerin sayısı indirildi. Seçim
le gelen, Hükümet tarafından tâyinine hiç karı-
şılmıyan yönetim kurulu üyelerinin sayısı ise 
bunların üç misli gibi daha üstün bir rakama 
çıkarıldı. Bugün bu kadar tenkid edilen TRT nin 
Yönetim Kurulunda Hükümetin tâyini ile gel
miş olan iki yönetim üyesi vardır. Genel Mü
dür katılır ayrıca. Fakat, seçimle gelmiş üye
lerin sayısı bunun çok üstündedir. Biraz son
ra arz edeceğim. Seçimle gelmiş üyeler vardır. 
Bu, biraz da Meclisimizin radyoya biraz daha 
fazla bağımsızlık ve tarafsızlık vermek için 
iktidardan ve Hükümetten biraz daha az baskı
ya mâruz kalsın diye, haklı olarak sanıyorum, 
inançla buna da katılıyorum, haklı olarak yap
tığı değişikliklerle bu hale gelmiştir. 

Sayın arkadaşlarım; nihayet 3 ncü inönü 
Hükümeti zamanında bu kanun kabul edildi. 
Mayıs 1964, kuruluş hazırlıkları tamamlandı ve 
Eylül 1964 den beri Türkiye'de BBC gibi taraf
sız, bağımsız çalışmaya statüleri tarafından 
memur edilmiş ve bu imkâna kanunla ilk 
defa kavuşmuş bir müesseseye sahip bulunuyo
ruz. Aziz arkadaşlarım; işte şimdi yapılmak 
istenen şey, daha kanunun çıkış tarihine bakar
sanız emekleme çağından yeni kurtulan, kuru-
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luşun tamamlanıp çalışmaya başladığı tarihe 
bakarsanız, altı ayını henüz doldurmamış olan 
bu yavruyu can evinden vurmak suretiyle (Sol
dan O... O... sesleri, tatbikat, tatbikat sesleri) 
Evet, arz edeceğim, can evinden vurmak sure-
tiyle, kendi kendisini daha yetiştirmesine, te
kemmül etmesine, kadrolarını tamamlayıp yıl
ların olgunlaştırdığı BBC gibi gerçekten siyasi 
baskılardan ve tesirlerden uzak bir büyük ku
ruluş haline gelmesine imkân vermeden, büyük 
tehlikelere mâruz bırakacak bir siyasi müdahale 
yolunun açılmasıdır. 

Aziz arkadaşlarım. Sayın Bölükbaşı dün bu
rada, (dün değil sesi) evvelki gün burada. (Sol
dan, daha evvelki gün sesleri) Daha evvelki 
gün. Aynı sözler kısmen tekrar edildiği için, 
kusura bakmayın. (Orta sıralardan gülüşme
ler) karıştırıyorum; çünkü bunların bir kıs
mında iki defa dinlediğimiz hususlar oldu. Dün 
söylediklerini bugün unutanlar buyurdular, hak
lı olarak ve mazileri, hareketlerine kefil olmı-
yanlar dediler. Dün söylediklerini bugün unu
tanlar makbul sayılmamak lâzım, politikada. 
Kendilerine hak verdim. Sayın arkadaşlarım; 
o halde, herkes dün ne söylemiş; buna biraz 
bakmakta fayda var. Biz, dün ne söyledik, ne 
yaptık? Biz, dün muhalefette olduğumuz za
manlarda Hükümetin emrinde olmıyan, Devlet 
ve millet emrinde olan tarafsız, bağımsız bir 
kuruluş istedik. Aklımızın erdiği kadar bunu 
sağhyacak bir kanun, daha niceleri gibi, çıkar
mak için çalıştık ve Türkiye bugün TRT kuru
luşuna sahip ise, 359 sayılı Kanuna sahip ise, 
ne kadar güzel hükümler taşıdığını birazdan 
arz edeceğim; bu, muhalefette dün söylediğini 
unutmamış insanların Türk siyasi hayatında bu-
hmmalarma bâzi şeyler borçludur. 

Sayın arkadaşlarım acaba Adalet Partili ar
kadaşlarım ne söylemişti bu kanun geçerken. 
Kürşad arkadaşımız Adalet Partisi Grupu adına, 
359 savıh Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu 
görüşülürken kürsüde diyorlar ki; «Kanun tek
lifi tümü ile tetkik edildiğinde muhtariyetin kı
sıtlandığı müşahede edilmektedir. Her ne ka
dar kurumun teşekkülü, yönetimi muhtar esas
lara bağlanmış ise de bilhassa 16 ncı maddesi i 
ile - sonradan numarası 17 olan maddeyi kas
tediyor - yayınlarının muhtariyet vasfı tama-
fcıiyle ortadan kalkmaktadır. Sayın arkadaşı- | 
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mızm o zaman muhalefet sözcüsü olarak, Hükü
mete geniş yetki veriyor diye, muhtariyeti kı
sıtlar saydığı ve kanundan çıkmasını istediği 
maddeyi okutuyorum : «Başbakan veya görev
lendireceği Bakan millî güvenliğin açıkça gerek
li kıldığı hallerde bir haber veya yayını menet
meye yetkilidir. Men kararının yazılı olması 
veya acele hallerde sözlü ise derhal yazı ile 
tekrarlanması şarttır. Kurumun sorumluluğu 
altında yapılmıyan yayınların menedilmesi ha
linde men karan ilgililere Genel Müdürlükçe 
alındığı tarihten başlıyarak 24 saat içinde bil
dirilir... tlâhiri..» 

Arkadaşlar, millî güvenliğin açıkça gerekli 
kıldığı mahallerde bu Devlette millet kaderinin 
sorumluluğunu taşıyan bir Hükümete, «millî 
güvenlik bakımından mahzurludur, bu haberi 
neşretme» diye emir vermek yetkisini ta
nıyan bir hüküm koymuşuz tasarrufa, komis
yon bunu kabul etmiş, burada Adalet Partisi 
Sözcüsü arkadaşım, böyle muhtar kurum olmaz, 
muhtariyeti zedeliyorsunuz, kalksın, diyor. Şim
di, millî güvenlik halinde dahi Hükümete hakli 
bir müdahale imkânının tanınmasını muhtari
yet kısıtlayıcı sayan tutumla iktidara geçer geç
mez Hükümetin yetkilerinin mahdudolduğun-
dan bahseden ve bu yetkileri genişletmeye çalı
şan tutum arasında bir tezat bulunduğunu zan
nederim ki, bizzat bu sözü söylemiş olan arka
daşım kabul buyuracaklar ve bu görüşlerinde 
isabetle ısrar edeceklerdir. Bunlar grup adma 
söylenmiş sözlerdir, arkadaşlar. 

Yine sayın arkadaşımız, 24 Eylül 1963 tari
hinde aynen şöyle söylüyorlar; «Bütün bu hu
kukî mülâhazaların üstünde memleket gerçekle
rine âşinâ bir siyâsi grup olarak» demek isti
yorlar ki, hükümetler biraz baskı yapabilirler 
Türkiye'de. Onun için memleket gerçeklerine 
âşinâ olalım. Sakın ola ki, hükümetlere yetki 
vermiyelim. Bunu demek istiyor ve ilâve edi
yor; «Bizler ister muhalefette, ister iktidarda 
olalım, icra organına radyolar üzerinde mura
kabe hudutlarının dışında böylesine bir müda
hale hakkı tanınmasına karşı bulunmaktayız» 
ister muhalefette, ister iktidarda olalım diyor 
ve bu kanuna, bunun dışında bâzı yetkiler tanı
dığı, icra organına bu murakabe sınırının öte
sinde geniş yetkiler tanıdığı için beyaz rey ve-
remiyeceklerini, Hükümete fazla yetki tanındı-
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ğmdan bahislo, kırmızı rey vereceklerini ifade 
ediyor, kürsüden böyle iniyor. Sayın arkadaşla
rım, kanun aynı kanun, Hükümetin yetkileri 
demek ki, o günkü görüşe göre, lüzumundan 
fazla geniş. 

Sayın Köy İşleri Bakanımız Seyfi öztürk 
o gün, sanırım C. K. M. P. Grupu adına söz al-. 
dılar ve Yüksek İMeclisi değerli fikirleriyle ay
dınlattılar. Söyledikleri şu : «Devlet Radyosu
nun her şeyden evvel bir kamu tüzel kişiliği 
mahiyetini iktisabetmesi siyasi iktidarların her 
türlü müdahalesinden âri bir hale gelmesi ma
zide yaptığımız münakaşaların ortadan kaldıril-
masiyle mümkün olacaktır. Nitekim, eğer bu im
kânı bu tasarı sağlıyamazsa radyonun tarafsız
lığı mevzunda yapılan münakaşalar ebediyete 
kadar gidecektir. O halde hükümetlerin millî 
güvenlik ve saire mülâhazası ile radyo yayın
larına müdahale etmemesini ben de can ve gö
nülden isterim.» diyorlar. Fakat arkasından, 
Türkiye realitelerine göre sadece millî güvenlik 
mülâhazası halinde 17 nci maddeyle verilen yet
kinin yerinde olacağını, insaf ile, kabul buyuru
yorlar ve bugün benim de kabul edebileceğim 
bir görüşü o tarihte savunmuş bulunuyorlar.. 

Muhterem- arkadaşlarım, durum bu okluğu-
nr\ gö"e ve millî güvenlik halinde yetki vermek 
to dahi bu kadar titiz davranıldığma göre sanı
rım ki, bugün millî güvenlik sınırları dışında 
kanunun tanıdığı yetkilere yeni yetkiler ilâve 
ederek bu müesseseyi bakımsızlıktan, özerklik
ten, muhtariyetten uzaklaştırmaya sebep yok 
tur. 

Sayın Seyfi öztürk, bakımsızlık bulunduğu
nu, yanında denetleme de bulrnduğrnu, denet
lemenin yargı teminatına ba rlanmış olduğunu 
belirtiyor ve tasarıyı haklı olarak savunuyor. 

Sayın Millet Partisi Sözcüsü İsmail Hakle 
Akdo 'an arkadaşımızdır. Tesadüf, o da bugün
kü Hükümette üyedir. Bugünün İçişleri Bakanı. 
radyo tasarısı konuşulurken, bu tasarıyı iki yön
den şiddetle tenkicl ediyor. Hı t t â üç yön
den şiddetle tenkid ediyor. Bir defa, tasarı mu
halefete cevap hakkı vermiş, fakat, cevap hakkı 
kâfi delikli?, divor. S°cim zamanı koıaısrıak dn 

kâfi delildir, diyor. Muhalefetle ilgili haberle
rin, tebliğlerin yayınlanması da kâfi delildir 
divor. Dikkat buyurunuz, bir parti meclisi teb
liğimiz yayınlanmış, arz edeceğim nasıl yayın-
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landığmı. Yayınlanması kâfi değildir diyor. 
onun. Muhalefetin tıpkı iktidar, gibi, nasıl ba
kanlar çıkıp radyonun başında sesleriyle, falan 
ner,ele hakkında vatandaşlarıma hitabedeceğim 
diye konuşuyorsa, muhalefet sözcülerinin de 
•adyo evine gidip, muhalefet görüşünü radyo
dan "vatandaşa seçim zamanları dışında anlat-
"ii">ını mümkün kılan bir hüküm bu tasarıda 
bulunmalıdır. Bu bulunmadığı için yeter dere
cede bağımsızlık yoktur, muhalefetin haklan 
ıksikti:*, bu tasarıya beyaz rey veremeyiz, diyor. 
Bir. 

İkincisi; Meclis saatinde Hükümet ile gnıp-
bva behemahal eşit zaman ayrılmalıdır, diyor. 
Yani iktidar ve muhalefet eşit zamanlardan is-
M'ıade etmelidir, Meclis müzakereleri verilir
ken, diyor. (A. P. sıralarından müdahakler) 
Ar", edeceğim, arz edeceğim ne kadar eşitlik ol-
lu'"^nu, arz edeceğim. 

Sıvın Başkan, istirham edivorum. muhterem 
arkadaşlarım, g'irçi benim silsilei kelâmımı bo-
^amazlar ama, konuşmamı lüzumsuz vere uzat-
r\t\.\ istemivorum müdahaleleri0... Hukukçu- ar
kadaşım. biraz daha sabreder, dinlerse... Bera-

ki, biraz son^a sö.vlivecenâm Anavasa mü'âhaza-
ları karşısında bu tahkikat önergesine rey ver-
m^k kuvvetini hukukî anlavışında bu1amıyacık-
tır. Bir dakika sabretsin yalnız. (Soldan gürül
tüler.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, hatibe 
yerinbden sataşmalarda bulunmayınız lütfen. 

.'.Şp.yın Hatip siz de araştırma mevzuu o'.ân, 
bugünkü kanun tatbikatının doğru olup ol
madığı konusunda bir araştırma komisyonunun 
^-ı-nVmv.ına lüzum olup olmadığı konusuna 
lütfen getirin, sözünüzü. 

G. H. P. GRUPU ADTNA TURHAN 
FEYZlOftLÜ (Davamla) — Çok kıvmetli Boş-
fkan'-m, şimdive kadar yaptığım konulmanın, 
urr'lı katiye.de ne maaşlara, ne dış politikaya, 

ne lider toulant:'lar:na, ne Genelkurmav Baska-
r r , taalluk etmevlr) münhasıran Radyoya 
ai d.oHn"mn°. dikkatinizi ceketim. (Orta sıra-
^ r l a n Brr>va dörtleri alkııfaıO Münhasıran rad-
^olan b i a t t i m ve sonuna karl'ar sadece hu-
SıM ™m'nde kalarak, sadece fikir plânında 
ı,,nın~,.(v, h i çb i r rriz arkadaşıma en küçük şahsi 
tarizde bulunmadan, tamamiyle radyo konusun-
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da konuşacağım. Bu hususta teminat veriyorum 
Sayın Başkanıma ve arkadaşlarıma. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, konuşma
nız tamamiyle radyo mevzuundadır. Fakat, bu
günkü gündemimizin mevzuu tamamiyle radyo 
konüusnda değildir Bugünkü konulmamızın 
mevzuu (Gürültüler) Efendim, lütfen müdahale 
etmeyiniz. Gürültü ile müdahale ile bir netice 
alınacağını ümidediyorsanız, bu mümkün değil
dir. Bugünkü konu mevcut kanunun kifayet | 
odip etmediği ihtiyaca yetip yetmediğinin 
tenbiti değildir. Buıfsünkü konu, şayet m:evcut 
kanunun tâdili istikametinde yeni bir teklif 
veya tasarı gelirse, o zaman söylenebilecek husus
lardır. Bugünkü konu, mevcut kanun tat
bikatı. bakımından TRT İdaresinin tarafsızlığı
nı ihlâl edip etmediği hakkında bir araştırma 
Komisyonun kurulmasına lüzum olup olmadığı 
hakındadır, Sayın Feyzioşlu; lütfen bu sadet 
içerisinde konuşunuz efendim. (Alkışlar.) 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — 
Sayın arkadaşlar; Meclis araştırma Komisyo
nun kuru1 masını iatiyen arkadaşımız, Meclisin I 
alınması lâzımgelen tedbirlerin aydınlanmasını 
istiyorlar. Söylüyeceğim, daha başka dikkate değer 
gerekçeler de var. Bendeniz de şimdi yürürlük- I 
te olan Kanunun bağımsızlığı ve tarafsızlığı te
min bakımından ne derecede iyi hazırlanmış ol
duğunu ve o zaman muhalefette bulunan arka
daşlarımızın hattâ bunu dahi yeter bulmadığını I 
söylüyorum, bunu yeter bulmıyan arkadaşlarımı- I 
zın, şimdi tahkikat açtırarak, kimsenin mecihu- I 
lü değildir, kanun tasarıları hazırlıyarak radyo
nun bağımsız statüsüne şurasından, burasından 
müdahaleler yolunu açmalarına karşı grupumu- I 
zun görüşünü arz ediyorum. Bununla beraber, | 
madem ki, vaktiyle muhalefette söylenen sözler j 
konusundaki beyanlarım fazla hassasiyeti 
mucibo'uyor, kısaca özetliyeyim, bir de 17 nci 
maddeyi arkadaşımız tenkid etmiş idi, üç nok
tadan tasarıyı yeter derecede teminat verici san
madığı için aleyhinde bulunmuşlardı. Demek ki, 
kısa bir süre önce, bu kanun kusurlu idi. Ama 
kusuru, muhalefete az yer vermesi idi, ama ku- I 
suru İcra Organına fazla yetki vermesi idi; 
şimdi kusurları var, fakat, bu kusurlar başka 
türlü görülüyor, muhalefete fazla geniş yer ver
me ve İcra Organına yeter derecede müdahale im- I 
kânı vermeme. Biz diyoruz ki, bu hâdiselere, I 
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bulunulan yere göre bakış hissini vermektedir. 
Aslımda mevcut kanun iyi bir kanundur. Altı ay
lık" tatbikat bu derecede büyük ve şiddetli har 
roketleri lüzumlu kılmıyacak kadar kısa bir tat
bikat dönemidir. Kaldı ki, önergeyle, Ataöv ar-

| kadaşımızm önergesiyle yapılmak istenen iş, 
Anayasamız bakımından, şimdi a.rz edeceğim 
ciddî mahzurlar ihtiva etmektedir. Müsaadenizle 
önergenin tahliline geçiyorum. 

Bugüne kadar yapılan uzun müzakerelerde 
önerge bidayette kâtip arkadaşımız tarafından 
okundu. Fakat, tekrar önergeye dönülmedi. Bu 
önergeyi bütün partilere mensup arkadaşlarımm 
bir defa daha dikkatle dinlemelerini istirham 
ediyorum. Giriş kısmını atlıyarak, talep kıs
mına geliyorum : 

«Devletinin dili olarak güven ve inanla se
sini duvmak arzu^nu taşıyan vatandaşlar ara
sında bugünkü radyo hakkında şüphe, itimatsız
lık ve güvensizlik duyguları artmış, bulunmak
tadır. 

1. Türk vatandaşına Devletin radyosunun 
Devletine ve Hükümetine karşı olmadığı inancı
nı verebilmek, yapılan beyanların iddia ve is-
nadların gerçek olmadığı imkânlarını sağlamak 
veya, 

2. Şayet bu idia ve isnadlar gerçek ise en 
kıs?, zamanda suçlularını teHbit ve adalete tes
lim ile Devlet radvosunu TRT kanununun ger
çek hükümlerine göre işletmek için Anayasanın 
88 nci maddesine göre Meclisimizde mevcut si-
va<n partilerden seçilecek birer üyeden kurulu 
komisyon marifetivle bir Meclis araştırması açıl
mam hususunun tâminini saygiyle arz ve teklif 
ederim.» 

Simdi arkadaşlar, Mecliste böyle bir araştır
ma Komlısyonu kurulabilir mi, kurulamaz mı? 
Meşe1 e bu. 

(A. P. Sıralarından «Kurulur, kurulur» ses
leri.) 

BAŞKAN — Hatibin konuşmasını lütfen kes
meyin arkadaşlar. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — 
Anayasanın 88 nci maddesi: «Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin denetim yollan: Soru, Genel 
görüşme, Meclis soruşturması.» Soruşturma, tah
kikat demektir. Biraz evvel bu kürsüde konuşan 
hatip arkadaşımız, önergenin bir tahkikat öner
gesi mahiyetini taşıdığını çok iyi gördüğü için, 
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bir defa değil belki 10 defa tahkikat, tahkikat, 
tahkikat tâbirlerini kullandılar. Ama, Sayın Bö-
lükfbaşı bu tâbiri kullanmakta haklı idiler. Çün
kü, Ataöv arkadaşımız, hakikaten, suçluların tes-
bit ve adalete tevdiinden bahsettiği için, bir so
ruşturma, bir taihıkikat talebiyle Meclisin önüne 
gelmiştir. Halbuki, Meclis soruşturmasından baş
ka bir de Meclis araştırması 'Vardır; bu her iki 
Meclisin yetkilerindendir. Meclis araştırması ne
dir? Çok sarih olarak söylüyor Anayasanun 88 
nci maddesinin İkinci fıkrası. «Meclis araştır
ması, belli bir konuda bilgi edinilmek içki ya
pılan incelemeden ibarettir.» İncelenmedir, de
ğil, incelemeden ibarettir. yani, sadece 'bilgi edin
mek için. önerge ne diyor? Bilgi edinmek için 
demiyor, radyonun çalışması, tatbikatı, nasıl 
davranmış, şöyle mi, yapmış? Hayır, bilgi edin
mek için, demiyor. Ne diyor? Açıkça, «En kısa 
zamanda suçlularını teslbit ve adalete teslim için..» 
Arkadaşlarım, bu memlekette Meclisin yetkileri
nin iyi kullanılması meselesi son derecede hassas 
bir konu olarak, hem 1924 Anayasasının yürür
lükte bulunduğu uzun yıllar zarfında sonuna 
kadar, hem de 1961 Anayasasının yürürlükte ol
duğu kısa devre içinde çok tartışılmış ve bütün 
hukukçuların üzerinde ittifak edeceği bâzı açık 
gerçeklere ulaşılmıştır. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi soruşturma da yapar, araştırma da ya
par. Adlî ve kazai mahiyette olan yegâne çalış
ma tarzı soruşturma adını taşıyan tahkikattır. 
ve bu soruşturmayı da yani suçlu tesbiti ve 'suç
luyu adalete teslim görevini de, yine yürürlük
te olan Anayasamız Millet Meclisine asla verme
miştir. Bu yetkinin, Millet Meclisi ile Senatonun 
bir arada toplanması ile teşekkül edecek Türki
ye Büyük Millet Meclisi tarafından kullanıla
cağını da açıikça tasrih etmiştir. O halde, bir; 
Meclis araştırması, soruşturma olmıyacaktır, kim
se halkfkında adlî ve kazai neticeler doğurmıya-
caktır, suçlu aramıyaoaktır, adalete teslimle il
gili olmıyacaktır, sadece bilgi edinilmekten iba
ret olacaktır. Bir.. Suçlu tesbiti, adalete teslim 
olursa bu bir soruşturmadır ve bunu Millet Mec
lisi Anayasaya göre yapamaz. Yaparsa Anayasa 
dışına taşmış olur. Bunu ancak iki Meclis bir . 
araçla yapar, iki. Ama, bundan daha önemli olan 
üçüncü bir nokta var; Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin her iki Meclisi bir araya gelerek ça
lışsa dahi, hakkında suçluluk kararı verebileceği, 
adalete teslim kararı verebileceği insanlar mah

duttur. Türkiye Büyük Millet Meclisi Senatosu 
ile birlikte toplanarak, iki heyet toplanarak karar 
verdiği zaman dahi, yalnız ve yalnız bakanlık 
yapmış olan kimseler hakkında ve bakanlıik gö
revleriyle ilgili olan fiillerinden dolayı böyle 
bir soruşturma yapabilir. Hiçbir zaman iki Mec
lis bir arada toplansa dahi, adı araştırma öner
gesi değil, soruşturma önergesi olsa, Millet Mec
lisi Başkanlığına değil, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına verilse ve şu anda iki heyet 
bir arada konuşuyor olsak dahi, bakan sıfatım 
taşımıyan veya mıâzide taşımamış olan 30 milyon 
Türkten her hangi biri hakkımda, eğer bir ba
kanın suçu ile murtabıt değil ise her hangi bir 
şefeilde karar veremeyiz. Ancak bir bakanın su
çu içıin karar verirsiniz, beraberinde bir memu
ru suç ortağı diye teslbit edersiniz. Bir bakanın 
suçluluğu baihiıskonusu olmadan soruşturma açıl
ması, Cumhuriyet tarihinde görülmüş hâdise de
ğildir arkadaşlarım. Halbuki bu kürsüde taflıM-
kat açılmasından bahsediliyor, bir önerge Büyük 
Meclisin oyuna sunulmak isteniyor ve bu öner
ge de suçlularım tesbitinden ve adalete teslimin
den bahsediliyor. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Ceza Kanu
nunda var. 

C. H. P. GRUPU ADINA TURHAN FEY-
ZİOĞLU (Devamla) — Onu da arz edeceğim. 

Sayın arkadaşlarım, eğer bu bir suçlu tesbiti 
meselesi olsaydı, dikkatinizi çekerim, buraya ge
len arkadaşların, ben de biraz sonra grup adı
na konuşacağım, biraz evvel konuşan çok değerli 
Cevad Odyakmaz arkadaşım, C. K. M. P. Grupu 
adına, şu yolda rey vereceğiz diye beyanda bu
lundu. Yine Anayasanın açık hükmü vardır; ne
rede bir suç ve suçluluk tesbiti, nerede bir ada
let konusu varsa, yani nerede bir kazai fonksiyo
nun izi ve kokusu varsa grup kararı alınamıya-
cağmı ve grup karariyle vatandaşların milletfve-
kııllerin bağlanamıyacağmı tasrih etmiştir. O hal
de bir tarafta grup kararı, bir taraftan suçlu 
tesbiti. Olmaz böyle şey arkadaşlar. (C .H. P. sı
ralarından bravo sesleri, alkışlar) Suçluluk ve 
suçsuzluk gibi, adalete teslim etmek veya 
etmemek giJbi konuların bahis konusu olduğu 
hallerde insanlar şahsi vicdanlariyle rey verir
ler. Grup kararları alınmaz. O halde burada ba
his konusu olan ancak araştırma açılabilmesidir. 
Ama araştırma önergesi, mi bu? Muhtevasiyle 
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açıkça söylüyor; suçluları teslbit ve adalete tes
lim ile. Arkadaşlarım bu mahiyette bir şey şim
diye kadar Meclisimizden geçmemiştir. 

Arkadaşlar, Millet Meclislerinin Türkiye 
Cumhuriyeti tarihinde bakamlar dışında millet
vekilleri hakkında, gazeteciler hakkında veya 
Devlet memurları, yani bakanlık dışındaki kim
seler hakkında böyle soruşturmalar açarak, tah
kikat açarak suçluluk tesbiti gilbi adlî ve kazai 
meselelere el attıkları hazin bir devre olmuştur. 
Fakat bu devre üzerinde durmak bile istemiyo
rum. Çünkü, bu Meclisin içinde bir tek ama bir 
tek arkadaşımın dahi yetkili olmıyan bir kuru
lun, yetkili olmadığı bir konuda Anayasamızın 
88 nci maddesinin açıkça dışına çıkarak, muh
tevası itibariyle ve usulü itibariyle her bakım
dan Anayasanın dışında bir prosedüre girerek, 
yeniden dışardaki vatandaş, yani tabiî mahke
mesi olan vatandaş hakkında siyaset adamları
nın karar vereceği bir özel kaza prosedürü aç-
mıyacağından emin bulunuyorum. Bu yol ka
panmıştır ve gelmiyecektir. (Ç. H. P. sıraların
dan, bravo sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, ben eminim ki me
seleye şimdiye kadar bu açıdan bakmak fırsatı
nı bulamamış olan çok değerli arkadaşlarım, 
vicdanlı arkadaşlarım, bizzat bu kürsüde ko
nuşmuş olan arkadaşlarım, konuşmaya hazırla
nan arkadaşlarını, ben eminim ki, her siyasi 
partiden arkadaşlarım, Türkiye'de bir defa da
ha Meclislerin bakanlar dışında eşhası, bir mah
keme kurarcasma, soruşturma komisyonları 
önünde suçluluk yönünden ve adlî işlemler yö
nünden sigaya çekmesi gibi bir duruma bir da
ha düşmeyeceklerdir. Asla bu memlekete böyle 
bir muameleyi hiçbir arkadaşım reva görmiye-
cektir. Bütün Meclisin bu noktada birleşmesini 
rica ediyorum. (C. H. P. sıralarından bravo, 
sesleri, şiddetli alkışlar) Bu yola gidemeyiz ar
kadaşlarım, gidemeyiz. 

Sayın arkadaşlarım, Anayasamızda radyo 
idaresi gibi özerk olan üniversitelerden bahsedi
lir. Anayasamızın muhtar kuruluşlar hakkın
daki bölümünde üniversiteden • de bahsedilir. 
Üniversitelerle ilgili Cumhuriyet Senatosu bir 
araştırma açmıştır. Şimdi size bir mukayese im
kânı vermek için, Cumhuriyet Senatomuzun ka
bul etmiş olduğu araştırma önergesini okuyo
rum, arkadaşlarım. Bakınız, aradaki farka ve 
bakınız Anayasanın biri nasıl içindedir, biri na-
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sil dışındadır. Kaldı ki, Cumhuriyet Senatosu
nun üniversiteler hakkında açtığı bu araştırma 
dahi bağımsız, muhtar bir müessesenin durumu 
bakımından Anayasanın maddesi değilse bile 
ruhu bakımından ne derece tehlikelidir, diye 
ağır hücumlara ve tenkidlere mâruz kalmıştır-. 
Üniversiteden tepkiler gelmiştir. Millet Meclisi
nin, Senatonun seçtiği üyelerin yetkileri konu
su üniversite senatolarında tartışılmak gibi du
rumlara mecbur olunmuştur. Arkadaşlarım, ama 
o önerge böyle de'miyordu. Bakınız o önerge na
sıl yazılmıştı : «Parlâmento olarak rejimimizin 
temel müesseselerinden birisi olan üniversitele
rimizin dertlerine ve sıkıntılarına kayıtsız kal
mamıza imkân yoktur. Bu itibarla üniversitele
rimizin verimini artırmak, dert ve sıkıntılarına 
çare bulmak için parlâmento olarak neler ya
pabileceğimizi tâyin ve tesbit maksndi'yle, üni
versitelerimizde bir Senato araştırması yapıl
masının karar altına alınmasını arz ve teklif 
ederim.» Yani, temel müesseseye saygı, onun 
dertlerine ve sıkıntılarına karşı samimî bir ilgi 
ifadesinden sonra ikinci kısmını okuyorum; 
«Üniversitelerimizin dert ve sıkıntılarına çare 
bulmak için» bu tamamen ayrı bir şeydir. Tür
kiye'de petrol sanayiini genişletmek için, Tür
kiye'de Doğuda kıtlıktan zarar gören vatan
daşlarımıza Hükümetin nasıl yardım yapabile
ceğini tesbit etmek için, memleketimizde mes
ken dâvasını halletme yolunda hangi iktisadi ve 
sosyal tedbirleri alabileceğimizi araştırmak için, 
sadece bilgi edinmek maksadiyle Anayasa em
rediyor. Sadece bilgi edinmekten ibaret bir 
maksat için araştırma kurulları teşkil edilebilir. 
Ama değil böyle radyo gibi Anayasada özel yer 
tutan, 121 nci maddesinde kendisine özel bir 
statü verilmiş, siyasi kuvvetlere nazaran bağım
sızlığı teminat altına alınmış böyle bir müessese 

bir yana dursun, bir umum müdürün doğrudan 
doğruya bir vekilin emrine tabi olan, doğrudan 
doğruya bir savcının o anda mahkemeye vere
bileceği bir memur hakkında dahi adalete tevdi 
etmek ve suçluluğunu tesbit gibi gerekçe ile İra 
Meclis araştırma açamaz arkadaşlarım. Bu ka
dar sarihtir. Bu müessese muhtar olmasa dahi. 

KADRİ EROĞAN (ürfa) — Neresinde Ana
yasanın, anlamıyoruz. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz Sayın 
Eroğan. 

121 — 
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C. H. P. GRUPU ADINA TURHAN FEY-

ZİOĞLU (Devamla) — Anayasa sarih efendim. 
Siz anlamadınız ama, hukukçu arkadaşlardan, 
başlariyle tasvibeden arkadaşları görüyorum 
ben orada. 

KADRİ EROĞAN (Urfa) — Anayasanın 
hangi, maddesi göstermiş? 

BAŞKAN — Sayın Eroğan, lütfen müdahale 
etmeyin. 

C. H. P. ADINA TURHAN FEYZÎOSLü 
(Devamla) — Anayasa sarih. Madde 88, fıkra 2. 

Sayın arkadaşlarım, Ataöv arkadaşımızın 
verdiği önerge başka bir bakımdan daha Ana
yasa ile bağdaşmaz bir haldedir, tek başına bu 
ikinci nokta dahi önergenin reddini icabettire-
cek mahiyettedir. Bu ikinci nokta ise Anayasa
nın 85 nei maddesiyle ilgilidir. Anayasanın 85 
nei maddesi diyor ki, «îçtüzük hükümleri, siya
si parti gruplarının, Meclislerin bütün faaliyet
lerine kuvvetleri oranında katılmalarını sağlı-
yacak yolda düzenlenir.» 

Arkadaşlar, Meclislerin bütün faaliyetlerine 
siyasi parti gruplarının, kuvvetleri oranında ka
tılması. Arkadaşlar, biraz evvel okuduğum mad
de Meclisin yetkilerini sayıyor. Soru, gensoru, 
araştırma, soruşturma. Araştırma bir Meclis fa
aliyeti midir? Evet. Meclis faaliyetleri ile ilgili 
bütün komisyonlarda, bütün çalışmalarda siyasi 
partilerin kuvvetleri oranında temsili Anaya
sanın 85 nci maddesinin 2v nci fıkrasının açık 
emri midir? Evet. O halde C. II. Partisi Grupu 
adına arz ediyorum ki, C. H. Partisi bu hakkın
dan feragat etmemektedir. Siyasi partilerin 
kuvvetleri oranında temsili Anayasa emri oldu
ğu halde, kimse kusura bakmasın, 13 kişilik bir 
grupun da bir kişi ile, 193 kişilik bir grupım da 
bir kişi ile temsil edileceği bir kuruluş tarzını, 
Anayasanın 85 nci maddesine uygun saymıyo
ruz, feragat ile bu hak verilebilir. Maalesef 
Meclisimizde böyle tatbikat iktidarda bulundu
ğumuz zaman müsamahamızla görülmüştür. Ha
zırlanan yeni içtüzük tasarısı da. bir siyasi 
parti itiraz etmezse, o hakkının başka partiler 
tarafından kullanılmasına imkân vermektedir. 
Ama biz C. H. Partisi Grupu olarak, esasen 
görüşlerini siyasi bakımdan az çok belli etmiş 
olan 4 partinin kuvvetlerinin çok üstünde bir 
oranla temsil edilecekleri, dörtle temsil edile
cekleri ve Meclisin yarısı değilse bile ona yakın 
nisbettç milletvekili ile huzurunuzda bulunan 
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bir grupun da sadece beşte bir oranında temsil 
edilmesini kabul etmiyoruz. 450 kişilik bir Mec
liste beşte bir oranı 90 milletvekili eder. Sayı
mız 437 olduğuna göre 90 m da altındadır. Eğer 
biz 80 küsur kişilik bir grup olsaydık, bir üye
lik hakimiz olurdu. 190 in üstünde olduğumuza 
göre en az iki üyelik hakkımız vardır. Bu iti
barla önerge, Anayasanın 85 nci maddesinin 
2 nei fıkrasına da açıkça aykırılığı bakımın
dan, kabul edildiği takdirde, Anayasa yönün-
•!••-" meşru olarak vazife görmesine imkân olmı-
yan bir komisyon durumundadır. Bunu da grup 
adına huzurunuzda tescil 'ediyorum. (C. H. P. 
sıralarından bravo sesleri, alkışlar) 

Sayın arkadaşlarım, bütün bunlardan sonra, 
çok çok Sayın Başbakanın boş sandalyesine dö
nerek, kendilerinin Senatoda TRT konusundaki 
bir beyanlarını, saygı ile, Hükümetin hazır bu
lunan üyelerine ulaştırmaları ve hatırlatmaları 
ricasiyle arz ediyorum. 

Arkadaşlarım; Başbakan Saym Ürgüplü 
radyo konusunda Hükümetin kuruluşu sırasın
da belirmiş olan temayüller karşısında bu kür
süde grup adına izhar ettiğimiz endişelere, bu
rada kısaca fakat Senatoda biraz daha genişçe 
cevap verdiler. TRT nin muhtariyeti üzerinde 
toplanır gibi olan bulutlar konusunda açıkça 
zabıtlara geçmiş olan şu beyanda bulundular t 
Müesseselerin tarafsızlığına müdahale asla mev-
zuubahis değildir ve olmıyacaktır. Buna hiçbir 
arkadaşımız taraftar değildir ve ben bütün gü
cümle bunun karşısındayım. Arkadaşlar, gerek 
radyonun tarafsızlığına, gerekse diğer müesse
selere hiçbir suretle müdahale mevzuubahis de
ğildir. Müesseselerin bitaraf olarak bu memle
kete hizmet kaygusu ile çalışmaları ve 30 mil
yonun müesseseleri olduğunu bilmelerini temin 
etmeyi bir vazife saymaktayız. Bunu yalnız bi
zim koalisyonun hizmetinde görmenin, bizim 
ancak şerefimizi azaltacağına inanıyoruz.» (Or
tadan, alkışlar) 

Başbakan, haklı olarak, radyoyu yalnız ik
tidarın hizmetinde görmenin kaolisyon olarak, 
şereflerini azaltacak bir davranış olduğunu 
açıkça ifade etmek mertliğini ve Devlet adam
lığım göstermişlerdir. Bundan sonra da bu an
layışlarından inhiraf etmiyeeeklerini ve hele arz 
ettiğini şu hukukî mütalâalara muttali olurlar-
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sa, Anayasa dışı bir önerge ile, Anayasa dışı 
yetkilerle bir tahkikatın açılmasına imkân ver-
miyeceklerini umuyorum. 

î. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Muha
lefetin emrinde mi olsun? 

•C. H. P. GRUPU ADINA TURHAN FEY-
ZlOĞLU (Devamla) — Arz edeceğim. 

Sayın arkadaşlarım, şimdi, tatbikatta radyo
muzun çalışmalarından şikâyetlerle ilgili olarak 
bir A. P. li arkadaşımızın, şimdiye kadarki bü
tün çalışmalarında objektif davranışlarına şa--
hidolduğum ve hakikaten kendisine karşı her 
türlü siyasi edebiyattan uzak, ilk günlerden iti
baren içten bir sevgi ve saygı duymaya başla
dığım Nuri Bayar arkadaşımızın Bütçe Komis
yonu raportörü olarak, Karma Bütçe Komisyo
nuna sunduğu bir rapordan pasajlar okuyaca
ğım; ne diyor arkadaşımız; A. P. li değerli bir 
arkadaşımız. Tatbikat başlamış, TRT çalışmış, 
yayınlar yapmış, kanun değil artık, tatbikata 
geçmiş, bütün bu tatbikatı gitmiş, Karma Büt
çe Komisyonu adına raportör seçilerek mahal
linde incelemiş ve gelmiş komisyona şunları söy
lüyor : «TRT Kanunu ile bütün Garb âleminin 
en ön safına radyo idaremiz geçmiş bulunmak
tadır.» Batıda da en iyi örnekleri bulunan 
BBC ve saire gibi radyoların hizasına geldiğimi
zi ifade ediyor arkadaşımız. «TRT nin bütün 
faaliyetlerine hâkim olacak tek unsur ve en 
emin ilham kaynağı Türk Anayasasıdır», diyor 
ve ilâve ediyor arkadaşımız; «Türkiye radyo
ları yeni program dönemine çeşitli teknik güç
lüklerle karşılaşmasına ve personel yetersizli
ğine rağmen yayın sürelerini uzatarak ve yayın 
nisbetlerinde ihtiyaç ve temayüllere uygun 
önemli değişiklikler yaparak girmiştir.» diyor. 
Yine Nuri Bayar, 1 . 10 . 1964 tarihinden iti
baren, yani TRT nin kuruluş ve tâyinleri ta
mamlamış, Eylülde faaliyete geçmiş 1 Ekim 1964 
tarihinden itibaren radyodaki tâyinlerde objek
tif prensiplerin uygulanmaya başlandığını rapo
runda bir muhalefet milletvekili olarak tesbit 
ediyor ve komisyona izah ediyor. Yine arkadaşı
mız; bu kanunun tatbikinden bu yana tutulan 
prensiplerle radyo idaresinde yüksek tahsilliler 
oranının artmakta olduğunu ifade ediyor. 

Sayın arkadaşlarım, bu arada geçmiş günler-
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de söylenen sözleri zevkle hâtırferken, Halûk 
Nur Baki arkadaşımızı hatırlamamak ne mum-' 
kün.. Halûk Nur Baki arkadaşımız bu kürsüde 
TRT Kanunu görüşülürken, herkes tarafsızlık ba
kımından yetersiz, icra organının yetkileri az, 
Hükümete fazla yetkiler vermişsiniz, Hükümetin 
müdahale hakları geniştir, derken Halûk Nur 
Baki arkadaşımız gelmiş bu kürsüye demiştirki; 
daha bağımsız olsun, daha tarafsız olsun diyor
sunuz, çok korkarım pek yakında, bu radyo bi
zim sözümüzü dinlemiyor, fazla tarafsız oldu, bir 
parçacık daha söz dinler hale getirilim diye 
yetkileri genişletecek hükümler istiyeceksiniz, 
kehanetinde bulunmuştur. Bu kehaneti ithaf 
ediyorum efendim. (Gülüşmeler) 

Şimdi sayın arkadaşlarım; rodya konusunda 
bir karar verebilmek için, bu radyonun ne oldu
ğunu içimize sindirmemiz lâzımdır. Radyo bir 
Hükümet organı değildir. Hükümetin emrinde 
umum müdürlükler vardır, Hükümetin emrin
de kuruluşlar vardır, Hükümet emrinde çeşit
li derecelerde idari ve hiyerarşik murakabeye 
tabi memurlar vardır. Ama TRT Kurumu Hü
kümet emrinde bir kuruluş değildir. Bu bir 
Anayasa kuruluşudur. Üniversitelerle aynı bö
lümde incelenmiştir, bu bir Devlet kuruluşudur. 
Binaenaleyh bunu Hükümetin emrinde olacak, 
diye düşünmek felsefi olarak daha hareket nok
tasında hata yapmak demektir. Tıpkı üniver
sitenin, - daha geniş ölçüde şüphesiz - mah
kemenin Hükümet emrinde olması düşünüleni i -
yeceği gibi, üniversite seviyesinde dahi muhtari
yet vermemiş kanun, ama aynı bölümde mütalâa 
etmiş, Hükümet emrinde olmıyan bir muhtar 
kuruluş diye kabul etmiş. Arkadaşlar, bu kuru
luş bir kazai organ değildir. Bir kazai organ ol
madığı için de mahkemelerden farklı olarak yer 
yer Hükümet murakabesine ve bâzı mühim ko
nularda Hükümetin talimat ve emirlerine tabi 
bir kuruluştur. Bunları bir bir tahlil edeceğim 
şimdi. 

Bir defa Danıştay murakabesi vardır. Hükü
metin bâzı yayınları menetme kararı vardır. Hü
kümetin personelde bâzı değişiklikler yapma yet
kileri vardır. Hükümetin mutlaka yayınlanması
nı istediği konuları yazılı emirle yayınlatma yet
kileri vardır. Ancak nasıl ki, bir Millî Eğitim 
Bakanı Üniversitenin ders programlarına karışa-
mazsa, falan fakültedeki Çarşamba günü saat 11 
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de başlıyan anayasa hukuku dersinde sözcü du
rumunda olan doçent arkadaşım, hangi konuları 
işliyeceğini Âe dersinde ne söyliyeceğini nasıl 
tâyin edemezse, Türkiye'de herhangi bir organın, 
ne parti lideri, ne Hükümet lideri, hiç kimsenin 
radyonun hangi yayınında ne söyliyeceği konu
sunda böyle teferruatlı bir müdahaleye imkânı 
yoktur. Muhtar bir kuruluştur. Muhtariyet için
de hatalar yapılabilir, muhtariyet içinde ihmal
ler olabilir. Ama nasıl ki, üniversitede hocanın 
vereceği derse, seminerde işliyeceği konuya mü
dahale etmek diye bir şey akla gelmiyorsa, bu 
radyonun günlük yayınlarını, yorumlarını Hü
kümet tarafından tanzim edeceğiz gibi bir hevese 
kapılmak, Anayasanın 121 nci maddesini bir ta
rafa bırakmak demektir. Bunu da yapmaya 
- mazur görün - bu Meclisin ele hakkı yoktur. 
Çünkü Anayasa değişmedikçe, Meclis de Anaya
sa ile bağlıdır. 

Sayın arkadaşlarım; Yönetim Kurulunda Hü
kümet temsilcilerinin iki olduğunu söylemiştim. 
Bunun dışında üniversitelerden seçilmiş bir 
elektronik uzmanı, Hukuk, Siyasal Bilgiler ve 
Sosyal Bilimler Fakülteleri öğretim üyelerinin, 
yine Hükümet karışmadan seçtikleri bir öğretim 
üyesi, yine bağımsız kurullar temsilcilerinin seç
tikleri edebiyat, fikir ve sanat adamı. Yine Dev
let Konservatuvarı, Devlet Tiyatrosu ve saire gi
bi sanat kuruluşları temsilcilerinin biraraya ge
lerek seçtikleri, müzik veya temsil sanatları ala
nında büyük hizmetleri görülmüş bir kişi, yöne
tim kurulunun TRT mensupları arasından seçti
ği bir yönetici, öteki de mühendis olmak üzere 
iki" kişi, yani toplam olarak seçimle gelen altı ki
şi vardır. Hükümetin seçtiği iki de temsilci var
dır. Arkadaşlar, Hükümet temsilcileri Hüküme
tin tenkidlerini, görüşlerini götürmek için seçil
mişlerdir. Hükümet temsilcilerinin statüsü" diğer 
yönetim kurulu üyelerinden farklıdır. Diğer yö
netim kurulu üyeleri beş yıl süre ile azledileme-
diği halde, Hükümet dilerse bugünden yarma 
kendisini temsil etmek üzere daha önceki hükü
metler tarafından seçilmiş temsilcileri, benim gö
rüşümü götürmüyor, savunmuyor diye değiştir
mek imkânına sahiptir. Ama bunu elbette ciddî 
bir gerekçe ile yapması lâzımgelir. Bütün idari 
kararlara karşı her vatandaşın sahibolduğu ida
ri kaza merciine müracaat hakkı da şüphesiz böy
le haşin bir muameleye mâruz kalan arkadaşımı
zın Anayasadan doğan bir hakkı olacaktır. Ama 
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Hükümet beyenmiyorsa, hakikaten şikâyeti var
sa yönetim kurulunun çalışmasından, hele temsil
cilerin vazife görüşünden şikâyeti varsa, bunları 
değiştirmek imkânına sahiptir. 

Hükümet bugüne kadar, ben temsilcilerime, 
yönetim kurulunda şöyle çalışın, şunu yapın di
ye şu talimatı yerdim, temsilcilerim, bunu götür
medi veya dinletemedi tarzında bir ifadede bu
lunmadı. 

Muhterem arkadaşlarım, kanuni yetkiler 
mahdut değildir. Kanuni yetkiler kullanılmıgca-
sına, hiçbiri kullanılmadan Meclis huturuna ge
lip kanunda bulunmıyan ve Anayasada bulun-
mıyan birtakım yetkiler istemek yerine, Anaya
sayı ve kanunları çiğnemek pahasına birtakım 
tedbirlere gitmek yerine, şimdi sayacağım ve ka
nunun öngördüğü pek güzel düşünülmüş tedbir
leri neden Hükümet bugüne kadar işletmemiştir 
ve hakikaten radyomuzdan, biraz evvel ifade edil
diği gibi, memleketi komünizm ihtilâline götü
recek tehlikeli yayınlar yapılıyorsa buna karşı 
hükümetin vazifeleri vardır, hakları vardır, sa
rih yetkileri vardır, bunlar neden kullanılmamış
tır. Bunları sormak mevkiindeyiz. Ama evvelâ 
Hükümetin yetkileri nelerdir, şuna bir bakalım 
da ondan sonra Anayasa dışı usullere ihtiyaç var 
mı yoksa kanun kâfi gelir mi, buna bir teşhis 
koyalım, hep birlikte. 

Arkadaşlar, genel müdür üzerinde fırtınalar 
toplanıyor. Genel müdür nasıl tâyin edildi, ge
rekirse o sırada vazife başında olan ve grup adı
na söz almış bulunan arkadaşlarım, Yönetim Ku
rulu tarafından nasıl seçildi, nasıl inha edildi, ne 
oldu, anlatırlar. Ben konuşmamın başında arzet-
tiğim gibi, hukukî tahlil noktasında kalarak, Ge
nel Müdürün işbaşından uzaklaştırılması için, ka
nunun iki tane yol öngörmüş olduğunu arzede-
yim. 

Kanun diyor ki, «Yönetimi kurulu genel mü
dürün görevlerinden uzaklaştırılmasını istediği 
tatodirde, genel müdür atanmasındaki usule uyu
larak görevinden uzaklaştırılabilir.» Bir yöne
tim ıkıırulu var, kusurlu ise genel müdür parti-
zansa, genel müdür kanun dışı faaliyetlerde bu
lunuyorsa, içinde Hükümetin de temsil edildiği 
'bu yönetim kurulunda mesele konuşulur ve ba
ğımsız seçimle gelmiş insanlar karar verirler. 
E,... Bunu kâfi görmüyorsunuz, diyebilirler ki, 
efendim, yönetim kurulu karar vermez, arkadaş-
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İarıdır, himaye edebilirler. Başka bir yetki var. 
İkinci yetki de şu; «Genel müdür yönetim kuru
lunun yazılı görüşü almdılktan sonra, millî gü
venliği, kamu düzenini veya Devletin dış müna
sebetlerinin sağlanmasını korumak amaciyle 
Bakanlar Kurulu kararnamesiyle görevinden 
uzaklaştırılabilir.» Bu fıkrada söz konusu olan 
işlemler aleyhine açılan iptal dâvalarında sü
rati «ağlamak için 48 saaJt zarfında Şûrayı Dev
lete müracaat, cevap ve cevaba cevabın 10 gün 
içinde yapılması ve Danıştayın 15 gün içerisinde 
karar vermesi gibi güzel usuller de kanunda 
öngörülmüştür. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; bu kürsüde 
müzakereleri dinliyen insaf sahibi arkadaşları
mın hepsi bir noktada ittifak edeceklerdir. Bu 
kürsüde, bu Devlet Radyosunun başında bulu
nan zata ve bu Devlet Radyosuna dış politika
larda Devletin dış münasebetleriyle ilgili ko
nularda aykırı hareketler yaptığı söylenmedi 
iiıi? Söylendi. Millî güvenlik konusu, ortaya atıl- ı 
rnadı mil Kamu düzeni ile ilgili konular söy
lenmedi mi? Kamu düzeni, millî güvenlik, dış 
politika gibi genel müdürün Bakanlar Kurulu 
kararı ile işine son verilmesini mümkün kılan-
hallerin hepsinin bulunduğundan ^bahsedildi. 
Fakat nedense sorular Hükümete teveccüh et
medi. Anayasaya göre hakkında asla muamele 
yapmaya imkân olmıyan, bu Meclisin asla suç
luluğu veya suçsuzluğu üzerinde konuşup hü
küm vermesine imkân olmıyan insanlar hakkın- I 
da, Anayasa ile bağdaşmıyan yolda tahkikat I 
gayretleri gösterdik ama Hükümete dönüp te I 
şu suali sormadık; Ey Hükümet, hakikaten I 
bu radyolardan komünist propagandası yapılı- I 
yorsa iddia edildiği gibi, hakikaten bu anemle- I 
ketin dış politikasına aykırı davranışlar yapılı-1 
yorsa ve hakikaten kamu düzenini çiğniyecek I 
yayınlar yapılıyorsa, neden kanunun 9 ncu mad- I 
d esinin siize verdiği yetkiyi bugüne kadar (kul- I 
lanmadınız, suali sorulmadı. (C. H. P. sırala- I 
rından bravo sesleri.) I 

Eğer bir tahkikat açılacaksa Hükümet hak- I 
kında açmak lâzım. (C. H. P. sıralarından bra- I 
vo sesleri, alkışlar) eğer arkadaşlar, bu sözler I 
sadece radyo üzerinde baskı yapmak, birtakım I 
insanları sindirmek, bir politik hava yaratmak I 
maksadiyle söylenmiyorsa ki, böyle söylendiği- I 
ne ihtimal dahi vermek istemem, gerçek bir ka- I 
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naatin mahsulü olarak hakikaten bu suçlar iş
leniyor, hakikaten bu suçlara radyo vasıta ol
muştur diye inanılarak ve elde sağlam deliller 
bulunarak bu kürsüye getirilmişse, bunu söy-
liyen arkadaşlarımızın Anayasadan doğan, 9 ncu 
maddeden doğan (bir görevleri vardır; Hükü
mete dönüp; durum bu olduğu halde, 9 ncu mad
deden doğan yetkinizi genel müdür hakkında 
kullanmadınız diyerek Hükümet hakkında, hem 
de bu defa Anayasaya tamamiyle uygun, çün
kü onlar hakkında yetkimiz var, bir tahkikat 
açılmasını istemektir. (C. H. P. sıralarından 
bravo sesleri, alkışlar). 

Arkadaşlarım, bu sözler, . ciddî olarak bir 
mesnedi varsa, söylenir ve bir mesnedi varsa 
ve gerçek böyle ise Hükümet vazifesini yapar. 
Bunu söyliyen muhalefet plartisi olsa, hadi ikti
darda değildir, sözü geçmiyor. Ama arkadaşla
rım, bir taraftan iktidar kanadı olarak Türki
ye'de radyonun bütün bu suçları yaptığını söy
le, ondan sonra da aynı iktidar kanunun bu hal
lerde, kendisine verdiği yetkiyi kullandığını ifa
de edemesin, gelip şunu yaptın demesin, ondan 
sonra bunun suçlusu isim tasrih edilmeden «sol
cular vardır» demek suretiyle, sayıları yüzle
ri, belki bini bulan birtakım insanlar olsun. 
Arkadaşlar bu olamaz, Bu memlekette hakika
ten komünizm propagandasına âlet olan insan
lar varsa, onların yakasına yapışmak lâzımdır. 
Onların yakasına yapışmak imkânına sahibol-
dukları halde Devletin bir kuruluşunda Dev
letin temelini yıkmak için çalışana müsamaha 
gösterenin yakasına yapışmak lâzımdır. (C. H. 
P. sıralarından bravo sesleri, şiddetli alkışlar.) 
Bunun tedbiri budur. (Orta sıralardan şiddetli 
alkışlar) 

Arkadaşlarım, kanunun verdiği yetki sade
ce 9 ncu maddeden ibaret değil. Kanunun bir 
de 11 nei maddesi var. Kanun maddesini aynen 
Okuyorum, kelime kelime: «Kurum Hükümet bil
dirilerini' ve Hükümet adıma yapılacak konuş
maları sadece Hükümeti bağlamak kayd'iyle ya
yınlamakla yükümlüdür. Ancak bunların Hükü
met bildirisi veya konuşması olduğunu yayını 
sırasında açıklar. Hükümet bildirilerine ait me
tinlerin yazılı yayın isteğiyle verilmesi ve yet
kililerin imzalarını taşıması şarttır. Yayın istek
leri Başbakanın veya görevlendireceği bir Baka
nın imzasiyle yapılır.» 
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Arkadaşlarım, bu kürsüye gdlip de, Mehmet 

Turigut arkadaşımızın demeci yayınlanmadı de
mek yetmez. Mehmet Turgut arkadaşımızın de
meci şahsi bir demeç değil de hakikaten yayın
lanmasını Hükümet olarak Başbaıkatnm da tas-
vibettiği bir demeç ise, bir kısmını çıkarmışlar, 
tarizler vardır diye. Eğer Başbakan diyor ka
nun, bunun bir Hükümet bildirisi olarak ay
nen neşrini ister ise veya Başbakanın görevli 
kıldığı yazı ile ve radyoya, ben yapmıyacağım 
falan arkadaşım görevlidir, dediği bir arkadaş, 
bir Bakan aıtkadaş, bunu yazı ile radyoya bil
dirdiği takdirde, 11 nci madde radyonun elini 
kolunu bağlamış, kelimesine kadar aynen yayın
lamakla yükümlüdür diyor. Ondan sonra bunda 
şalisi tariz de ölebilir, birtakım cevap hakkını 
düzeltme hakkını gerektiren beyanlar da bulu
nabilir, kanun bunu da öngörmüş. Kanunun 
19 ncu maddesine göre, şahsi hücumlar varsa 
ve haksız hücumlar varsa, buna mâruz kdlan 
vatandaşlar cevap hakkını kullanır. 

Aziz arkadaşlarım, kanunun Hükümete ver
diği bu yetkiyi kullanma, Anayasanın bu Mec
lise vermediği bir yetkiyi kullandırmaya çalış 
Meclise. Olmaz arkadaşlar, bu yola gitmiydlim. 

KÂMİL İNAL (Bolu) — Bülent Ecevit Be
yin yazısı aynen okundu. Onu da Başbakan im
zaladı mı? 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamlla) — Ar
kadaşım galiba yanlış anladı. Radyo yalnız 
Başbakanın yayınlansın diye imzaladığı haber
leri yayar, demedim. Başka haberler de yayar. 
Yani, falanı da Başbakan imzaladı mı diyorsu
nuz? Hayır Başbakanın emretmediği bütün ha
berleri de yayınlar. Haberci olarak bir gazete 
gibi yayınlar. Ama, Hükümet kısaltılmadan ay
nen yayınlanmasını istediği bir Bakan beyanı
nın veya bir Hükümet bildirisini, bunun neş
rini Hükümet istiyor diye Başbakan veya so
rumlu Bakanın imzasiyle bildirdiği anda 11 nci 
maddeye göre aynen yayınlamak mecburiyetin
dedir. Bu kanunun verdiği yetkiyi kmllanma-
mışlar. Kullanabilirlerdi arkadaşlarım. Ecevit'-
in beyanını, eski bir Çalışma Bakanının beyanı 
olaırak nasıl bütün gazeteler yayınlamışlarda, 
radyo da yayınlamıştır. Arz ettim, radyo artık 
Hükümet beyanlarının yayıcısı değil, yaünız 
Hükümet meddalhı ve muhalefet heccavı değil, 
Hükümeti de söyliyeeek, muhalefeti de söyliye- I 
cek arkadaşlar. Radyo budur. Evvelâ bu felse- \\ 
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feye kendimizi ısındıralım. Buna ısındıralım 
•kendimizi. (Adalet Partisi sıralarından anla-
şıilmıyan müdahaleler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz yerinizden 
lütfen efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA TURHAN FEY
ZÎOĞLU (Devamla) — Sayın arkadaşlarım, 
BBC den çok bahsedildi. BBC de Posta Bakanı
nın şu yetkisi varmış, bu yetkisi varmış. Ar
kadaşlar, uzun yıllardan beri BBC statüsünü 
inceledim. Bu mevzuda) BBC ye benzer bir 
radyo kuruluşunu, bugün kavuştuğumuz 359 
sayılı Kanuna benzer bir kanunu bu vatanda 
yürürlüğe koyabilme gayretleri çok eskilerden 
başlar, bu yolda çok nefes tüketmiş, çok kalem 
tüketmiş, bir arkadaşınız olarak şunu arz ede
yim ki, BBC de Posta Bakanına verilmiş olan 
yetkiler, el koyarmış; harbte kullanmazlar ar
kadaşlar. Hattâ bütün bir harb geçti de kullan
madılar. BBC de Posta Bakanına verilmiş olan 
yetkilerin birçok benzerleri bizim kanunumuz
da vardır. Ama, 'biz, Türkiye'ye göre kanun ya
pıyoruz. Türkiye'de kanunda olmıyan yetkiyi 
kullanmaya mütemayil siyasi atmosfer var. Ora
da 1926 daki anlaşmaya konmuş hüküm, 1926 -
1964, aradan 38 sene geçmiş, bir defa bu yetki
yi kullanmamış. Aynı anlayış mı arkadaşlar? 
İngiltere yazılı Anayasa yapmıyor, ihtiyaç duy
muyor, İngiltere'de Meclisin kabul ettiği ka
nunları Kıral imzalamazsa kanun olmaz, kâğıt 
üstünde. Kıraliçenin imzasiyle kanun olur. Şim
diye kadar Kıraliçenin, meclisin çıkardığı bir 
kanunu imzalamam demek olur mu; kellesini 
vermiş bunun için bir kıral vaktiyle. Bitmiş on
dan sonra. Nazari olarak hüküm duruyor ama 
bir daha hiçbir kimse, hiçbir kıral veya kıraliçe 
Meclisin iradesine, işine gelsin, gelmesin karış
mayı düşünmemiş. Muhterem arkadaşlarım, İn
giltere yazılı hukukun yarımda örf ve âdet hu
kukunun geniş ölçüde yürürlükte bulunduğu 
bir ülkedir. İngiltere'nin BBC statüsünden geti
receğiniz hükümleri bırakın, İngiltere'de öyJe 
kanunlar getirilebilir ki, Türkiye'yi Todorlar 
devrindeki gibi bir istibdada götürür. (C. H. P. 
sıralarından gülüşmeler) Olmaz. İngiltere baş
ka, Türkiye başka. Bu Meclis bizim gerçekle
rimizi düşünerek kanun yapmış ve bu kanun 
çıkarken, Adalet Partisi sözcüsü arkadaşım, 
Türkiye'nin siyasi gerçeklerini bilen bir arka-
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daşınız olarak demiş, vermeyin Hükümete bu 
kadar yetki, kötüye kullanılabilir diye, şu ve
rilmiş mahdut yetkilerin dahi karşısına dikil
miş. Neden? Türkiye'nin siyasi gerçeklerinden 
bahis ile, o halde lütfen bu mukayeseleri bu 
tarzda değerlendiriniz. 

Arkadaşlarım; ingiltere'de BBC den şikâ
yet edilmez mi? Şimdi buna gelelim. Sayın ar
kadaşlar, evvelâ bir noktayı bilmek lâzımdır. 
Bu radyo, bugün 'bir bağımsız gazete gibi çalışı
yor Cumhuriyet Gazetesi veya Milliyet Gaze
tesi veya Hürriyet, Akşam Gazetesi.. (Sağdan, 
Ulus Gazetesi sesleri) Parti organlarını almıyo
rum. Veya parti bağlılıkları çok bariz olanları 
almıyorum. Tercümandan başlayın, Akşam. 
Unuttuklarım varsa kusura bakmayın. Belli 
başlı bütün gazeteleri alınız, 8 - 10 gazeteyi. Bu 
gazetelerin her hangi biri haberleri değerlen
dirmek bakımından nasıl 'bağımsız ise vatanda
şın ilgisini düşünerek, onları nasıl değerlendi- I 
rirse, radyo da kanuna göre, iktidar muhalefet I 
demeden bunları değerlendirerek vatandaşın o I 
gün öğrenmesini zaruri gördüğü, faydalı gör- I 
düğü haberleri verecektir. Size arkadaşlar hiç
bir gazeteden bir politikacının ömrü boyunca I 
memnun olduğunu gördünüz mü? Görmemişsi- I 
nizdir. Gamete bazen iyi yazar, bazen bir kötü I 
tarafınızı görür, onu yazar. Bazen çok güzel bir 
konuşma yaparsınız veya güzel olduğunu zan- I 
nedersiniz, ama, gazetenin o gün çok haberi var
dır, bir satırla yer almaz. Bazen konuşmanızın 
fazla değeri olmaz, yahut da geç saatte konu- I 
sursunuz, benim başıma gelecek gibi, gazetede I 
bir şey çıkmaz yarın. Çıkmadı diye ben şimdi. I 
Cumhuriyet Gazetesi Osman Bölükbaşı'nı tutu- I 
yor diyemem ki, Diyemem bunu. Şikâyet ede
mem. Bağımsız bir gazetedir diyemem. Hattâ I 
Ulus Gazetesi gibi, parti organı olan bir gaze
tenin bütün partilileri aynı şekilde memnun et- I 
mesi mümkün değildir arkadaşlarım. Parti or- I 
gamdır. Sizin de parti organlarınız olmuştur. 
Olmıyanlaraı da inşallah olacaktır. Görülecek- I 
tir ki, partinin malı, 'başına partinin yetkili ku- I 
rulunun tâyin ettiği yazı işleri müdürü ıgelmiş- I 
tir, partinin politikasına uymıyan veya partiyi I 
yaralıyacağı zannedilen bir haber veya bir fık- I 
ra, bakarsınız gazetede çıkar. Görürsünüz, üzü
lürsünüz. Ama, bunun için yapacak fazla bir 
şey yoktur. Gazete bir gecede hazırlanan, sü- I 
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ratle hazırlanan bir şeydir. Gazeteler dünyanın 
her yerinde süratle hazırlandıkları için, süratle 
yayın hayatına çıktıkları için, az çok müsama
ha ile görülen şeylerdir. Cinnah'ın kızı deme
miş de yahut da kızkardeşi dememiş de kızı de
miş. Arkadaşlarım BBC de yapıyor. Büyük ga
zetelerimiz de yapıyor, dünyanın, bizim radyo
muz gibi 787 kadro ile değil, 15 bin devamlı 
kadro ile çalışan büyük radyoları da benzer ha
taları yapıyor. Lütfediniz, biraz daha müsama
ha ile bakalım. Ve şundan emin olalım ki, parti 
lideri kendisi gazete çıkarsa, bütün muhabirle
ri kendi eleeğiziyle seçse, başına getirdiği genei 
yayın müdürünü kendisi tâyin etse zaman zaıman 
konuşmasının falan cümlesi 'başlığa çıkacak 
iken, yanlış bir cümlesini çıkardı diye veya şu 
haberi şurada verecekken böyle verdi diye biz
zat o parti lideri kendi organından şikâyet ede
bilir. insaf ediniz arkadaşlar. Bu radyo kimse 
nin organı değil, iyice kafamıza yerleştirelim 
ki, bırakın partileri, Hükümetin dahi organı 
değil Devletin malı, milletin malıdır; elbette şi
kâyetler olacak. Ben de edeceğim, siz de edecek
siniz Beğenmiyeceğiz bâzı taraflarını, bazen be
ni kızdıracak, bazen onu kızdıracak, bazen bu
nu küçültecek, bazen benim konuşmamı yanlış 
verecek; bunları azaltmak için tedbirler alacağız. 
Fakat, her halükârda süratle, efendim burada 
şu objektiflikten uzak, şu maksat vardır diye 
hüküm vermekte acele etmiyeceğiz, eğer. objektif 
olarak düşünürsek. BBC nin tarafsızlığı dillere 
destandır, ingiltere'de çıkan dergilere bakınız. 
«News Statesman and Nation» diye bir dergi 
çıkar. Sol görüşleri temsil eder, işçi Partisine ya
kındır. Times çıkar. Daha ziyade muhafazakâr 
görüşleri temsil eder. Liberallerin görüşlerini ter
cüman olan bağımsız çok objektif Guardiyan 
vardır. Bunlardan ingiliz vatandaşları okuyucu 
mektupları göndererek yayınlatırlar. Zaman ol
muştur, hafta geçmez BBC nin falan yayınında 
açık oturum tertiplenmiş de son söz muhafaza
kâr milletvekiline verilmiş diye News Statesman 
yazar. Efendim bundan altı ay önce de buna ya
kın bir konuda açık aturum yapılmıştı, o zaman 
yine son söz ötekine verilmişti, iki defa ö konuş
muş, iki defa o konuşmuş. Süreler müsavi ama 
en son konuşanın avantajı var. Geçen defa da 
muhafazakâra son sözü verdi, BBC nin hakemi. 
Bu defa da muhafazakâra verdi. Tarafsızlığı ih-
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lâl ediyoi*, BBC partizanlık yapıyor diye mek
tup yazarlar. Arkasından öbürleri alır. Efendim 
İşçi Partinin görüşlerine şöyle geniş yer verili
yor. îşte Televizyonda uzun zaman işçi Partisi
nin mebusunun üzerine teksif etmiş, projektörü 
hep onu göstermiş. En kuvvetli cümlesini söy
lerken muhafazakâr hatip, sesi duyulmuş ama 
o sırada efendim salonun bilmem neresini gös
termiş. Böyle şey olmazmış, büyük haksızlık et
mişler. Bunlar mütemadiyen okuyucu mektubu 
olarak çıkar. Arkadaşlar bunlar BBC nin kasıtlı, 
tarafsızlıktan uzak halleri değildir, istirham 
ediyorum^ bir parçacık vatandaşlar arasında 
kuvvetli hissiyatla bunları takibeden parti mili
tanları arasında ah neden Türkeş'le ilgili haber 
çıktı diye şikâyetler olur, Celâl Bayar tahliye 
edildiği zaman adım başında röportaj yapar gi
bi, Celâl Bayar'm tahliye haberini verdi diye 
-şikâyetler olur. Ama; bunların karşısında yapı
lacak ilk iş, ele kazma kürek alarak Anayasanın 
88 nci maddesine ve TRT nin bağımsızlığına 
hücum etmek değildir, arkadaşlar. Bunun Çarşı
sında tahammül ve sabır göstermek lâzımdır. 
Ve hakikaten kasıt olan hallerde de kanunun 
verdiği yetkileri kullanmak lâzımdır. Kanunun 
verdiği yetkileri bitirmedik, daha birçok yetkiler 
var. 

Sayın arkadaşlarım, Adalet Partili vatan
daşın radyoyu dinler, inönü muharebelerinin 
yıl dönümünü neden verdi diye kızar. Halk 
Partili dinler, inönü muhabereleri gibi önem
li bir vakadan iki dakika bahsediyor, bilmem 
neredeki açık oturumdan üç dakika bahsedi
yor, böyle radyo olur mu, der. Türkeş'in gî  
rişini verir. Türkeş'in girişini verdi diye 
C.K.M.P. li seçmen vatandaş memnun olur, 
Partisinin adı geçiyor. Partisine yeni bir 
kuvvet kazanmıştır. Adı bu memleketin siya
si hayatında, yakın hayatında hayli duyul
muş; kabul edin ki arkadaşlarım, bir ihtilâle 
karışmış adı, ihtilâlin içinde baş mevkiler
den birinde bulunmuş, siyasî hayattan çekil
miş. Daha sonra siyasî hayata yeni baştan 
gelmiş, bununla ilgili haberi ertesi gün is
tanbul'un bağımsız, gazeteleri resimli olarak, 
manşet olarak vermişler. Benim gazetem dahi 
tenkid etse, ben ertesi gün radyonun verişi ile j 
gazetenin verişine baktığım zaman, radyonun | 
tıpkı bağımsız gazeteler gibi bunu değerlen- I 
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d irmiş olduğunu gördüm. Haberdir ' vermiş. 
Celâl Bayar 'in tahliyesini nasıl bağımsız is
tanbul gazeteleri vermiş ise, haberdir ver
miş. Ama, Celâl Bayar'in şöyle çıktı, şu kilo
metreye geldi böyle oldu gibi, adetâ röpor
taj yaparcasına takibi yoluyla verilen, ara
da sırada söylendiğine göre; ben o kadar te
ferruatını hatırlamıyorum, ama sık sık, fasıla
larla sik sık, araya kesmeler yapılarak ve
rilen haberlerde o zaman inönü Hükümeti 
iş başındadır, Halk Parti teşkilâtından şid
detli itirazlara yol açmıştır. Siz nasıl Hükü
metsiniz radyo böyle veriyor. * Kendilerine 
üslûbu hakimane ile, gerekli üslûpla anlatıl
mış ki, 'evet Hükümetteyiz ama„ biz radyoya 
emir verebilecek durumda değiliz. Çünkü, 
radyo Hükümetin değil, milletin malıdır. Bu 
haberi duymak istiyenler var, veriliyor. Ar
kadaşlar biraz daha objektif olarak bakmaya 
alışmalıyla. BBC nin objektifliği bundan ge-
üı'. Wilson'un aleyhinde nümayiş olur. Te 
Jievizyonda nümayişçileri çeker gösterir. Grev 
olur, işçileri gösterir. Arkadaşlar Amerika 
Birleşik Devletlerinde polisin zenciye yaptı
ğı zulmü televizyon şirketi yakaladı mı gös
terir, gelir öbür tarafta gösterir, ingiliz po
lisi ve Fransız polisi bir yerde kaba bir ha
reket yaparak, bir adam yaralamaya görsün, 
yakalar, haber verir. Eğer ertesi gün gaze
telerde büyük ölçüde verilecek, vatandaşı 
ilgilendirecek bir haber ise, radyo haber or
ganı olarak vazifesini yapmamazlık edemez. 
Radyonun farkları yok mu? Var, tesirli bir 
vasıta olarak, millî güvenliğe aykırı haber
leri yayınlıyamaz. Gazeteye emir veremiyen 
Hükümet, radyoya bunu yayma diye emir 
verebilir. Lüzum görürse bunu kullanır. Ga
zeteye bunu yay diye emir veremiyen, çün
kü, Başbakanın imzasını da taşısa, Hürriyet 
gazetesi tam metin halinde basmıyabilir, bir 
Bakan arkadaşımızın çok değerli demecini, 
ama radyodur, Devlet malıdır, Bakan arka
daşımızın demecini son satırına kadar ya
yınlatabilir. Ama, bu yetkiler dışında daha 
da geniş yetkilter istemek, arkadaşlar, bugün
kü radyonun habercilik tekniğiyle uygun dü
şen anlayış değildir. BCC' de 17 bin kişi ça
lışmaktadır. TRF nin, yani Fransız Radyo 
Televizyon idaresinin devamlı kadrolarında 
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İ2 bin kişi vardır. TRT nin kadrosu ise 1.976 
dan ibaret olup, balen devamlı kadrolarda 
tâyin edilmiş ve çalışır durumda olan perso
nel 787 den ibarettir. Arkadaşlarım, 15 bin 
kişi ve 17 bin kişi ile çalışan radyoların kar
şısında 787 kişi ile çalışan bir radyo «Cin-
nah'm kızı ile kızkardeşini karıştırdı» diye 
ona fazla hücum etmek, bu gibi hatâların 
TRT'de de yapıldığını, BBC'de de yapıl
dığını düşünürsek, zannediyorum ki, biraz 
mübağalı bir şikâyet olur. Aziz arkadaşla
rım, bizzat A. P. li Sayın Bütçe Raportörü 
Nuri Bayar arkadaşım Karma Bütçe Komis
yonunda getirdiği raporunda; Bütün Meclis 
müzakerelerini 4 kişi ile takibetmeye mecbur 
olan radyonun tahammülü imkânsız bir yük 
altında bulunduğunu ifade ediyordu. Dört 
kişi ile Meclis ve Senatoyu takibetmek duru
mundadır, arkadaşlar. Ve bütün haber mer
kezinin kadrosunun da 15 - 16 kişiden ibaret 
olduğunu söyliyerek, büyük fedakârlıkla ça
lışan bu insanlara raporunda övgüler sıralı
yordu. Vo ayn^n şunu söylüyordu raporu
nun 14 - 15 nci sayfalarında; «radyoda ha
berler tıpkı bir gazete anlayışı içinde ele 
almıyor.» îşte Nuri Bayar arkadaşımın bu 
anlayışına yani radyonun haberleri bir ga
zete anlayışı içinde alacağı ve vereceği an
layışına parti olarak, partiler olarak, Meclis 
olarak hep beraber geldiğimiz zaman, zanne
diyorum ki, bu şikâyetlerimizin çoğu eksile-
cektir. Çünkü, bizim organımız, Hükümet or
ganı olmadığını daha iyi içimize sindirece
ği/. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, saat 19.00 a 
geliyor. Konuşmanız daha uzayacak mıdır 
efendim? 

C.H.P. GRUPU ADINA TURHAN FEY
ZİOĞLU (Devamla) — Efendim daha bir hay
li uzayacak. îzin verirseniz yarın devam et
meyi tercih ederim. Çok uzun efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Feyzioğlu konuşmasına yarın devam 

edecektir. (Gürültüler) Cümlenizi bağlamak is
tiyor musunuz sayın Feyzioğlu? 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — E-
fendim, arzettim, buraya kadar söylediklerimi 
kısaca özetlememe imkân verirseniz sayın Başka
nım, özetliyeyim. 
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BAŞKAN — Buyurun. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — ftad> 

yo konusunda muhalefette ve iktidarda davranış
larımızın benzer olmasında fayda vardır. Muhta
riyete hürmette fayda vardır. Anayasanın 88 - 85 
nci maddelerine aykırı bir durum vardır. Ve 
radyonun habercilik tekniği ile çalıştığını anla
mak lâzımdır. Hükümet organı değildir, bir ba
ğımsız Devlet organıdır: (Ortadan bravo sesleri, 
alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, lütfen 
salonu terketmeyiniz, birleşim devam ediyor. 

Muhterem arkadaşlarım, sayın Feyzioğlu ko
nuşmalarında iki birleşimden beri ele aldığımız 
ve müzakeresini yapmakta olduğumuz hususun 
Anayasaya aykırı bir seyir takip ettiği iddiasında 
bulunması dolayısiyle Riyaset olarak şu açıkla
mayı yapmamız zaruret haline gelmiştir. 

Filhakika sayın Feyzioğlu'nun ifade buyur
dukları gibi, soruşturma ve araştırma, ayrı ayrı 
müessesedir. Yalnız, Büyük Millet Meclisi İçtü
züğümüz, soruşturma müessesesini, Büyük Millet 
Meclisinin salâhiyetinden olması bakımından, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün buna mümas hüküm
lerini lâğvetmiştir. Ancak, bundan bir maddeyi 
istisna etmiştir; o da İçtüzüğün 177 nci madde
sidir. Bu madde yine tahkikat kelimesini kullan
mak suretiyle ve yalnız müesseseyi tarif etmek 
şeklinde, soruşturmadan ayrı bir müesseseyi ifa
de etmektedir. Orada da, 177 nci maddede «Bel
li bir konu hakkında bilgi edinmek istenirse Yük
sek Meclis bir Tahkikat Encümeni kurar» demek, 
suretiyle, aynı tahkikat kelimesini kullanmış, fa
kat belli bir konuda bilgi edinmek üzere, demek 
suretiyle müesseseyi tarif etmiştir. Anayasamız 
bu tahkikat kelimesinin yerine araştırma kelime
sini getirmiştir. Bugün iki birleşimden beri mü
zakeresini yapmakta olduğumuz, sayın Ataöv'e 
ait önerge bir tahkikat önergesi değil, bir araş
tırma önergesi olarak muamele görmüştür. Sayın 
Feyzioğlu da, Anayasaya aykırılığını iddia ettiği 
cümlelerinin dışında, esas hakkında burada mü
talâalarını beyan etmek suretiyle Mecliste bu 
konuda görüşme yapılacağının mümkün olacağı 
kanaatinden hareket etmiştir. 

Bu arada, yine Riyaset bakımından ilgisi ol
ması dolayısiyle açıklamak zarureti vardır; Sa
yın BÖlükbaşı konuşmasında «tahkikat» tâbirini 
kullanmıştır. Fakat, akabinde «bu bir sürçü lisan 
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oldu, eski kelime olduğu için söylüyorum, araş
tırma demek istedim,» diye tavzih etmiştir. 

Yine sayın Odyakmaz, grup adına yaptıkları 
konuşmada verecekleri oyun rengini ifade etmiş
tir. Sayın Feyzioğlu da bunun Anayasaya aykı
rılığını beyan etmiştir. Bunda da böyle bir hu
sus yoktur. Mesele bir soruşturma mevzuu olma
dığına göre, grup kararı alınması mümkündür, 
grup namına konuşma da mümkündür. Nitekim 
Sayın Feyzioğlu da burada grup namına konuş
muştur. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Bu 
hususta sarih hüküm var. 

BAŞKAN — Araştırma önergesi olarak mua
mele göreceğini ifade ettim Sayın Feyzioğlu. 

Bu hususları açıkladıktan sonra, Sayın Od
yakmaz da grupu adına bu hususu tavzih etmek 
için söz istemiştir. 95 nci madde buna müsaittir. 
Riyasetin açıklaması ile iktifa ediyor musunuz 
sayın Odyakmaz? 

1. — Yozgat Milletvekili îsmet Kapısızın 
Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde çalışan tak
si ve dolmuş şoförlerinden, 1962 malî yılı başın
dan bugüne kadar, ne miktar para cezası alındı
ğına dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı İsma
il Hakkı Akdoğan'ın yazılı cevabı. (7/594) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın içişleri Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına da
lâlet buyurulmasını saygılarımla arz ve rica ede
rim. 1.12.1964 

ismet Kapısız 
Yozgat Milletvekili 

1 — 1962 malî yılı başından bugüne kadar 
Ankara, istanbul ve izmir illerinde çalışan tak
si ve dolmuş şoförlerinden ne miktar para cezası 
alınmıştır? 

6 . 4 . 1965 O : 1 
CEVAD ODYAKMAZ (Sivas) — iktifa edi

yorum. Maruzatım Anayasaya aykırı değildir, 
sarfettiğim kelimeler itina ile seçilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu da bu iddiada 
olmadığını ifade etmiştir efendim, mesele bitmiş
tir. Yerinizden ifade ettiniz. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sayın 
Odyakmaz'm beyanının Anayasaya aykırı oldu
ğunu asla iddia etmedim. Ama, suçlu tesbiti ve 
adalete teslim bu maddeye sığmaz. Arkadaşımız 
da bunu kastetmem iştir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, mesele 
tavazzuh etmiştir, önerge bir araştırma önerge
si olarak muamele görecektir. Bunun dışındaki 
meseleler mevzuubahis değildir. 

Vakit geçmiş olduğundan 7 Nisan 1965 Çar
şamba günü saat 15.00 te toplanılmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19.05 

2 — istanbul, izmir ve bilhassa Ankara'da 
1962 malî yılından bugüne kadar ne kadar yeni 
arabaya piyasada çalışma müsaadesi ile plâka 
tahsis edilmiştir? 

3 — Şoförlük mesleğine mensup, bizzat araba
sını kullanarak maişetini temin eden esnaf kitle
sinin yanısıra, başka kazanç imkânları olan (Tüc
car, lokantacı, memur v.s.) kimselerin de piya
sada araba çalıştırdıkları söylentileri yaygın bir 
hal almıştır. Bu durum varit ise cemiyette büyük 
bir huzursuzluk ve dengesizlik var demektir. Ba
kanlık bu hususta ne düşünmektedir? 

4 — Bilhassa Orta-Anadolu şehirlerinde haf
ta pazarlarının kuruldukları yerler arasında eş
ya nakliyatı yapan kamyonların insanları da, yol
cuları da hadden fazla taşıdıkları müşahede edil
mektedir. Bu durumun da ıslahı bir zarurettir 
kanaatindeyim. Trafik ekiplerinin kontrollarda 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

— 130 — 



M. Meclisi B : 87 
daha dikkatli olmaları hususunda Bakanlıkça ye
ni tedbirler ittihaz edilecek midir? 

T. C. 
içişleri Bakanığı 29 . 3 . 1965 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Şube : Trafik 

Konu : Trafik cezaları Hk. 
Dosya : 62282-121-29886 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 3 . 12 . 1964 gün ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 7/594. 9942/57440 sayılı 
emirleri. 

Yozgat Milletvekili Sayın ismet Kapısız'm, 
Ankara, istanbul ve izmir illerinde çalışan taksi 
ve dolmuş otomobillerinden ne miktar para ce
zası alındığı ve bu illerde ne kadar yeni araba
ya çalışma müsaadesi verildiği, şoförlük mesleki 
dışında tüccar, lokantacı, memur ve sair meslek 
mensuplarının piyasada vasıta çalıştırdıkları ve 
Orta - Anadolu şehirlerinde hafta pazarlarının 
kurulduğu yerlerde istiap haddinden fazla yük 
ve yolcu taşıdıkları hakkında Yüksek Başkan
lığa sundukları soruları yazılı olarak cevaplan
dırıyorum. 

1. Trafik polisi tarafından düzenlenen ceza 
zabıtları ile tahsil edilen para cezaları lira ola
rak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

IH 1962 1963 1964 

Ankara 389 763 989 560 2 061 355 
istanbul 924 410 1 762 985 1 943 960 
izmir 230 110 358 550 362 985 

Bu peşin para cezaları şoförlerin adına ya
zılmış olduğundan bunların taksi veya dolmuş 
şoförü olduklarının tcsbiti mümkün değildir. 

Genel olarak bütün illerde, 1964 yılı içerisin
de şoförlerden, mahkemelerce hükmolunanlar 
hariç, peşin para cezası olarak trafik polisi ta
rafından tahsil edilen ceza yekûnu 6 milyon 
868 bin 928 liradır. 

2. 1962 malî yılından 1964 yılı sonuna ka
dar trafik şubelerince ticari maksatla kullanıl
mak üzere kaydolunan ve plâka verilen : 

Ankara istanbul izmir 

Otomobil 1 967 4 798 635 
Minibüs 
(Kaptıkaçtı) 2 810 2 120 1 000 

6 . 4 . 1965 O : 1 
Halihazırda ticari maksatla çalışan : Anka

ra'da 6 743, otomobil, 3 685 minibüs (Kaptıkaç
tı) ; istanbul'da 14 412 otomobil 2 320 minibüs 
(Kaptıkaçtı); İzmir'de 2 126 otomobil, 2 183 
minibüs (Kaptıkaçtı) mevcuttur. 

3. 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 sa
yılı Karayolları Trafik Kanununa göre : (Bir 
taşıta sahibolan kimsenin taşıtını ikâmetgâh ve
ya işyerinin bulunduğu vilâyet şube veya tra
fik bürosuna kayıt ve tescil ettirmeden trafiğe 
çıkarması) yasaklanmıştır. Bunun dışında ta
şıt sahibinin taşıtının taksi veya dolmuş olarak 
çalıştırması mümkün olmaktadır. Bu halin ma
lî ve ekonomik mahzurları yanında trafik düze
nini bozan etkileri de mevcuttur. 

Bu gibi hususları dikkate alan Bakanlığı
mız, halen belli bir nizam içerisinde bulunmıyan 
şehirlerarası yük ve yolcu nakliyatmmda dü
zenlenmesine ihtiyaç duyarak, plânda ve Hü
kümet programında öngörülen karayolları nak
liyatı ile -ilgili bir kanun hazırlığı çalışmaları 
içerisinde bulunmaktadır. 

4. Açık kamyon ve yük üzerine yolcu alın
ması, Trafik Kanunu ile yasaklanmıştır. 

Trafik kazalarında toplu ölümlere sebebolan 
bu halin önlenmesi hususunda gerekli hassasi
yet gösterilmektedir. 

Nitekim bu suçtan dolayı 1963 yılında 
26 099 şoför hakkında cezai takibat yapıldığı 
halde, 1964 yılı sonunda bu miktar 48 068 e yük
selmiştir. 

Devlet yollarından ziyade köy ve il yolları 
üzerinde görülen bu halin devamlı olarak takibi, 
bu yollar ürerinde de müessir bir trafik kont
rol şebekesinin kurulabilmesiyle mümkündür. 

Karay ollarım izm uzunluğuna göre trafik hiz
metlerinde kullanılan ekipler kıyaslanacak olur
sa, bir ekibe 585 kilometrelik kontrol sahasının 
düştüğü görülür. 

Malî imkânsızlıklar dolayısiyle kurulamamış 
bulunan şehirlerarası yolları kontrol edecek 
olan Trafik Bölge Zabıta Teşkilâtının 42 milyon
luk malî portesi dolayısiyle 5 yıllık bir plân içeri
sinde gerçekleşmesi için gerekli temaslar yapıl
maktadır. 

Saygı ile arz ederim. 
İsmail Hakkı Akdoğan 

içişleri Bakanı 
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Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, daimi su altında bulunan Kaynarca il
çesi Tepedivan Kapaklar köyü arazisinin kuru
tulması için lüzumlu kanalın açılıp açilmıyaca-
ğma dair soru önergesi ve Köyişleri Bakanı 
Seyfi öztürk'ün yazılı cenabı (7/644) 

4.1. 1965 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
• Kaynarca ilçesinin Kırk Tepe Divanı Ka

paklar klöyü arazisi daima su altında bulunmak
tadır. Köy halkının arazilerini sudan kurtaracak 
ibir kanaılı kendi' kendilerine yapmalarının müm
kün olmıyacağı izahtan varestedir. 

Ziraat arazisinin Mallıı yatırım yapılacak 
işlerin birinci sırasında gdnıesi gereken bir 
husus olmaısı gerekirken maalesef plân buna ye
teri kadar yer vermemiştir. Arazi ıslâhı için 
plâna konulan tahsisatlar da maalesef asla kâfi 
gelmemiştir. 

Bu durum karşısında, Kapaklar (köyünün ara
zisinin kurtulması için lüzumlu kanalın 1905 
programında açılıp açılmıyacağmın, kanal 1965 
te açılmıyacaklsa sebeplerinin yazılı olarak, Sa
yın Köyişleri Balkanı tarafından bildirilmesine 
saygiyle arz ederim. 

Kırşehir Milletvekili 
Memduh Erdemir 

T. C. 
Köyişleri Bakanlığı 

Toprafcsu Genel Müdürlüğü 
§ulbe Md'. : 00386 

24 . 3 . 1965 

Konu : Kırşehir Milletveki
li Memduh. Erdenindin ya

zılı sorusu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 9 . 1 . 1965 gün ve 7/644, 10292/58820 

sayılı yazı : 

Kırşehir Milletvekili Sayın Memduh Erde
mir tarafından sorulan, Kocaeli - K-ıynnrca İl
çesi Kırktepe Divanı Kabaklar köyünün su al
tında kalan arazisinin drenajı konusu, evvelce 
intikal etmemiş olduğundan 1965 yatırım prog
ramında yer almamış olup, Bakanlığım TOP-
RAİKSU Genel Müdürlüğümün 1965 yılı etüt 
programına alınmıştır. 

6.4.1965 0 : 1 
Konu müsait mevsimde mahallen etüt edile

cek, yetkilerimiz içinde ve müsbet bulunduğu 
ta'kd'irde projesi hazırlanarak Herki yıllar ya
tırım programlarına alınabilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Seyfi öztiirk 

Köyişleri Bakan 

3. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Azot Sanayii Kütahya Fabrikasında, 1967 yı
lında üretilecek fazla gübrelerin depolanma
sı, korunması, nakli ve dağıtımı için alınma
sı düşünülen tedbirler olup olmadığına dair 
soru önergesi ve Tarım Bakanı Turhan Kapan- • 
lı'nın yazılı cevabı (7/650) 

8 . 1 . 1965 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı hususların Tarım Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı saygılarımla dilerim. 

Tekirdağ Milletvekili 
Turhan Kut 

Azot Sanayii Kütahya Fabrikasının 1967 yı
lı sonunda realize edilmek üzere yılda 338 000 
ton fazla suni gübre üretimine geçeceği 
öngörülmektedir. 

Bu suretle, 1.963 yılında üretilmiş bulunan 
147 479 tonun eklenmesi ile üretim 1967 yılında 
485 979 tona erişmiş olacaktır. 

Bugünkü üretim seviyesinde bile çeşitli zor
luklar çekilmesine göre üretimin 485 979 tona 
ulaşacağı 1967 yılında daha geniş güçlükler ve 
zararlarla karşılaşmamak için, üretilen gübre
lerin depolanması, korunması, ihtiyaç merkez
lerine mümkün olan çabuklukla nakli ve dağı
tılması için Bakanlıkça alman veya alınması 
düşünülen tedbirler var mıdır? Varsa nelerden 
ibarettir ? 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 

özel Kaleni Müdürlüğü 
Sayı : Müşavirlik. 37/22980 

26 . 3 . 1965 

Konu : Yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 15 . 1 . 1965 gün Genel Sekreterlik Ka

nunlar Müdürlüğü 7/650, 10357/59135 sayılı ya
zı : 
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Azot Sanayii Kütahya Fabrikasında, 1967 yı

lında üretilecek fazla gübrelerin depolanması, 
korunması, nakli ve dağıtımı için alınması dü
şünülen tedbirler olup olmadığına dair Tekir
dağ Milletvekili Sayın Turhan Kut'un, yazılı 
soru önergesi tetkik edildi, buna ait cevapları
mız aşağıdadır : 

1. Suni gübrelerin temin ve satışlarına da
ir 15 . 4 . 1904 gün ve 6/2967 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararına göre; suni gübrelerin hariç
ten ithal ve satışı ile memleket dahilinde imal 
edilenlerinin mubayaa ve satışlarını Türkiye Zi
rai Donatım Kurumu ile Türkiye Şeker Fabri
kaları Anonim Ortaklığı yapacaktır. 

2. Bu kurumlar dışında kalan hakiki ve 
hükmi şahıslarda peşin bedel ödemek kaydiyle 
yerli fabrikalardan, Amonyum Nitrat, Amoıı-" 
yum Sülfat gübrelerini alabilecek, vasıtaya tes
lim ve tesbit olunan satış fiyatından Amonyum 
Sülfatı 10 kuruş, Amonyum Nitratı 20 kuruş 
noksanı ile temin edebileceklerdir. 

3. Bu kararname hükümlerine uygun ola
rak Türkiye Zirai Donatım Kurumu ile Türkiye 
Şeker Şirketi Anonim Ortaklığı tarafından 
Azot Sanayii Kütahya Fabrikasında 1964 yılı 
imal edilen gübrelerin tamamı mubayaa edilmiş 
1965 yılı için yine fabrikanın üretiminin tümü de 
anılan kurumlar tarafından mubayaa edileceği 
fabrikaya resmen bildirildiği halde fabrika bu 
taahhüde girememiştir. 

Bugün için Kütahya Fabrikasının üretimi 
henüz memleketin ihtiyacına cevap verememek
tedir. 

1967 yılında üretimin çoğalması halinde Tür
kiye Zirai Donatım Kurumu ve Türkiye Şeker 
Fabrikaları Anonim Ortaklığı her türlü tedbi
rini almış ve plâna bağlanmıştır. 

4. Bir taraftan Donatım Kurumu bir taraf
tan Şeker Şirketi Anonim Ortaklığı memleketin 
günden güne artan kimyevi gübre ihtiyacını 
karşılamak için fabrika ile temas ederken, bir 
taraftan da peşin bedel ödemek suretiyle fabri
kada teslim mubayaada bulunan özel sektörün 
bu istek ve arzularına fabrikaca henüz cevap 
verilememektedir. 1967 yılında üretimin art
ması ile istek ve arzunun da yıl geçtikçe çoğal
ması karşısında gübrenin depolanması; şevki, 
korunması gibi problemler karşısında kalınım-

6 . 4 , 1965 0 : 1 
yacaktır. Kaldıki Türkiye Zirai Donatım Ku
rumu ve Türkiye Şeker Şirketi Anonim Ortak
lığı zikredilen bütün tedbirleride almış bu
lunmaktadır. Ve yurdun her tarafından istek
lisi çoğalan gübrenin emre amade bulundurul
ması anılan kurumlarca plâna bağlanmıştır. 

Bilgi edinilmesini saygılarımla arz ederim. 
Tarım Bakanı 

Turhan Kapan! ı 

4. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'-
m, Burdur ili yollarının, 1965 yılı içinde, ya
pılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı Orhan Alp'
in yazılı cevabı (7/654) 

7 . 1 . 1965 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi saygıyla rica ederim. 

Burdur Milletvekili 
Nadir Yavuzkan 

1. 1962 yılı başından beri birçok defa mü
racaat edilmesine, mahallinde Bakanlara arz 
edilmesine, birçok kazalara sebebiyet vermesine 
rağmen Yeşilova - Acıpayam arasındaki teh
likeli ve keskin köekbeli virajları hâlâ düzen-
lenememiştir. Neden gecikmiştir? Ne zaman 
ele alınacaktır ? 

2. Burdur Antalya arası yol çalışmaları ya
pılırken Antalya Çeltikçi arasındaki güzargâh 
düzeltmeleri bilhassa Çubuk'ta geniş ölçüde ya
pılmışken Çeltikçi - Burdur arasında program
da olmasına rağmen en keskin virajları düzelt
meden asfalt kaplamış olmanın sebebi nedir? 
Bu virajlar ne zaman düzeltilecektir? 

3. Burdur - Dinar arası yol güzergâhı Bur-
dur'dan itibaren Burdur Kışla köyü arasından 
Burdur Gölü kenarına inilerek gölün kenarın
dan Dinar'a yol yapılması halinde Burdur - Di
nar mesafesini 20 Km. kısaltacağı söylenmekte
dir. Alâkalılardan mahallinde dinlediğime gö
re yolun böylece geçmesi yerinde bir görüştür, 
ön çalışmalarda nazarı itibara alınmıştır. 
1965 yılında yapılacak Burdur - Baladız - Dinar 
yol çalışmasının yukarıda belirttiğimiz güzergâh-
dan geçmesi mümkün müdür? 
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4. Ağlasun - Çeltikçi arasında ' 1964 te 

179 000 lira harcanması lâzımgelen yol yapımına 
ne kadar para sarf edilmiştir? Fazla harcan-
mışsa nereden aktarma yapılmıştır? Yol geçidi 
açılmış mıdır? Açılmamışsa ne zaman açıla
caktır? 

5. Ağlasun - Çeltikçi yolunun yapılması Ağ
lasun'u Çeltikçi'ye bağlamak için mi yoksa İs
parta'yı Çeltikçi'ye bağlamak için mi yapılmış
tır? 

6. Afyon - Dinar - Baladız güzergâhı hem 
İsparta hem de Burdur'un ihtiyacını karşıla
makta iken İstanbul - Antalya ve Ankara - An
talya yollarını İsparta'dan geçirmek düşünce
siyle Sandıklı - Dinar arasında Dinar'ın 20 Km. 
Doğusundan İsparta'ya direkman geçecek güzer
gâh değiştirmesi yapılacağı söylenmektedir. 

a) Böyle bir çalışma var mıdır? 

b) Varsa sebebi nedir? 

c) Bu yeni güzergâh için ne kadar para 
harcanacaktır? 

d) Bu paranın harcanması mevcut yol mu- I 
vacehesinde rentablite yönünden incelenmiş mi- I 
dir? 

e) Rantabl değilse memleketin güçlük için- I 
de bulunduğu devremizde bu hareketi hiş görü- I 
yormuşunuz? I 

f) Rantabl değilse bu projeyi hazırlıyanlar I 
hakkında ne düşünülmektedir? Bir tahkikat 
konusu yapmayı düşünüyormusunuz ? I 

g) Bu fikri kim ortaya atmıştır? 
7. Burdur - Afyon arası asfaltı ne zaman 

tamamlanacaktır? I 

8. Denizli - Afyon arasındaki yol bakımı
nın yapılmadığından şoförler şikâyetçidir. Bu 
yol ne zaman asfal yapılacaktır? 

9. Ağlasun - Burdur yolu sert ve dik viraj- I 
l an ile geçide müsait değildir. Bu yolun kara-
yonlarmda 1965 yılı içerisinde güzergâh düzelt-
meleriyle beraber yapılması kaza halkının ıs
rarlı talebidir. 1965 te yerine getirilmesi müm-
künmüdür? I 
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T. C. 

Bayındırlık Bakanlığı 28 . 3 . 1965 
Hususi Kalem 

Sayı : 144/362/4260 
Konu : Burdur Milletvekili Na
dir Yavuzkan'ın yazılı sorusu. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 15 . 1 . 1965 gün ve 7/654/10361-59129 

sayılı yazınız. 
Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'ın, Bur

dur ilinin muhtelif yolları hakkında verdiği ya
zılı soru önergesi ile ilgili bilgilerin aşağıda 
dercedildiğini arz ederim. 

Orhan Alp 
Bayındırlık Bakanı 

1. Yeşilova - Acıpayam yolunda onarıma 
başlandığı takdirde, sadece Köpekbeli virajları
nın değil bütün yolun ele alınması uygun müta
lâa edilmektedir. 

Ancak, makina ve bütçe durumumuz, mez
kûr yol üzerinde geniş bir çalışma yapmamıza 
şimdilik imkân vermemektedir. Ayrıca, bahis 
konusu yol halihazır durumu ile bugünkü ihti
yaca cevap vermektedir. 

Yol, bütçe imkânlarımızın müsaadesi nisbe-
tinde ilerdeki yıllarda ele alınabilecektir. 

2. Antalya - Burdur yolu üzerindeki gerek 
Çubuk gerekse Çeltikçi varyantlarının tamamen 
yeni yol inşaatı esasına göre hazırlanmış pro-
ieleri mevcutsa da, bütçe kifayetsizliği sebebiy
le, bu kesimlerde yeni yol yapılması şimdilik 
bahis konusu değildir. 

Çubuk'ta güzergâh değişikliği yapılma
mış. sadece mevcut virajların ıslahı, plâtform 
genişletilmesi ve satıh düzeltilmesi suretiyle 
trafik emniyeti sağlanmıştır. 

Daha yüksek rakımda bulunan Çeltikçi'de, 
yer yer virajlardan daha önemli olan dik me
yillerin bulunması sebebiyle, aynı şekilde bir 
onarıma gidilmesine imkân görülmemektedir. 
Bu kesimde plâtform Çubuk'a nazaran daha ge
niştir. 

Çeltikçi'nin ıslâhı, hazırlanmış projesine gö
re yeni bir yolun yapımı ile mümkündür. 19 Km. 
lik varyantın yapımı için tahminen 15 milyon 
liraya ihtiyaç bulunmakta ve bütçe kifayetsiz
liği sebebiyle şimdilik ele alınmasına imkân gö
rülememektedir. 
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1964 yılında Antalya - Bür*dur arasında' 

86 Km. yol onarılmış ye asfaltlanmıştır. 
3. Dinar - Burdur yolunun, virajları iyi 

dUrtımda olmıyan Keçiborlu ayırımı - Burdur 
arasının tamamının ıslâhı yerine, demiryolu al
tından ve göl kenarından giden yeni biı* yolun 
inşaası, yerinde yapılan istikşafa göre daha uy
gun bulunmaktadır. Bu kesimde mevcut yola 
n&zttfan ftnöak 7 Km. lik bir kısalma sağlana
bilecektir. 

Bütçe ve makina kifayetsizliği sebebiyle 
şimdilik ele alınması bahis konusu olmıyan mez
kûr yol üzerinde önümüzdeki yıllarda yapıla
cak daha detaylı etüt çalışmaları sonunda ke
sin karâra varılabilecektir. 

1965 yılında mevcut yol üzerinde onarım ça
lışmaları yapılacaktır. 

4. 1964 yılında Ağlasun - Çeltikçi yoluna 
304 681 lira harcanmıştır. Bu para bahis ko
nusu yola programa göre ayrılan 220 000 lira 
ile Manavgat - Akseki yoluna ayrılan ödenek
ten olan 90. 000 liralık aktarma ile karşılanmış
tır. Çalışmalarımız henüz tamamlanmamakla 
beraber yoldan geçilebilmektedir. 

1965 yılında da onarıma devam edilecek ve 
gerekli Ödeneğin tefriki mümkün olduğu tak
dirde aynı yılda tamamlanmasına çalışılacaktır. 

5. Ağlasun - Çeltikçi yolunun tamamlanma
sı ile Ağlasun Çeltikçi'ye bağlandığı gibi İs
parta'nın da Çeltikçi ile bağlantısı sağlanmış 
olacaktır. 

6. Dinar içinden geçen Devlet yolu Afyon -
Denizli ve Burdur - Denizli yönlerindeki trafiğe 
en uygun şekilde cevap vermekte olup, değiş
mesi bahis konusu değildir. 

Afyon - Antalya yönündeki tarafiği Dinar 
içinden geçen yol şimdilik karşılamakta ise de, 
Dinar dışından geçen 27 Km. lik ilâve bir yol 
Afyon - Antalya yönünü 6 Km. kısaltacaktır. 

Ifâzanılacak bu faydaya karşılık tahminen 
15 milyon liralık bir yatırıma ihtiyaç vardır. 
Yolun ne zaman ele alınmasının gerekeceğini 
rantabilite hesapları ortaya koyacaktır. 

Bugüne kadar arazide yapılmış çalışmalar 
rantabilite etütlerine esas olacak bilgileri top
lamaya matuftur. Henüz rantabilite hesapları 
yapılmamıştır. 

7. Burdur - Afyon yolunun onarımı, bütçe 
ve makina imkânlarımızın müsaadesi nisbetin-

de kademeli olarak tamamlanacak ve onarımı 
mütaakıpı asfâltlanabileeektir. 

8. Denizli - Afyon yolunda devamlı bakım 
yapılmaktadır. Ancak, mevcut yolun artan tra
fiğe cevap verememesi sebebiyle zaman zaman 
şikâyetler olmaktadır. Bakım çalışmalarına hız 
verilmekle beraber, gerekli onarım çalışmalarına 
1964 yılından itibaren başlanmış olup, bu çalış
malar bütçe ve makina imkânlarımızın müsaa-

. desi nisbetinde devam edecektir. 
9. Ağlasun - (Çeltikçi - Burdur) iltisakı yo

lu, halen Burdur ilinin bakımı altında olup, ya
pım ve bakımları Karayolları Genel Müdürlüğü 
teşkilâtımıza 1965 yılında devredilecek yollar 
arasında bulunmaktadır. 

Halen geçide açık olmakla beraber ıslâhı ge
reken mezkûr yol için, bütçe kifayetsizliği sebe
biyle 1965 yılinda ödenek ayrılmasına imkân gö
rülememektedir. 

Yol, .bütçe imkânlarımızın müsaadesi nisbe
tinde mütaakıp yıllarda göz önüne- alınabile
cektir. 

5. —• Konya Milletvekili Kadircan Kaflı'nın, 
Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinin Hamidiye kö
yü halkından alınan Ziraat lodaları Birliği aida
tının kanuni olup olmadığına dair soru öner
gesi, ve Başbakan (tdımi Tarım Bakam Turhan 
Küpânh'nin yazılı cevabi (7/673) 

25 . 2 . 1965 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlişik yazılı sorumun Başbakanlığa ulaştırıl
masına delâletlerinizi saygılarımla rica ederim. 

'Konya Milletvekili 
Kadircan Kaflı 

23 . 2 . 1965 
T. C. Başbakanlığına 

Ankara 
öz : Mahmudiye ilçesinin Hami
diye köyünde Ziraat Odaları 
Birliği için aidat toplandığı Hık. 

Bskişehif'in Mahmudiye ilçesinin. Hamidiye 
köyü hal'ki'iidân Bay Necaattin özdemir'in mek
tubu ilişiktir. 

Bu vatandaşın bildirdiğine göre Ziraat Oda
ları Birliği olduğu anlaşılan bir teşekkül adına 
köylerden 5 - 15Ö lira aidat toplandığı, köylü
nün bu parayı ödemeye zorlandiğı iddia edil
mektedir. 
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Bahis konusu aidat toplanıyorsa ve kanuni 

ise vatandaşın gücüne göre ayarlanması, kanuni 
değilse gereken işlemin yapılması için emir veril
mesini ve neticemin yazılı olarak bildirilmesıimi 
saıyıgı ile rica ederim. 

Kadircan Kaflı 
Konya Milletvekili 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 24 . 3 . 1965 

özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı: Müşavirlik 144/22608 

Konu: Konya Milletvekili Ka
dircan Kaflı'nm önergesi Hık. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi1: 23 . 2 . 1965 gün genel Genel Sekreter
lik Kanunlar Müdürlüğü 7/673 -10679/61069 
sayılı yazı : 

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinin Hamidiye 
köyü halkından alınan Ziraat Odaları Birliği 
aidatının kanuni olup olmadığına dair Konya 
Milletvekili, Sayın Kadircan Kaflı tarafından 
Başbakanlığa yöneltilmiş olup Bakanlığımızca 
cevaplandırılması tensibolunan yazılı soru öner
gesi ve Necaattin özdemir'in 10 . 1 . 1965 ta
rihli mektubu tetkik edildi, buna ait cevapları
mız aşağıdadır : 

Necaattin özdemir'in mektubunda; ilçeleri 
ziraat odasınca kendilerinden 5 - 150 lira arasın
da aidat toplandığından ve bu parayı ödemeleri 
konusunda zorlandıklarından bahsedilmektedir. 

6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları 
Birliği Kanun ve Nizamnamesinin 5 ve 4 neü 
maddeleri uyarınca mahalli Ziraat Odalarına 
kaydedilenler kanunun 20 nci nizamnamenin 30, 
31, 32 nci maddeleri uyarınca giriş ücreti ve yıl
lık aidatı ödemekle mükelleftirler. 

Aidat hakkındaki itirazlar, süresi içinde ilçe 
Ziraat Odalarına yapılır ve oda meclisi kararı 
ile verilecek aidat kesinleşir. 

Kanun ve nizamnamesinin bu hükümleri mu
vacehesinde şikâyetçinin durumunun bir defa da 
mahallince gözden geçirilmesi üzerinde durul
muş, Eskişehir Valiliğinden ve Ziraat Odaları 
Birliğinden alman tamamlayıcı malûmata naza
ran; şikâyetçi Necaattin özdemir'in şikâyetinin 
varidolmadığı zira anılanın Hamidiye köyünün 
32 sıra numarasında, kendisinin beyan ettiği 
20 000 lira aynı varlık ve 4 000 lira yıllık safi 
geliri esas alınarak 20 lira giriş aidatı ve 15 lira 
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da yıllık aidat tahakkuk ettirildiği, bu tahakku
kun da 6964 sayılı Kanunun ve tüzüğünün hü
kümlerine uygun olduğu, aidatın fazlalığı hak
kında da kanun gereğince mahalli Ziraat Oda
larına hiçbir suretle itirazda bulunulmadığı an
laşılmıştır. 

Bu izahattan anlaşılacağı üzere; şikâyetin ye
rinde olmadığı, çiftçilerden alman aidatların 
6964 sayılı Ziraat Odaları Kanununun ruhuna 
uygun olarak talep ve tahsil edildiği, bu konu
da tâyin olunacak her hangi bir işlem bulunma
dığını saygılarımla arz ederim. 

Tarım Bakanı 
Turhan1 Kapanlı 
Başbakan adına 

6. — Konya Milletvekili Kadircan Kaflı'ntn» 
İstanbul'daki Askerî Müzede 14 seneden beri uz
man olarak çalışan zatın isine son verilmesi se
bebine dair soru önergesi ve Millî Savunma 
Bakanı Hasan Dinçer'in yazılı cevabı (7/675) 

25 . 2 . 1965 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilişik yazılı sorumun Başbakanlığa ulaştırıl

masına delâletlerinizi saygılarımla rica ederim. 
Konya Milletvekili 
Kadircan Kaflı 

T. O. Başbakanlığına 
Ankara 

öz: Askerî Müze Uzmanı ibra
him Hakkı Atis'in işine son ve
rilmesi Hk. 

Millî Savunma Bakanlığı tarafından aşağıda
ki sorumun yazılı olarak cevaplandırılmasına 
emirlerinizi saygılarımla rica ederim. 

Konya Milletvekili 
Kadircan Kaflı 

istanbul'da Millî Savunma Bakanlığı emrin
deki Askerî Müzede 14 seneden beri uzman ola
rak hizmet gören değerli tarihçi ve araştırıcı ib
rahim Hakkı Atis'in vazifesine bir müddet ön
ce son verildiği öğrenilmiştir. 

8 Ekim 1964 te verilip 16 Aralık 1964 te 
kendisine bildirilen karar incelendiğinde: Bu 
karar için M. S. B. Teşkilatındaki hizmetlerin 
istihdam tarz ve şartları hakkındaki yönetmeli
ğin 23 neü maddesinin (c), (to) fıkralarına da
yandığı görülmüştür. 
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Bu fıkralar kararda yanlış olarak 23 ncü 

maddeye bağlanmışsa da 24 ncü maddedir. Bu
na göre, bahis konusu memurun : 

1. Üstlerine fiilen tecavüz ve onları tehdi-
dettiğı sabit olmak. 

2. Bakanlığa ait sırları ifşa ettiği anlaşıl
mak. 

Lâzımdır. Halbuki ne kendisi sorguya çekil
miştir ne de tahkikat yapılmıştır. Zaten yaşı, 
mizacı, terbiyesi, kültürü dolayısiyle bu suçları 
işlemesine imkân yoktur. İşlemiş olsa bile bu 
suçların mahkemece sabit olması ve ayrıca ceza
landırılması gerekir. Nitekim, mağdurun bu yüz
den Danıştayda Bakanlık aleyhine dâva açtığı 
öğrenilmiştir. 

Bu zatın vazifesine san verilmesinin asıl se
bebi ise, Askerî Müzenin perişanlığı hakkında 
Tercüman Gazetesinde yazdığım yazıların onun 
teşvikiyle yazıldığının sanılmasmdaın ibarettir. 
Bunu Askerî Müze idarecileri açıkça söylemiş
lerdir. Haksızlığı yapanlar onun yazarlığını ve 
Konyalı olmasını, benim de yazar ve Konya Mil
letvekili olmama bağlamışlar, vehme kapılmışlar, 
müzeyi 42 eser saJhibi değerli bir uzmandan mah
rum bırakmışlar, müzeye faydalı olan bir şahsi
yeti mağdur etmişlerdir. Millî Savunma Perso
nel Dairesi Başkanının kendisine (öyle ya, Kaflı 
Mebusunuz, yazıları ona yazdırdınız) dediği öğ
renilmiştir. 

Askerî Müzeye 50 seneden beri çok yakın ilgi 
gösteririm. Eski mükemmel ve şimdiki perişan 
halini de bilirim, başkalarının uyarmasına ihti
yacım yoktur. Askerî Müze bizim yazdığımız 
gibi perişan değilse cevap verilir ve o da neşre
dilir. Şüphe ile vatandaşı cezalandırmak zu
lümdür. 

Bir facia halindeki Askerî Müze üzerinde ay
rıca duracağım. Şimdilik İbrahim Hakkı Atis 
hakkındaki işlemle ilgili olarak aşağıdaki soru
ları yazılı olarak acele cevaplandırılmasını rica 
ederim. 

1. İbrahim Hakkı Atis hangi üstlerine fii
len tecavüz ve onları tehdit etmiş? Bu hususta 
tahkikat ve sorgu yapılmamasına rağmen nasıl 
isbat edilmiştir! 

2. İbrahim Hakkı Atis Millî Savunma Ba
kanlığına ait hangi sırları ifşa etmiştir, böyle 
bir ifşa varsa aleyhinde niçin âmme dâvası açıl
mamıştır? 
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3. Askerî Müze gilbi sadece teşhir ile ve teş

hir lüzumu ile ilgili ilmî ve ihtisasa dayanan 
lbdr dairede Millî Savunma Bakanlığının ne gibi 
sırları olabilir? 

T. C. 
M. S. B. 24 . 3 . 1905 

Müsteşarlık Karargâhı 
Ankara 

Per: 4382-3-65 (Sicil Ks) 
Konu: İbrahim Hakkı Atis. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

İlgi: Millet Meclisi Başkanlığının 2 Mart 1965 
gün ve Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü
nün 7/675 -10681/61071 sayılı yazısına. 

İlgi yazıda adı geçen İbrahim Hakkı Atis 
(Konya) : 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine göre, 
Bütçe Kanununa bağlı (E) cetvelinden aylık 
ücretle, Bakanlığımız Teşkilâtında istihdam edil
miş olup, Millî Savunma Bakanlığı Teşkilatın
daki hizmetlilerin istihdam tarz ve şartları hak
kındaki yönetmelik hükümlerine tabi bulunmak
taydı. 

Yönetmeliğin 23 ncü madde (b) ve (c) fık
ralarına göre (Âmirlerine hürmetsizlik, askerli
ğin veya mensuplarının prestijini, itibarını kı
racak mahiyette dedikodu yapmak ve bu duru
mun aynı yönetmeliğin 23 ncü madde (d) fık
rası gereğince, 3 imzalı bir zabıtla tevsik olun
ması göreve son verme sebebini teşkil etmekte
dir.) 

İlgilinin devamlı olarak âmirlerine hürmet
sizlikte bulunup, dedikodu yaptığı, Ayrıca; mesai 
arkadaşları ile de geçimsizlikte bulunduğu ve 
dolayısiyle Müzede bir huzursuzluk menıbaı ha
line gelen mezkûr şahsın, hizmete devamında ar
tık bir fayda görülemiyeeeği 23 Eylül 1964 ta
rihli zabıtla tevsik edilmiş bulunmakla, hakkın
da Yönetmeliğin 23 ncü maddesi gereğince işlem 
yapılmıştır. 

Bahis mevzuu idari tasarruf, dâva konusu 
olup Danıştay 5 nci Dairesinin 65 - 367 Dosya 
No. su ile incelenmektedir. 

İlgilinin görevine son verilme sebebi yukarda 
mâruz fiiller olup, tasarrufun sebep ve şekli 
bundan ibarettir. 

Arz ederim. 
Hasan Dinçer 

Millî Savunma Bakanı 
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I 
A - BAŞKANLIK DİVANİNİN GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Giresun Milletvekili 1. Etem Kılıe-

oğlu'nun, İstanbul 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) 

2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Devlet Radyosunun TRT Kanunu hükümlerini 
ihlâl edici tarafsız radyo olmaktan çıkıcı parti
zan bil* 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) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 
I I 

SORULAR, GENSORULAR VE GENML 
GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye

si Ahmet Nüsret Tuna'nm, Anayasayı ihlâl su
çundan Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edi
lenlerin cezalarının kısmen affı hakkındaki 78 
sayıilı 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) [Dağıtma ta
rihi .- 30 . 3 . 1965] 

2. — Siyasi Partiler kanunu tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal Sarıib-
rahimoğlu'nun, Siyasi partiler kanun teklifleri 
ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378, 
2/591) (S. 'Sayısı : 527) [Dağıtma tarihi : 
27 . 11 . 1963] 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaidı ve iki arkadaşının, Cumhuriyet 
Senatosu Teşkilât kanunu teklifi ile Millet Mec
lisi İdare 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) [Dağıtma ta
rihi : 22 . 2 . 1965] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARİ 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE ©İR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKÎNCÎ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




