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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Iiize Üyesi Osman Mecdi Ağım; fındık fi
yatlarının tekevvününde Hükümetin hatalı hare
ket ettiğini ve bu yüzden memleketin büyük 
döviz kayıplarına, uğradığını beyan etti. 

Ticaret Bakanı Fennî İslimyeli, fındık fi
yatlarının tesbitinde Hükümetin çok hassas ha
reket ettiğini, rekoltenin eok yüksek olması se
bebiyle ancak bu fiyatın elde edilebildiğini ve 
yeni pazarlar bulma yolunda ciddî teşebbüsle
re geçilmiş bulunduğunu bildirdi. 

İstanbul Üyesi Tekin Arıburun; Türk - Kus 
münasebetleri ve Kültür Mübadelesi Anlaşması 
üzerinde görüşlerini ifade etti. 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ke
mal Satır; Türk - Rus yakınlaşmasının lüzumu 
ve Kültür Mübadelesi Anlaşmasının şimdiye ka
dar yapılmakta bulunandan daha ileri bir ma
hiyet taşımadığını açıkladı. 

Elâzığ Üyesi Celâl Er tuğ; Strazburg'ta top
lanan Avrupa Konseyi İstişare Meclisi görüş
melerine ve Kıbrıs delegasyonunun durumu 

üzerinde cereyan eden müzakerelere ve bu ko
nudaki Türk tezine dair izahlarda bulundu. 

Tabiî Üye Sami Küçük'ün «İçişleri» ve «Ka
mu iktisadi Teşekküllerini Denetleme> komis
yonlarından istifası okundu, bilgi edinildi. 

Kayseri Üyesi Hüsnü Dikcçligü'in, turizm 
gelişmelerinde göz önünde bulundurulan esasla
rın neler olduğuna dair sözlü sorusuna Turizm 
ve Tanıtma Bakanı Ali İhsan Göğüs; 

Kayseri Üyesi Hüsnü Dikçe ligil'in, 70 sa
yılı Kanuna göre sabit birliklere verilecek olan 
tayın bedellerine dair sözlü sorusuna Millî Sa
vunma'Bakanı İllıami Sanear; 

Tabiî Üye Ahmet Yıldız'ın, bugünkü malî ve 
ekonomik durumumuza dair sözlü sorusuna Ma
liye Bakanı Ferit Melen; 

Erzurum Üyesi Osman Alihocagilin, Muş 
Tatvan demiryolunun açılış törenine dair sözlü 
sorusuna Ulaştırma Bakanı Ferit Alpiskender 
cevap verdiler. 
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İzmir Üyesi İzzet Birand'm 266, 
İzmir Üyesi Cahit Okurer'in 270, 271, 
Afyon Karahisar Üyesi Mustafa Yılmaz în-

ceoğlunun 277, 

İstanbul Üyesi Ekrem özden'in 286 sayılı 
sözlü soruları, ilgili bakanların; 

Bolu Üyesi Rahmi Arıkan'm 267, 
Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'm 273, 274, 
İstanbul Üyesi Sami Kırdar'm 279 
Kocaeli Üyesi Rifat özdeş'iıı 281, 
Tabiî Üye Mehmet Özgüneş'in 282, 
Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ'un 284 sayılı sözlü 

soruları, soru sahiplerinin ve 

Adana Üyesi M. Nuri Âdemoğlu'nun 269, 
İstanbul Üyesi Sami Kırdar'm 285, 
Tekirdağ Üyesi Cemal Tarlan'ın 289 sayılı 

sözlü soruları ilgili Bakanların ve soru sahiple-

flözlü sorular 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, ilâç imalâtı yapan müesse
selere dair sözlü soru önergesi, Adelet Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (6/293) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi j 

—- 8 nci birleşime katılnııyan üyeleri göste
rir yoklama tutanağı 

1. Eşref Ayhan (Ordu) 
2. Şevket Buladoğlu (Trabzon) 
3. M. Emin Dural (Denizli) 
4. Mehmet îzmen (Giresun) 
5. Enis Kaıivsu (İzmir) 
6. Ahmet Onar (Konya) 
7. Talât Oran (Bilecik) 
8. Rcfet Rendeci (Saımsım) 
9. Orhan Süersan (Manisa) 

rinin bu birleşimde hazır bulunmamaları sebe
biyle gelecek birleşime bırakıldı. 

İlgili Bakanların mehil talebi üzerine: 
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Osman Kök-

sal'm 281 sayılı sözlü sorusu gelecek birleşime, 
Tabiî Üye Haydar Tunckanat'ın 283 sayılı 

sözlü sorusu gelecek Salı gününe ve 

İstanbul Üyesi Rifat öztürkeine'nin 288 sa
yılı sözlü sorusu 15 gün sonraya bırakıldı. 

19 . 11 . 1964 Perşembe günü saat 15 t e top
lanılmak üzere birleşime son verildi. 

Kâtip 
Başkan Kırklareli 

Enver Aka Ahmet Naci Arı 
Kâtip 

Afyon Karahisa r 
Mustafa Yılmaz Inceoğlu 

Rifat öztürkç.ine'nin, Umumi Hıfzıssıhlia Kanu
nuna dair sözlü soru önergesi, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına gönderilmiştir (6/294) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İ. 
Cenap Ege'nin, Feribot seferleri tesisine dair 
sözlü soru önergesi, ulaştırma Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/295) 

10. Ziya Termen (Çanakkale) 
11. Fethi Tevetoğlu (Samsun) 
12. Gavsi Ueagök (Eskişehir) 
13. Ahmet Yıldız (Tabiî Üye) 
14. Macit Zeren (Amasya) 

Yukarda adları yazıtı üyeler Cumhuriyet 
Senatosu Genel Kurulunun 19.11.1964 tarihli 
8 nci Birleşimine katılmadıkları tesbit edilmiş
tir. 

Kâtip Kâtip 
Ahmet Naci Arı Sırrı Uzıınhasanoğlu 

SORULAR 

2. — YOKLAMA 



BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma Saati: 15,00 

BAŞKAN — Enver Aka 

KÂTİPLER : Ahmet Naci Arı (Kırklareli), Sırrı Uzunhasanoğlu (Bolu) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz varıdır. Sekizinci Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır, yoklama defteri dolaştırılsın. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — Tabiî Üye Suphi Gürsoytrak'ın Bütçe 

1. — Vazife ile yurt dışına gidecek ölün 
Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin'e, dönü
şüne kadar, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Kemal Satır'm Vekillik edeciğine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/374) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 

Bakanı Feridun Cemal Erkin'in dönüşüne kadar 
kendisine, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Kemal Satır'm vekillik etmesinin, Başbaka
nın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

ve Plân Komisyonundan istifası 

BAŞKAN — Komisyondan bir istifa var, 
okutuyorum. 

Cumlburiyet Senatosu Başkanlığına 

İçişleri Komisyonuna gireceğim için Bütçe 
ve Plân Komisyonundan istifa ettiğimi arz ede

rim. 

Tabiî Üye 
Suphi Gürsoytrak 

BAŞKAN — Bilgilerinize sraıuhır. 

4. — SEÇİMLER 

1. — Anayasa Mahkemesi asıl üye seçimi 

BAŞKAN — Oy puslalarım dağıtınız. 
Efendim, üç kişilik tasnif heyetinin isimlerini 

çekiyorum. Celâl Tevfik Karasapan (Buradalar), 
Şovket Akyürek (Buradalar), Haldun Menteşeoğ-
lu (Buradalar) 

Hangi vilâyetten başlanacağı hakkında kur-
ra çekiyorum. Rasim Ciray Elâzığ. 

Lütfen sepetleri koyunuz. 
Efendim adayların isimlerini hatırlatmak 

için okutuyorum. 
Fevzi Muhip Alperen, 
Reşat Bayramoğlu, 
I. Şefik Çapanoğlu, 

M. Leibib Divanoğlu, 
ismail Doğu, 
Necati Erdem, 
Hilmi Ergim, 
Ziya Gökalp, 
Rıfat Kapanlı, 
Kevni Nedimoğlu, 
Senai Olgaç 
ihsan Olgun, 
ihsan Ögat, 
M. Kemal Tan, 
M. ihsan Tüzüner, 
Atillâ Yurdakul, 
(Rasim Giray'dan başlanarak, adlar okun. 

mak; suretiyle oylar toplandı,) 
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C. Senatosu B : 8 
BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan varsa 

lütfen kullansınlar. 
Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
Tasnif heyeti lütfen yerlerini alsınlar. 
Oylamanın sonucunu okutuyorum, efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesine asıl üyelik için yapı

lan seçime (118) üye iştirak etmiş ve neticede 
ilişik listede adları yazılı zevat karşılarında yazılı 
oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üyo 

Muğla 
Haldun Menteşeoğlu 

Üye 
İstanbul 

Şevket Akyürek 

Üye 
Afyon Karahisar 

Celâl Tevfik Karasapan 

1. Fevzi Muhip Alperen 
2. Reşat Bayramıoğlu 
3. Hilmi Ergun 

10 
4 
3 

19 . 11 . 1 9 6 4 O : 1 
4. Kevni Nedimoğlu 
5. Senai Olgaç 
6. îhsan Olgun 
7. Tan. M. Kemal 
8. Atillâ Yurdakul 
9. Dündar O. Bedrettin 

10. Boş 

BAŞKAN — Bir önerge 
yorum. 

52 
35 
2 
1 
8 
1 
2 

gelmiştir, okutu 

Yüksek Başkanlığa 
Bu dağınık oy durumu karşısında bugün se

çimden bir sonuç almamıyacağı meydandadır. 

Bu itibarla gündemin diğer maddelerine ge
çilerek seçimin başka bir birleşime bırakılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Ankara 
Hıfzı Oğuz Bekata 

BAŞKAN —• önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kaıbul edilmiştir. 
Seçimler bundan sonraki birleşime kalmıştır. 

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

BAŞKAN — Gündemde bundan sonra soru
lar vardır. Sorulara geçiyoruz. 

1. — C. Senatosu İzmir Üyesi İzzet Birand'-
ın, memleketimizi ziyaret eden Alman Parlâmen
to Heyetinin karşılanması merasimine dair sözlü 
sorusu ve Dışişleri Bakanı Vekili Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Kemal Saiır'ın cevabı 
(6/266) 

BAŞKAN — Sayın Birand buradalar. Sayın 
Dışişleri adına Sayın Satır buradalar. Soruyu 
okutuyorum. 

2 Nisan 1964 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
1. 31 Mart 1964 Salı günü Parlâmentomu

zun davetlisi olarak memleketimize gelen Alman 
Parlâmento Heyetinin Esenboğa Hava Alanında 
(karşılanması merasiminin önceden bir protokole 
bağlanıp bağlanmadığının, 

2. Karşılamaya ait teşrifatın kim tarafından 
hangi esaslar dairesinde yürütüldüğünün, 

3. Millet Meclisi Başkanı tarafından Parla 
mentolararası Türk - Alman Dostluk Grupu Baş

kanı sıfaitiyle bu karşılamaya davet edilen Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyesinin meclisler 
başkanları refakatinde bulunurken, vazifeli bir 
teşrifatçının onu ayırmayı hedef tutan müdaha
lesinin hangi yetkiye dayanılarak vukubuldu-
ğunun, 

4. Oradaki teşrifatın idaresiyle görevlendi
rilmiş olanların vazifelerini ifa şekillerinin nasıl 
kontrola talbi tutulduğunun, 

Dışişleri Bakanı tarafından sözlü olarak ce
vaplandırılmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 
İzmir 

İzzet Birand 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI VEKİLİ DEVLET 
BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI KE
MAL SATIR (Elâzığ Milletvekili) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, muhterem Profe
sör İzzet Birand arkadaşımızın sorularına ce
vaplarımı arz ediyorum. 
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C. Senatosu B : 8 19 . 11 .1964 O : 1 
1. Rayın Heyetinizin yüksek malûmları ol

duğu üzere, Bundestag Başik anının (başında bu
lunduğu Federal Almanya Parlâmento Heyeti 
memleketimizi 31 Mart - İl Nisan tarihleri ara
sında ziyaret etmiştir. 

2. Değerli konutlarımızın memleketimizde 
en iyi şekilde ağırlanmaları için her türlü tertip 
Sayın Millet Meclisi Başkanlığının talimatlar] 
dairesinde önceden alınmış ve programa .bağlan
mış; bu arada Eısenboğa Hava Alanında karşı
lanış 'şekli de düzene konmuş ve çizileri plân 
programa eklenmiştir. 

3. Esenboğa Hava, Alanındaki Ikarşılamada 
biraz önce arz -ettiğim, plân esasları çerçeve
sinde Bakanlığın Protokol memurları tarafın
dan yürütülmüştür. Bu plâna göre, karşılama
ya gelen zevat görevli memurlar tarafından yer
lerini almaya davet edilmiş, sayın konutlarımı
zın uçaktan çıkışlarında Yüksek Meclisleri adı
na Senato ve Meclis Başkanlarımız tarafından 
'karşıılanmiş ve (bundan sonra Sayın Meclis Baş
kanımız karşılamaya gelen diğer zevatı, ken
dilerine takdim, etmişlerdir. 

Arz ettiğim gibi, karşılama her zaman uy
gulanan gelenek esasları çerçevesi içinde yürü
tülmüştür. 

4. Bu vesile ile şu hususu belirtmeyi fay
dalı saymaktayım; ziyaretin son bulmasından 
sonra, gerek Sayın Heyet Başkanı ve üyeleri, 
gerek Alman Büyükelçiliği erkânı memleketi
mizde görmekten şeref duyduğumuz ıh ey etin 
ağırlanması şeklinden •mütevellit ımemnunlak
larını hem resmî hem özel açıklamalarında pek' 
sıcak ifadelerle beyan etmişlerdir. 

Şimdi müsaade bııyurulursa, 'birazda bu hu
susun tafsilâtını arz etmek islerim. Sayın pro
fesörün ifade buyurdukları, sordukları 3 ne il 
sualde umumiyetle meseleler şöyle cereyan et-
meiktedir: 

Bu gibi resmî ziyaretler esnasında Esenboğa 
Hava Alanında karşılama ötedenberi taki.bedilen 
usule göre iki kademeli olarak yapılmaktadır. 

Misafiri eri getiren uçağın tevakkuf ettiği yer
de ilk kademedeki /karşılayıcılar arasında davet 
sahipleri, misafirlerin 'memleketinin Ankara,'-
(lakı tem.aiil.cisi ve Protokol Genel Müdürü yov 
almaktadır. Uçağın duruşu ve kapıların açılı
şını mütaakıp ilgili memleket temsilcisinin der
hal Uçağa girerek misafirlere mülaki olması ve 

uçak merdivenlerinden indiklerimde, Protokol 
Genel Müdürünün «Hoş geldiniz» diyerek ken
dilerini davet edenlere tanıtması usuldendir. 

Bu usule uygun olarak Federal Almanya 
Parlâmento Heyetinin gelişinde Esenboğa Ha
va Alanında karşılayıcıların ilik kademesinde 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkan
ları ile Federal Almanya, Büyükelçisi ve Pro
tokol Genel Müdürü yer almışlardır. 

Yine bu gibi ziyaretlerde usulden olduğu 
üzere, misafirler ilk kademedeki karşılayıcılar
la kısa bir müddet görüştükten sonra ikinci ka
demede yer almış bulunan diğer zevata doğru 
yönelmekte ve davet sahibi veya Protokol Ge
nel Müdürü tarafından kendilerine tanıştırı
larak ellerini sıkmaktadırlar. Federal Almanya 
Parlâmento Heyetini karşılamaya gelen Türki
ye Büyük Millet Meclisi Türk - Alman Dostluk 
Grupu Başkanı İzmir Senatörü Sayın Profesör 
İzzet Biran d da bu usule uygun olarak ikine! 
kademede yer almışlardır. 

Bakanlığımca bir Devlet Protokolünün ana 
hatlarını tosbit ve bunları bir esasa bağlıyacak 
çalışmalar ele alınmış bulunmaktadır. Tabia-
tiyle bunun gerçekleşmesi, esas itibariyle, Dev
let yönetimimizin en ileride gelen kişilerinin 
bir öncelik sırasına konulmasına bağlı bulun
maktadır. Bu konu halen Başbakanlıkta ince
leme safhasındadır, öncelikler tesb.it edilince 
biraz önce (bahsettiğim protokol yönetmeliğine 
de nihai şekil verilecektir. 

I'iraz evvel de arz ettiğim gibi, değerli .ko
nuklarımızın hava alanında (karşılanması öte
denberi memleketimizde uygulanan geleneklere 
göre tertiplenmiş ve uygulanmıştır. 

Pek Yüksek Heyetinizde, karşılayıcı heyetin 
ilk kademesinin en başında yer almak 1 ut funda 
'bulunan Sayın Başkan tarafından konukların 
selâmlanması suretiyle temsil olunmuştur. 

Bu gibi törenlerde, arkadaşlarım alınan ter
tibi uygulamaya, gayret etmektedirler. Takdir 
buyurulur ki, aksi halde, tertip ve intizamın 
sağlanması imkânı kalmaz. Biz de bu görevle
rini yerine getirirken, gerekli bütün diklkat ve 
''hürmeti göstererek ve en ufacık gönül kırmaya, 
dahi meydan vermiyecek şekilde hareket etme
leri hususunda, memur arkadaşlarımızı gerekli 
talimatla her zaman teçjhiz etmekte ve ayrıca, 
itina, göstermekteyiz. Bütün bunlara, rağmen, 
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tertiplerin çabuk ve kusursuz yürütülmesinin 
heyecanı içinde, ,bir kusur vâki olmuş ise, Sayın 
Profesörün tekrar emin olmalarını isteri m ki, 
kendilerinin üzüntüsü bizini için de aynı dere
cede üzüntü vesilesi olmuştur. 

Böylelikle muhterem hocamın sordukları su
ale arzı eevabetmiş oluyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın İzzet Birand. 

İZZET BİRANI) (İzmir) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; Muhterem Hariciye Vekilimi
zin verdiği izahata, külfetli, teferruatlı izahata te
şekkür ederim. Gerçekten bu karşılama belli bir 
plâna göre yapılmıştır ve izahta ifade buyuru-
lan bir hususu da teşekkürle tebarüz ettirmek 
yerinde olur ki; bu protokol yönetmeliği ye
niden ele alınmıştır. Bendenizin de burada söz 
almaktan kasdim, Iböyle bir lüzum görülüp, gö
rülmediği hususunu öğrenmekti. Bu vesile ile 
şunu tarz etmiş olayım; beşeri münasebetlerde 
usul ancak bu münasebetlerin idamesi için za
ruri olan bir unsurdur. Usul, bizzat cevheri un-
sııdur, asıldandır. Usulsüz hiçbir şey yapı
lamaz. Fakat usul, her hangi bir keyfi takdir
den doğarsa, o vakitte usul olmaktan çıkar. Usul, 
meselenin tabiatının muktezasına uygun ol
mak lâzımgelir. Böylece ahenk teessüs edebilir. 
Bir Parlâmento heyeti geliyor. Bu Parlâmen
to heyetine Sayın Meclis Başkanı, bendenizede 
Parlâmentonun dostluk Grupu Başkanı olarak 
haber vererek çağırıyor, yanma alıyor, gidi
yor. Ve orada biz dört kişiyiz. Sayın Senato 
Başkanı, Millet Meclisi Başkanı, sefir ve ben
deniz. Konuşarak giderken, gelip benim omu
zluna vurdular ve beni geri aldılar, siz burada 
değilsiniz.. Sefir ne duruyorsunuz gelin der, 
ötekisi omuzuma dokunur, geri kal der. Böyle 
garip bir vaziyet oldu. Parlâmento üyesi, ya
ni hükümran olan müessesenin bir parçası, 
ikinci kademe teşkil etmesi kaydiyle, vilâyetin 
erkânından sonraki temsilciler teşekkülü içe
risine sokulamaz, buna tabiatı eşya müsait de
ğildir. Bununla beraber protokolün ele alınmış 
olduğunu öğrenmekle müsterihim, verilen iza
hata teşekkür ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Rah
mi Ankan'ın, Düzce kazasının Yahaba.n köyün-

19 . 1 1 . İ964 O : 1 
deki bir hâdiseye- dair sözlü sorusu ve içişleri 
Bakanı Orhan Öztrak'ın cevabı (6/267) 

BAŞKAN —• Sayın Rahmi Arıkan; burada. 
Sayın İçişleri Bakanı; burada. Soruyu okutuyo
rum. 

15 . 6 . 1964 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sözlü sorumun Dâhiliye Vekili 

tarafından cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
rica ederim. 

Bolu 
Rahmi Arıkan 

Bolu vilâyeti Düzce kazası Yakabaşı köyün
de, 14 Nisan 1964 günü bir kız kaçırma hâdise
sini tahkik etmek maksadiyle köy kadınlarından 
kız kaçıranın akrabası dört kadın ile beş erke
ğin 22/23 gecesi saat 1 de Kışla bucağı Kara
koluna götürülerek erkekler doğulmuş, ağır 
sözlerle tahkir edilmiş, kadınlardan birinin ise 
ırzına/ tecavüz edildiği bütün kazaya yayılmış 
ve gazetelerle de umumi efkâra ilân edilmiştir. 

A) Bu hususta Vekâletlere çekilen telgraf
ların neticesi nedir? 

B) Bu vaka trajı en yüksek gazetelerle 
de umumi efkâra ilân edildiğine göre kaza jan
darma teşkilâtında ne gibi tedbirler alınmış ve, 
tahkikatın selâmeti bakımından neler düşünül
müştür?. 

C) Bu feci olaya sebebiyet veren jandar
ma başçavuşu vazife görmekte midir? 

BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı. • 
İÇİŞLERİ BAKANİ ORHAN ÖZTRAK 

(Tekirdağ Milletvekili) — Sayın Başkan değerli 
senatörler Sayın Arıkan'm sorularına cevapla
rımı arz ediyorum. 

16 - 17 Nisan gecesi Düzce Yakabaşı köyün
den 14 yaşlarında Nermin Aktürk'ün Hasan Hü
seyin Varol tarafından kaçırıldığı ileri sürülerek. 

17 . 4 . 1964 tarihinde kızm babası Düzce Sav
cılığına şikâyette bulunmuştur. 

Bunun üzerine Düzce Merkez .Jandarma Ka
rakol Komutanı Astsubay Başçavuş Bekir Kı
lıç ve Uzatmalı Çavuş Abdil Tarakçı durumu tah
kike memur edilmişlerdir. 

Bu takip sırasında her iki, 
Vazifelinin 21 - 24 Nisan 1964 tarihlerinde 

vaka ile ilgili yerlerde yapfıktları takip sırasın-
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da darp, hakaret ve ırza geçmek {-uçlarını işle
dikleri iddia ve ihbar edilmiştir. Bu ihbar üze
rine suçun mahiyeti itibariyle Düzce Savcılığı 
işe el koymuştur. 

Savcı, meseleyi tahkikinde Astsubay Bekir 
Kılıç hakkında iki erkeği dövmekten beş kadın ve 
beş erkeğe hakaretten, 

Astsubay Başçavuş Bekir Kılıç ve Uzatmalı 
Çavuş Abdil Tarakçı haklarında da 5 erkek ve 
3 kadını 22 - 23 Nisan 1964 gecesi karakolda 
nezarette tutmalarından dolayı hürriyeti tah
ditten dâva tahrik edip dosyayı sorgu hâkim
liğine tevdi etmiştir. 

Savcılık, Başçavuş Bekir Kılıç tarafından 
Zeynep Kürkçü adındaki kadının ırzına geçildi
ği iddiasını varit görartemiştir. 

Diğer yönden de ilçe jandarma kumandan
lığı Astsubay ile Uzman Çavuş Abdil Tarakçı'yi 
24 . 4 . 1964 tarihinde takip görevinden alıp bu 
vazifeyi bir başka ekibe devretmek suretiyle ge
rekli ilk tedbiri ittihaz etmiştir. 

Yeniden- teşkil edilen müfreze suçluyu yaka-
lıyarak adalete teslim etmiş ve kaçırılan kızı da 
ailesine vermiştir. 

Durum ayrıca Bakanlık, Jandarma C4enel 
Komutanlığı müfettişleriyle ve valilikçe mahal
linde tetkik ettirilmiştir. 

Adı geçen iki jandarma personeli hakkında 
ileri sürülen bütün şikâyet konuları adlî merci
lere intikal ettirilmiştir. 

idari olarak da, Astsubay Başçavuş Bekir Kı
lıç, Uzman Çavuş Abdil Tarakçı haklarında tah
kikat yürütülmesi bakımından bu vilâyetten alı
nıp Bilecik ve Kütahya illerine verilmek sure
tiyle ilk idari tedbir ittihaz edilmiştir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Rahmi Arıkan. 
RAHMÎ ARIKAN (Bolu) — Sayın Başkan 

muhterem senatörler. Dahiliye Vekilinin izahatın
dan dolayı, vakadan bugüne kadar 6 ay geçmiş 
olmasına rağmen, kendilerine teşekkür ederim. 
Bâzı safhalariyle halledilmiş ve bâzı safhalariyle 
de mahkemeye intikal etmiş olduğu görülen bu 
vakanın umumi veçhesi ile Devlet otoritesi, emni
yet ve asayiş bakımından çok üzücü ve elem ve
rici olduğu tabiîdir. Sözlü sorumda belirttiğim 
gibi, vaka bir kız kaçırma hâdisesinden ve onun 
tahkikatını yapan jandarmanın vazifesini laubali 
bir şekilde kötüye kullanmasından ileri gelmiş 

19 .11.1964 O : 1 
, bulunmaktadır. Yine vaka ilçe nüfusu 135 bin 
ı olan çok hareketli ve her vakaya büyük bir dik-
| katle eğilen Bolu vilâyetinin en büyük ve kalaba

lık bir kazası olan Düzce'de meydana gelmiştir. 
i Vakanın olduğu 22 Mayıstan bugüne kadar kara-
| kol kumandanı ve erleri kaza jandarma kuman

dam değiştirilmesine rağmen heyecanından ve de-
I dikodusundan hiçbir şey kaybetmemiştir Zira 

vaka (etrafa intişar 'bakımından taibiî bir (hırsızlık 
vakası, âdi !bir yaralama vakası veya her gün. 
tesadüf ettiğimiz jandarmanın vatandaşı dövme 

I vakası değil efkârı umumiyenin büyük bir hassa-
| siyetle üzerinde durduğu namus dediğimiz en has-
I sas noktamızı teşkil eden bir vakadır Irza te

cavüz edildi diye söylenen bir vakadır. Vaka if-
j tira edilmek isteniyor denilmesi ise çok sâf bir 

köy topluluğunun ımâsum bir ailesinin üç çocuk 
I annesi ve emzikli bir kadına atfedilen bir vaka-
| dır. Bunu bu şekilde ifade ederken gazetelerde 
i çıkan tekziplerde belirtildiği ve Sayın Bakanın 

da izah ettiği gibi ananelere sahip Müslüman bir 
topluluk olan Türk aile topluluğunun bir ferdi
nin gayet basit telâkki edeceğim zabıtaya muka
vemet ve dövmeye teşebbüs suçlarını örtmek için 

I veya önlemek için atılmış bir iftira olabileceğini 
de yerinde yaptığım tahkikat sonunda vicdan mu
hasebesinden geçirerek asla kabul edemedim ve 

| edemiyorum. Bilhassa çok sâf olan, temizliğini 
; hâlâ büyük bir titizlikle muhafaza eden ahlâk 

prensiplerinde değişikliğe uğramı yan bir köy top-
1 luluğunun evli emzikli bir kadının benim ırzıma 
| geçtiler diyebilecek dereceye düşebileceğini de 
| kabul edemedim ve edemiyorum. Onun için bu 
| vakayı bir sözlü soru il huzurunuza vicdan aza-
\ bı duyarak getirdim. Şu altı ay zarfında da bu-
i na benzer vakalarla jandarma teşkilâtının disiplin 
1 bakımından bir hastalık geçirdiğini ve bu teşkilât-
| ta vazife görenlerin bir kısmının laubali bir tarz-
i da vazife ve mesuliyetlerinden kendilerini uzak 
| tuttuklarını, ellerindeki salâhiyetleri kötüye kul-
[ landıklarını göstermiştir. Şimdi kısaca vakaya 

; ben de temas edeceğim. 
i 

| 14 Nisan 1964 tarihinde Düzce'nin Yaka-
İ başı köyünden Hasan Hüseyin Varol Yine Düz-
\ ce'nin Ağa köyünden evvelce tanıdığı Nermin Ak-
\ türk isminde bir kızı kaçırıyor. Kızın Babası 
j 16 Nisanda savcılığa müracaat ediyor. Jandarma 
j tahkikata başlıyor. Aradan bir hafta geçiyor. Kız 
i ile kaçıran Hasan Hüseyin Varol muhtelif yer-
5 lcrde aranıyor, bulunamayınca 22 Nisanı 23 Ni-
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sana bağlıyan arife gecesi Yakabaşı köyüne ge
liniyor. Gelenler Jandarma Gedikli Başçavuş Be
kir Kılıç ve iki jandaırna eri Gece saat birde 
Hasan Hüseyin Varol'un kardeşi ve yengesi Nefi
se Varol ve komşuları Hatice, ablası Zey
nep Tüılkçü \'o daha iki kadını köyden alarak 
Gümüşova Bucağı Jandarma Karakoluna getiri
yorlar. Kız kaçıran Hasan Hüseyin Varol'un ne
rede olduklarını söylemeleri için erkeklere dayak 
atılıyor, kadınlara akla gelmedik hakaretlerde bu
lunuluyor. Hattâ daha ileri gidilerek kadınları 
teker teker ırzına geçilebileceği bile bağrılarak 
söyleniyor, tehdit ediliyor. Bunları kız kaçırma 
vakasını tahkik eden emniyet \e asayiş kuvvetle
rine mensup bir jandarma başçavuşu ile emrin
de karakol kumandanı ve erleri yapıyor Bu em
zikli •kadınlar evlerinden uzak, masum o1 arak ka
rakolda geceyi tahta döşemeler üzerinde göz yaş
ları ve korku içinde, tehdit altında geçiriyorlar. 
Mesken masuniyeti olan bir memlekette gece ya
rısı saat birde hiçbir kanun ve nizam dinlemeden 
sanki işgal altında bir memlekette imiş gibi Tür
kiye Cumhuriyetinin kanunlarını ve otoritesini 
temin eden emniyet kuvvetleri tarafından evle
rinden alınarak götürülüyorlar. Sabah oluyor. 
Bir kısım erler Bayram Namazına gidiyor. Erkek
lerin bir kısmı bırakılıyor. Nihayet Başçavuş Be
kir Kılıç bilmiyorum neden bu masum insanla
rın ifadelerini tek başına karakolun er koğuşun
da teker tekel almaya başlıyor. Saat sekiz ile do
kuz sıralarında Zeynep Türkçü'nün ifadesine mü
racaat ederken kendisi zorlamak suretiyle ırzına 
tecavüz ettiği veya etmek istediği bizzat Zeynep 
Türkçü tarafından söyleniyor. Daha sonra kadın
ları minibüse bindirmek suretiyle köy meydanına 
getiriyor. Burada gayet galiz küfürlerle tehdit 
edildikten sonra hepsini serbest bırakıyor Vaka 
budur. Bil âhara vaka savcılığa ihbar ediliyor. 
Bütün teşkilât emniyet kuvvetlerine aidolan bu 
vakanın fecaa.tini duyarak kapatmak istiyor. Tah
kikat safhasında birkaç el değiştiriyor. Tahkikat 
esnasında vakanın kahramanı başçavuş is başında, 
şahitleri savcılığa bizzat o celbediyor. îlk tahki
kat anında. Madem ki, bu kadar hüvük bir suç 
isuadediliyor, vakanın salim bir şekilde tahkik 
edilmesi için başçavuş neden merkeze alınmıyor? 
Veya alınamaz mı idi? Bunun anlamakta hâlâ 
güçlük çekmekteyim. Nihayet tahkikat ademi ta
kip kararı. Bilâhara Maraş Milletvekili Sayın 
Kemal Bağcıoğlu 5 Mayısta Düzee'ye bir malike-
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me dolayısiyle gittiğinde işe vâkıf oluyor. Ve der
hal köye gidiyor. Mahallinde tahkikat yapıyor, 

j edindiği intiba neticesi büyük bir üzüntü içinde 
I Başbakan, Dahiliye Vekili, Jandarma Umum Ku-
i mandanı, Adliye Vekillerine uzun bir telgrafla 
i vakanın vahametini bildiriyor, işte bundan son-
I ra vaka tekrar alevleniyor. Yeniden tahkikat baş-
! lıyor. Müfettişler geliyor, mülkiye müfettişi ha-
| riç jandarma müfettişi köye kadar gidiyor. Ma-
i hallinde tahkikat yapıyor. Tahkikat neticeleri: 
I Gece saat birde uykularından kaldırılarak karako-
J la götürülen, dövülen, küfredilen emzikli kadm-
i lan sabahlara kadar kuru döşemeler üzerinde uy-
! kuşuz ve korku içinde bırakan, Mübarek Bayı-am-
! larını zehir edenler masum namuslara el uza

tıldığı iddia edilenler suçlu oluyorlar. Fakat bu 
suçlara rağmen bütün bir teşkilât neden yer de
ğiştiriyor bunu da anlamakta ben hâlâ güçlük 
çekiyorum. Vaka, mahallî gazetelerden Düzce İle
ri gazetesi ile 4, 11, 18 Mayıs, 11 Haziran tarih
lerinde bütün Bolu'ya, Sesimiz gazetesi ile 27 Ma
yısta yine Bolu'ya ilân ediliyor. Hürriyet gaze
tesinin de 19 Mayıs nüshası ile intişar ederek 
Türk efkârı umumiyesine mal ediliyor. Burada 
'Tiûdıelenen sadoee masum bir köy ailesinin şerefi, 
namusu, haysiyeti değil Devlet otoritesini temsil 
eden bir emniyet ve asayiş kuvvetlerinin duru
mu da zedelenmiş oluyor. Bu tarihten sonra bâ
zı vukua gelen jandarma vakalarını sıralamakla 
da vakaların derinliklerine inilmedikç.e sebeple
ri tetkik edilip çareleri aranmadıkça vakalar de
vam edecek, birçok jandarma mensubunun hattâ 
idare âmirinin de başını yemiş olacaktır. 24 Ma
yıs tarihli Hürriyet gazetesi jandarma kuvvetle
riyle merkez inzibat erleri az kalsın muharebe edi
yorlardı. Gazeteler yanımda efendim saklıyorum. 
Bu vakadan isyan edenler jandarma okulu erle
ri. Bunlar memleketin muhtelif yerlerine dağıla
rak emniyet ve asayişi idare edecekler. 3 Haziran 
Son IT.tvadis gazetesinin baş sayfasında karakol 
âmiri hasta bir kadına tecavüze kalkıştı. Karakol 
önünde toplanan halk olayı protesto etti. Bu va
ka da Konya'da Doğanbey bucağında oluyor. Son 
günlerde 7 Kasım Cumhuriyet gazetesinde Çer
mik ilçesinde jandarma komutanı tekmeyi yedik
çe köylü bağırıyordu: öldür, öldür böyle yaşa
maktansa ölmek iyidir. Evet muhterem arkadaş
lar, Anayasanın 14 ncü ve 33 neü maddelerine 
rağmen jandarma teşkilâtında kıyasıya dayak de
vam etmekte, Osmanlı devrinden kalma falaka-
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lar günlük basit vakalar halinde kullanılmakta
dır. Arada sırada da bu emniyet kuvvetleri na
mus ve haysiyetlerimizi koruyan kuvvetler için
den namusa taarruz etmeye teşebbüs edenler de 
çıkmakta ve devam etmektedir. Bu haysiyet kırı
cı hâdiseler vakalar Türkiye çapında yayılma 
istidadını göstermektedir. Devlet teşkilâtımızda 
bir hastalık haline gelen vakaları küçük görmek, 
kapatma yoluna gitme Devlet otoritesinde gittik
çe endişe verici bir hal almaya başlamıştır. Vaka
ları küçük görerek kapatmak değil vakaların de
rinliklerine inerek lüzumlu tedbirlerin alınmasını 
temin etmek Hükümeti idare edenlerin en önemli 
vazifelerindendir. Memuriyet prestiji vakaları ka
patmakla temin edilmez, vakaları teşrih ederek 
hakikatleri meydana çıkarmakla temin edilir. 

Düzce'de olan bu elîm hâdisenin bilhassa Düz
ce ve Bolu vilâyeti efkârı umumiyesini hassasi
yetle takibettiği ve üzerinde durduğu bu hâdi
senin memleket asayiş ve emniyeti bakımından 
ele alınmasını, başçavuş ve jandarma kuman
danlarının nakli ile sona erdirmiyerek, hâdisele
rin derinliklerine inilerek emniyet kuvvetlerinin 
disiplini bakımından ele alınmasını ayrıca Dahili
ye Vekilinden istirham etmekteyim. 

Muhterem arkadaşlar, mesele arkadaşımın 
söylediği ölçüde bize ilk defa 5 Mayıs günü Ke-
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mal Bağcioğlu arkadaşımız tarafından intikal 
ettirilmiş ve hemen kendisinin bu telgrafı alı
nır alınmaz işe el konmuş, bütün hassasiyetle 
mesele takibcdilmiş ve Kemal Bağcioğlu arkada
şımızın dönüşünde idarenin gösterdiği titizlik
ten dolayı bendenize lütufkâr teşekkürleri ol
muştur. Ayrıca şunu da arz edeyim ki, arkada
şım. bu meseleden bahsederken, jandarmanın bir
takım hâdiselerinden bahsettiler. Muhterem ar
kadaşlar jandarma toplu görev yapan bir zabı
ta gücümüzdür. Eğitimin niteliklerini ve yetiş
me tarzını bilirsiniz. Jandarma zaman zaman 
birtakım çok nadir ahvalde hatalar da yapıyor. 
Ama hatalarının hepsinin zamanında karşılandı
ğını zannediyorum. Bilhassa bahis buyurmuş ol
dukları jandarma mektebi talebeleri ile subay
ların karşı karşıya geldiği konusuna gelince; bu 
mesele tahkik edilmiştir arkadaşlar. Bu askerî 
konu tahkik edilmiştir. Mesulleri hakkında lâ
zım gelen cezalar verilmiştir. Ondan sonra Çer
mik hâdiselerine arkadaşım temas buyurdular. 
Çermik hâdiselerinde yapılan hata en kestirme 
yoldan ve en müessir şekilde cezalandırılmıştır. 
Oraya, hâdise öğrenilir öğrenilmez bir jandar
ma müfettişi general, bir de mülkiye müfettişi 
vali gönderilmiş, komutan hakkında vakanın 
akabinde işten men kararı alınmıştır. Hâdise va
rittir, bi'/e gelen rapora göre bundan sonraki sa
fahatı da adlî safhaya intikal ettirilmiştir. İda
ri di arak kendisi işten ım.onettiri'lmiştir. Arka
daşımın buyurduğu gibi, hakikaten vazifemiz, 
Hükümet mesuliyetinde bulunan insanların âm
me hizmetleri noksanlığı arifesinde, meseleleri 
kapatmak değil, bilâkis, vuzuhla halka göster
mektir. Efkârı umumiyenin nazarından bir şeyi 
saklamakla bir dâvanın kazanılamıyacağı ger
çekçi ligini biliriz. Bu bakımdan her meselenin 
olup. olmadığını (bendenizle sordukları zaman va
rittir. veya varit değüldir diye arz ddîenim. Hiç
bir meseleyi gizlemek yoluna gitmemişinıdir. 
Tab'ım bu değildir. Yalnız her mesuliyetin ar
kasından müeyyidesini kovalar bir şekilde taki-
betmişimdir. Arkadaşım müsterih olsunlar. Va
tandaş haysiyetine, vatandaşın bulunduğu mev
kiin yüceliğine Devletin zabıta ve Devletin bü
tün personeli ve mesulleri, itibar mevkiindedir. 
Bu anlayış içinde kendilerine böyle bir mesele
yi dile getirdikleri için teşekkürler ederim, lüt
fettiler. 

Teşekkürler ederim, saygılarımla. 

Bu vakada bölge sakinlerinin şeref ve haysi
yetlerinin idaresini de yine Dahiliye Vekilinin 
vicdanına terk ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI ORHAN ÖZTRAK (Te

kirdağ Milletvekili) — Muhterem Rahmi Beye
fendi, kumandan ve kumandan muavini hakkın
da herhangi bir işlemin yapılmadığı noktasın
da, bilhassa vekâletimize alt vazifelerin görül
mediği yolunda bir beyanda bulundular. Vaka, 
adlî bir suçtur, müddeiumumi vakayı takibet-
mektedir. Yalnız ağır bir itham olması sebebiyle 
idare, vatandaşın haysiyeti ve bulunduğu mev
kiin yüksekliğini hesaba katmak suretiyle bu
na gerekli önemi vermiş ve derhal mesullerin 
yerini, ilk idari tedbir olarak değiştirilmiştir. 
Yalnız basit bir değiştirmekle kalmamış oraya 
bir jandarma müfettişi, vilâyete de kendi kana
lından tahkikat yapmak ve mesullerini bulmak 
emrini vermiştir. Yapılan işlemler Türkiye 
Cumhuriyetinin itibar etmek mevkiinde okluğu 
kanunlara saygımızın neticesi olan işlemlerdir. 
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BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi M. 
Nuri Âdemoğlu'nun, 1/3 Senato seçimlerine 
dair sözlü sorusu ve Başbakan adına, Devlet Ba
ham Nüvit Yetkin'in cevabı (6/269) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Nuri Âdemoğ
lu? Burada, Başbakan adına Sayın Devlet Ba
kanı1? Burada. Soruyu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından 

sözlü olarak cevaplandırılmasını müsaadeleri-
niae arz ederim. 

Adana 
M. Nuri Âdemoğlu 

7 Haziran 1964 kısmî Senato Seçimlerinde 
gerek seçimlerden evvel ve gerek seçimlerden 
sonra Hükümetin partizan davranışı olmuş mu
dur?. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

BAŞBAKAN ADINA DEVLET BAKANI 
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Muhterem Baş
kan, kıymetli arkadaşlarım, sayın »ora sahibi 
Senatör Mehmet Nuri Âdemoğlu arkadaşımın 
sorusuna kısaca cevabım şu olacaktır-. Hükü
metin seçimlerden önce, seçimlerden sonra ve 
zamanı idaresinde hiçbir partizan davranışı ol
mamıştır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Âdemoğlu. 
MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 

Muhterem Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
muhterem üyeleri. Haziran ayında 1/3 Senato 
seçimlerini mütaakıp verdiğim sözlü sorum bi
raz da araya tatilin girmesi dolayısiyle bugü
ne kadar cevapsız kaldı Buraya kadar zahmet 
edip sözlü soruma karşı hiç olmazsa partizanlı
ğın olmadığını ifade eden Sayın Devlet Baka
nına teşekkürlerimi arz ederek sözüme başlıya-
cağım. 

Muhterem Senatörler; mevzua girerken 
(hafızanızda 1#59 senesi ımuhalefet lideri İsmet 
İnönü'nün partizanlıkla ilgili sözlerini canlan
dırmak isterim. Zamanın muhalefet lideri ba
kınız ne diyor bu hususta; 

«Eğer kendi partililerinize veya partinize 
gelecek olanlara tercihan iş verir iyi mevkilere 
getirirseniz bu endirekt baskı yapmak, benim 
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partime gelirsen sana da böyle işler temin ede
rim, iyi mevkiler veririm demektir ki, bu aşi
kâr partizanlıktır» diyor. Şimdi gelelim 1964 
senesi Mart ayma, 1959 un muhalefet lideri şim
di iktidarın, Hükümetin başındadır. Bir taraf
tan Senato Komisyonlarında görüşülecek olan 
Senato Nispî Seçim Kanununu zedelemeden çı
karmak, diğer taraftan Senato Umumi Heye
tinden bu kanunu geçirmek için Cumhuriyet 
Halk Partisi Senatörünün az olan mevcudunun 
artırılması lâzımdır. Buna çare de müstakil Se
natörlerle küçük partilerdeki bâzı senatörlerin 
her türlü baskı, vait ve bütün fedakârlığı gö
ze alarak kazanılması ve Halk Partisine reyle
rini verecek hale getirilmesidir. Artık Meclis 
koridorları Halk Partisinin grup başkanların
dan tutunuz da, Hükümetin ileri geleulerine 
kadar hepsinin faaliyet gösterdiği pazarlık ma
halli haline gelmiştir. Vait kati ve kestirme
dir; kur'a çıkarsa istediği vilâyetten bir nu
maraya yerleştirilecek. Şayet bir numarayı iş
gal edemezse istediği vazife emrinde olacak. 
Müşavirlikler, idare meclisi âzalıkları, mesleki
ne göre valilik, noterlik v.s. Bu vaitler hele ka
nunun Komisyonda görüşüleceği günden bir 
gün evvel, sözlerimin başında konuşmasını arz 
ettiğim muhterem Başbakanın 1959 da rakibi 
için söylediği sözler hafızasından silinmiş ola
cak ki, kendi evinde de bu vaitler devam etmiş 
ve istenen sonuç da alınmıştır. Gerek Hükümet 
Başkanı ve gerekse yardımcısı bu vait ve gay
retlerinin neticesinde beş partili ve dört bağım
sız Senatörü partilerine kaydettiler. Buna mu
vazi olarak Komisyonun iki âzasma da vait ve 
baskı yaparak Nispî Seçim Kanununun Komis
yondan çıkmasını başta İnönü ve Yardımcısı 
olmak üzere bütün salahiyetli C. H. P. İller te
min hususunda gayret sarf ettiler. Ve bu ka
dar Hükümet imkânları içinde ve imkânları 
partilerine kullanmaya azmetmiş ve vaadetmiş 
insanların gayretiyle neticeyi de maalesef te
min etmiş oldular. Parlâmentodan bu kanun çı
karılırken Hükümet de seçime tesir yapacak 
hususlara müdahaleden geri kalmamıştır. Ve 
bu arada ıbüyük kısmi seçiknıdlen hemien evvel 
olmak üzere 76 valinin 192 kaymakamın 1 200 
jandarma, subay ve astsubayın yerleri değişti
rilmiş, 270 savcının nakilleri yapılmıştır. Dahi
liye Vekilinden aldığım yazılı sorumun cevabı-
da nakillerin normal tâyin ve nakil şeklinde 
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gösterilmesi de mümkün değildir. Zira bu Ba
kanlıklarda bundan evvelki koalisyonlarda bu 
rakamın yarısına bile yaklaşıldığı görülmemiş
tir. Diğer taraftan namzet olan bir bakan ya
nma mahallin valisini de alarak vilayet makam 
arabası ile propagandaya çıkmıştır. Bu propa
ganda gazilerinde falbrika kurma va'di, fbanka 
şubesi açılması bu sahalarda seçime tesiri ola
cak ağalara kredi temini tehditler. Hükümet 
âzası olan bir Senatör namzetinin mevkii ve sa
lâhiyetini şahsı ve partisi lehine kullanmaktan 
başka bir şey değildir. Bunlara mukabil bakın 
bu hususta bu partinin Genel Başkanı 1958 se
nesinde ne diyor: «Seçimde Devlet vasıtaları
nın kullanılması, Hükümetin tesiri altında bulu
nan idare âmirlerinin kullanılması eşitlik ve emni
yeti ihlâl eden ve bu sebeple de iktidarca alman 
oylara haksız yeni nisbetler eki iyen unsurlardır. 
O zaman böyle söylerler şimdi de devlet vası
talarını, Nafiamn bütün vasıtalarını seçim için 
yollarda kullanırlar ve yine biz iktidara geldi
ğimiz zaman partizanlık bütün dal ve budakla-
riyle bünyemizden silinecektir derken bize mu
halefette ve iktidarda aynı şekilde düşünmedik
lerini ve bugünkü hareketlerine bakarak o 
günkü efad ve ıhareıketlerinin hakiki düşüncelle
rini ifade etmediği kanaatini uyandırmaktadır. 
Tesir ve baskılar bu derecede de kalmamış res
mî müesseselere oy puslaları ve zarflarının 
gönderilmesi ve dağıtılmasında da tereddüt 
gösterilmemiştir. Şu gördüğünüz zarf, İstan
bul'da C. II. P. teşkilâtı tarafından resmî mü
esseselere C. II. P. oylarını göndermek suretiy
le baskı yapılmıştır. Seçimlerin sonuna gelince. 
sözlerimizin başında temas ettiğimiz yüksek 

vaitlerle C. H. P. n|e alman Senatörlerden 'biri 
sini bir vilâyette kazanacak sıraya koyabilmek 
için birinci sırayı kazanan o ilin il başkanına 
süt kuramımda idare meclisi âzalığı verilmiş
tir. Bu şekilde vadettikleri sözü yerine getir
mişlerdir. Geri kalan ve kur'a isabet eden dört 
Senatörden (Soldan gülüşmeler) - gülmeyin. 
ağlayın beyefendi - birini İş Bankası İdare mec
lisine, birini bir vekâlete müşavir olarak getir
mişler, bir tanesini de bir liseye müdür tâyin 
etmişlerdir. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Kimdir bunlar, efendim? İsimlerini söyleyin de 
anlıyalım. (İsimlerini söyle sesleri) 
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MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Devamla) 

— isim teşhir etmek istemiyorum. Şimdi Halk 
Partisine gelenlere iyi mevkiler verildiği böy
lelerinin işlerinin görülmesinde tercihler yapıl
dığı intibaı uyandırılmaya çalışılırsa bunun adı
na 1959 senesinde bugünkü Hükümet Başkanı 
partizanlık ediyor. Sayın Hükümet Başkanının 
Sayın Yardımcısı bu tatilden evvel burada 
«Partizanlığın kökünü biz kazıdık» Şayet bir 
yerde partizanlık eseri görürsek, bir de parti
zanlık eseri olduğu ihbarını alırsak, oranın da 
kökünü kazıyacağız şeklinde ve bu sözlerinin 
senet telâkki edilmesini burada ifade buyur
muşlardı. işte ben de diyorum ve ihbar ediyo
rum ki, Haziranda yapılan üçte bir Senato se
çimlerinde, başta bu sözlerin faili olan, bu söz
leri ifade eden Sayın Başbakan Yardımcısı ve 
ondan biraz daha az Başbakan tamamiyle par
tizanlık yapmışlardır, tamamiyle kendi partile
rine gelmeleri için müstakil ve ufak partilerde
ki Senatörlere baskı, tazyik yapmışlardır, va
izlerde bulunmuşlardır. Bu partizanlığın ta ken
disidir, ihbar ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyuran Sayın Bakan, 
BAŞBAKAN ADINA DEVLET BAKANI 

NÜVlT YETKİN (Malatya) — Muhterem Baş> 
kan, kıymetli arkadaşlarım; »ora usulüne ria
yet etmeksizin, âdeta, bir Parlâmento taktiği 
ile burada evvelden zamirinde bulunan birtakım 
dağarcığındaki mevzuları ortaya 'dökmek için 
sadece yuvarlak bir cümle 'halinde, 1964 kısmi 
seçimlerinden evvel ve sonra partizanlık yapıl
mış mıdır gibi bir sualin arkasında müzakere 
usul ve âdaibıına yakıştıramadığımı bir usul. ih
tiyar etmiiş olmasına nağmen sayın soru sahi
bine, bâzı açıkiaım,aları yapmama imkân ver
diği için teşekkür ederek •sözlerinle başlıyorum 

Muhterem arkadaşlarımı, eğer sayın 'soru sa-
ihibi sadece demin arz ettiğim bir tek cümleden 
ibaret, partizanlık yapılmış mıdır, Hükümetim 
partizanca davranışı var mıdır diyeceğine onun 
şimdi burada saydığı Ihâdiseleri sorusuna dere 
etimiek nezaketini ve cesaretini .göstermiş- .olsa 
idi, her birisinin ç'ok daha mücelhıheız olarak 
karşısında nedenlerimi, sebeplerini ve delillerini 
sererdim. Buna rağmen sadece Iburada soru
nun cevabını dinlerken muttali olduğum iddia
larına cevaplarımı arz edeceğim. 

Evvelemirde sık sık Başbakanın muhalefet 
devrinde muhalefet partisi lideri olarak parti-
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«anlıktan yakman beyanlarımı misal diye getir
mek i'st'ed'i'ler, Ömelk diye göstermek istediler. 

Kendilerine şunu hatırlatmak isterimi : Eğer 
Başkanının bir muhalefet partisi Lideri okluğu 
devirde Türk Milletinin partizanlıktan çekmiş 
•olduğu ıstırabı ve siyasi hayat'inuza o partizan
lığın getirmiş .olduğu,, açmış olduğu rahneleri 
•burada sayıp dökecek olursak, (bumu bir sıoru-
nuın .dar çerçıeıvesi içinde ve soru cevalbının dar 
müddeti kâfi .gelmez. Eğer arkadaşımız o yakın
dığınız partizan devrin 'bu memlekete neye mal 
'•olduğunu öğrenmek istiyorsa,, 1957 den sonra 
Büyük Millet Meclisinde bu konuda açılmış 
olan Meclis tahkikat taleplerinde gerek bu na
çiz arkadaşınız, gerekse o günkü muhalefet 
partisinin sözıeüleri tarafından ortaya dökülmüş 
delilileri yığıın yığın, tetkik edebilirler. Ve o 
ıstırabın o günkü muhalefet partisinin lideri 
iolan zatın dile getirdiği ıstırabın, hangi par
tizanlıklardan neşet etmiş olduğunu öğrenmiş 
olurlar. Şimdi onlarla kıyaslanma gayretine düş
tükleri hâdiselere bildiğim, kadar cevap arz ede
ceğim. 

•Türkiye Büyük Millet Meclisinde milletin 
temlsilciliği hakkını, 'sıfatını ve vasfını almış 
olan her arikadaşn, en az soru sahibi kadar 
haysiyetli, »vekarlı, kendi iradesine, siyasi ka
naatine sahip insanlar telâkki ederim. 

Saym ao.ru sahibinin, burada kendisine bir
takım menfaatler vadedilerek saflarına birta
kım senatörler almak, bir siyasi partinin ka
nun teklifinin lehinde oy vermeye bu suretle 
ikna edebilmek diye vasıflandırdığı senatörle
ri bundan tenıziıh ederim. Bunu, o bağımsız se
natörlere ve bir siyasi partiye 'mensup sena
törlere ve umumiyetle senatörlere bir hakaret 
telâkki ettiğim için kendilerine bunu ret ve 
iade ederim. Senato çatısı içinde bir knr'ada 
eğer kendinin bulunduğu intihap dairesi mün-
haller arasıma girerse, bir siyasi partinin saf
ları içinde, adaylık vaz'edilmek suretiyle, vic
danını ve reyini çiğnetecek bir senatör ne (gel
miştir ve inanıyorum, ki ne de gelecektir. An-
calk her siyasi parti, her halde .bumda çok daha 
•gayretli olan Adalet Partisi, siyasi partinin 
-mensubu olmıyan veya mensubu olduğu siyasi 
partiyle alâkasım kesme durumumda olan sena
törleri kendi dâvalarına inandırarak, kendi 
prensiplerine, tüzüklerine, görüşleırine yaklaş-
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t ı rarak kendi saflarına almak isterler. Bu 
iböyle «bir .meşru gayrettir ki ne ibu gayretten 
dolayı Adalet Partisine mensup arkadaşlar 
Halk Partisini., ne Halk Partili .arkadaşlar 
ibaşka siyasi bir partiyi töhmetl'endiremezler 
ve burnun bir seçim partizanlığı örneği diye 
.gösterilmesine hiçbir suretle imkân yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, soru sahibi bu yer
siz iddiasını, kendi deyişiyle partizanlık dâva
sını mesnet tutmakla kanaatimıee çok hatalı ha
reket etmiştir. Çünkü yoklamadan evvel ku-r'a-
dan evvel Cumhuriyet Senatosunda mevcuıdo-
la:n bağımsız ve siyasi parti mensubuı üyeler' 
den Cumhuriyet Halk Partisine intiisabedenler 
kadar Adalet Partisine intisaıbedenler de ol
muştur. O zaman bizzat kendi partisi safına 
gelmiş olanları da aynı şaibe altında farkında-
olmadan itham etmiş olmaktadır. 

Valilerin değiştirilmesi konusuna gelince; 
bu bizzat bir idari tasarruftur ki, o tasarrufta 
âmil olan hizmettir. Hizmetin daha iyi görülme
lidir. Ve hangi memurun nerede, ne zaman, 
nasıl faydalı olabileceği hususunu bu yetkiyi 
haiz bulunan Bakanlık tâyin ve takdir eder. 
Buna nağmen Hükümetin, vatandaş ve seçmen 
indinde en edna bir endişeye yer vermemek 
için bu valilerin tebdili yolundaki pek isabet
li ve zaruri olan kararını icra etmiyerek seçim 
sonuna kadar beklemiştir. 

Kaymakamlar, jandarma komutanları, jan
darma astsubayları.. Bu kadar zayıf delillerle 
Sayın Nuri Âdemoğlu bu kürsüye çıkmama
lıydı. Bunlar her gün vukua gelen hâdiselerdir 
vo her gün idari hayatta vukua gelmesi lâzım 
olan, zaruri olan hâdiselerdir. Ve hiçbir zaman 
bunlarda bir partizan hâdise, bir partizan mak
sat ne kendileri tarafından ne bizzat bu tasar
rufa uğramış olan memurlar tarafından iddia 
edilmiştir, ne de vatandaş gözünde böyle bir 
şüphe uyanmıştır. Eğer böyle bir şey olsa idi, 
bütün idari tasarrufların kazai murakalbeye 
tabi olduğu bir devirde bir tane vali, Sayın Nu
ri Âdemoğlu, bir tane kaymakam, bir tane jan
darma kumandanı çıkar Devlet Şûrasında be
nin hakkımda yapılan tasarruf, benim naklim 
hakkındaki işleım tamamen keyfî, indî veya par
tizanca yapılmıştır, hakkımdır; derdi ve bu id
di ryı Devlet Şûrası nezdinde kaza mercilerin
de izah ederek, iddia ederek tasarrufun iptali-
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no teşebbüs ederdi. Hiçbir teşebbüs vuku bul
mamış olmasından da anlaşılıyor ki, bu sadece 
sayın soru sahibinin hayal hanesinde mevcut 
bir partizanlıktır. 

İlimdi, namzet olan Bakan arkadaşımıza 
geliyorum. Üçte bir Senato kısmi seçiminde nam
zet olan Bakan, (bir tek Maliye Bakanımız idi 
ve intihap dairesi de Van idi. Sayın soru sahi
binin mensubolduğu partinin o zamanki lideri, 
şimdi burada soru sahibinin ileri sürdüğü id
diaları, bir secim atmosferi içinde kendi siyasi 
partisi için lehte bir netice alırını ümidiyle o 
zamanda ortaya atmıştı. Fakat bugün aramız
dan ebediyen ayrılmış bulunan bir insanı hür
metle yadetmek mecburiyetindeyim. Ama, o si
yasi parti, bu iddiasından dolayı sadece ırıahcu-
'bölmüştür. Şu suretle; 

Bakınız muhterem arkadaşlarım. Sayın Fe-
rid Melen Van'da vilâyetin resmî arabasiyle 
veya vali ile birlikte seyahat 'ettiği iddiası o 
zamanki Adalet Partisi Genel Başkanı tarafın
dan ifade Duyurulmuş ve basmada beyanat ve
rilmişti. Bu beyanat üzerine C. 11. P. Van Teş
kilâtı, il seçim kuruluna ve ilçe seçim kurulla
rına resmen müracaat ederek, Ibu iddianın, 
Van'da yapılacak olan seçimi gölgelendirebile-
eeğini, şaibeli hale gelebileceğini, bu itibarla 
bunun tahkik edilerek neticenin tevsik edilmesi
ni vo karara bağlanmasını talebetmiştir. Ve bu 
talep üzerine seçim kurulları bunu ihbar te
lâkki ederek müddeiumumiliğe tevdi etmişlerdir. 
Van Cumhuriyet Savcılığı Van'da mevcut bü
tün resmî teşekküllerin mesullerini, müdürleri 
ni \e bütün resmî otomobillerin şoförlerini ça
ğırıp tahkikat açmıştır. Bu tahkikat neticesin
de bir tek resmî arabanın, bir tek gün bir siya
si partinin emrinde kullanılmadığı sabit olmuş
tur. Ayrıca müddeiumumilik 'bunu bir ihbar te
lâkki edip talıkikat açtığı için Van'da seçimleri 
idare etmekte olan bütün A. P. li milletvekilleri
ne ve bütün A. P. li senatörlere tek tek tebli
gat yaparak bu konuda bildiklerini müddeiu
mumiliğe tevdi etmelerini, delilleriyle beraber 
bildirmelerini istemiştir. Bu tahkikatın neticesi
ne kadar ve bugüne kadar bir tek milletvekili ve 
senatör tarafından bir tek iddia ve delil ileriye 
sürülnı emiştir, Sayın Âdemoğlu. 

Şimdi geliyorum valinin bir seçim faali
yetinde partizan bir gayrete kapılması konusu -
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na. Bu konu da seçimler sırasında iddia edil
miştir, Sayın Ademoğlu. Ve bunu bir ihbar te
lâkki eden İçişleri Bakanlığı bu konu üzerinde 
tahkikat açmıştır. 

Gerçek şudur. Her milletvekili ve senatör 
Teşriî Organın bir uzvu olmak itibariyle hür
met taşıması lâzımgelen bir idare âmiri kendi
sini ziyarete gelen her milletvekili ve senatör 
yaptığı gibi, kendisini ziyarete gelmiş olan Van 
Senatör Adayı Ferid Melen e de iadeyi ziyare
te gitmiştir. Ve hâdise sadece bundan ibaret
tir. Bunun dışında, vali seçimler esnasında bir 
tek köye gitmemiştir ve hele Ferid Melen'le bir 
gün dahi bir yerde bulunmamıştır ve gitmemiş
tir. Bu cihet böylece sabit olmuştur, yapılan talı
kikat neticesinde, Ve bu tahkikat bir inciri mu
hakeme 'kararma bağlanmıştır ve Sayın Adem
oğlu bu karar Danıştaya giderek, Danıştay'da 
tasdik edilmiştir. 

Şimdi geliyorum banka şubeleri konusuna : 
Muhterem arkadaşlarım, seçimler Devlet 

icraatına, memleket hizmetlerine paydos etine 
mânasına el betteki gelmez. Hizmetler devam 
edecektir. Hizmetler eğer seçimler münasebetiy
le inkıtaa uğrıyacak olsaydı, o takdirde tasav
vur buyurunuz ki, 1955 te umumi seçim, 1966 da 
Senato seçimi, 1967 de mahallî seçim 1967 do Se
nato seçimi, hes&bedilmiştir, 1981 yılına kadar 
Türkiye'de her sene seçim vardır. Ve her sene, 
mahallî seçim Senato seçimi, umumi seçim, mil
letvekili seçimi v. s. Bu sebeplerle memlekette 
iş yapmak imkânı olmıyacaktır. Yani, icraat nor
mal olarak devam edecektir. Bu icraatın sade
ce muayyen maksatlarla ve muayyen neticeler 
istihsal etmek için partizanca yapılmış oldu
ğu yolunda eğer 'bir delil lûtfetselerdi o zaman 
kendilerine bunun cevabını verir veya teşek
kür ederdim. Ancak mesele şu: Van'da o sırada 
iki tane banka şubesi açıldı. Bunlardan bir 
tanesi benim idaresine katıldığını Vakıflar Ban
kasının bir şubesi idi. Muhterem arkadaşlarım. 
Soru sahibi ve bütün kıymetli arkadaşlarım müs
terih olsunlar ki, Van'da Vakıflar Bankasının bir 
şubesinin açılması konusu bir yıl evvel plânlan
mış ve İdare Meclisinin kararma iktiran etmiş
tir. Van'da bir şube açılması bina bulunama
ması yüzünden gecikmiştir. Binanın banka şu
besine elverişli'bir 'hale gteirilmesi, inşaatı yü
zünden gecikmiştir. Fakat bütün bu gecikme-
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lıere rağmlen kura lar çekilımeden evvel Van'da 
açılacak şubenin tarihi tesbit edilmiştir. Bi
naenaleyh, Van'da şube açacak olan Vakıflar 
Bankasının Muhterem Bakan tarafından çeki
len kur'ada Van'ın çıkacağını evvelden (bildir
mesine, tahmin etmesine imkan yoktur. Öyle 
bir zamanda takarrür etmiş, alınmış bir karar, 
günü tâyin ve tesbit edilmiş. Van'da tesadüfen 
secim yapılacak diye bu kararı tehir etseydi bir 
hizmetten kaçınmış olurdu, bir icra hizmeti ve 
görevi aksamış, geri kalmış olurdu. Vna'da bir 
de Erciş kazasında İş Bankası şubesi açılmış. 
iş Bankası şubesi de tamamen hususi sermaye 
ile çalışan bir teşekkül olmasına rağmen, bu 
şubenin açılmasının da en az Vakıflar Ban
kası gibi çok evvelden programlanmış, çok ev
velden kararı idare meclisinden çıkmış ve çok 
daha evvelden açılma gününün tesbit edilmiş 
olduğunu ifade edebilirim. 

Bunun dışında sayın soru sahibi, Van için 
mi bilmiyorum söylediğini, birtakım zarflardan 
bahsetti. Siyasi partilerin seçim mesaisi, seçim 
gayretleri, seçmen vatandaşa bizzat kendi par
tilerini ve kendi adaylarını beğendirmek gay
retleri dünyanın her yerinde seçim için tanın
mış olan en meşru mücadele asililerinden biri
dir. Bu usulde, Cumhuriyet Halk Partisi teşki
lâtı bir yerde biraz ileri giderek, biraz daha te
kâmül göstererek daha medeni usuller keş
federek, Sayın Âdemoğlu'nun hoşuna gitsin 
veya gitmesin, 'birtakım medeni usuller 'ko,ş-
fedeııek seçmienin hizzat adresini bularak seç-
me'ue zarflar içinde oy puslası, zarf içeri.ünde 
secim beyannamesi, zarf içerisinde (bir siyasi 
partinin, beyannamelerini göndermişse; bunu 
Sayın Âdemoğlu kendi partisine telkin edip 
tatbik etmezler, ama her halde burada bunu 
partizanlığa örnek diye tenkid etmeye hak
kı yoktur. Van seçimlerinde bütün bu iddia
ların vârid olmadığı tebeyyün etıtikten sonra 
bir şey daha tebeyyün etmiştir. Van seçimle
rinde Ferid Melen, tek başıma, altınışibir 
hin küsur rey almıştır. Onun karşısında, bulu
nan üç siyasi partinin aldığı reylerin yekûnu 
onlbir bin küsurdur. Ve bundan Adalet Par
tisinin hissesine düşen ise sadece üç bin kü
surdur. Binaenaleyh altmış bir bin ile 3 biiı 
arasındaki 57 bin rey farkını Sayın Âdemoğ-
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lu'nun ortaya -attığı zavallı vesikalar veya za
vallı delillerle izah etmek kabil değildir. 

Bir şey daha arz edeyim, Van seçimlerinde 
O. H. P. sinin demin arz eMiğim seçim kuru
luna vâki resmî şikâyeti yani resmî vasıtaların 
kullanıldığı yolunda bir iddia ortaya atıl
mıştır, bunu tahkik edin yolunda C. H. P. teş
kilâtının seçim kurullarınla vâki şikâyetinden 
maada seçimlerin usulsüz yapıldığına, se
çimlerde bir hile cereyan ettiğine, bir parti
zanlık icra edildiğine dair hiçbir siyasi par
tiden seçim boyunca seçim kurulları sandık 
kuruluna şikâyet ve itiraz vukubulmamıştır 
ve Ferid Melen arkadaşımızın mazbatası iti
razsız olarak tasdik edilip buraya gelmiştir. 
Binaenaleyh partizanlığın ıstırabını bu mem
leket çekmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi hele 
partizanlığın on yıl müddetle vatandaşa ver
diği derin ıstırabın ve açtığı rahnelerin sözcü
lüğünü yapmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi 
bilir ki, paiftizaıılk, onu kullanan siyasi parti 
ve Hükümete menfaat getirmez. Aksine va
tandaş nezdinde nefret getirir ve nefret getir -
iniştir. Bunun bu son Van seçimlerinde bir 
misalini sayın soru sahibine arz ederek sö
züme nihayet vermek istiyorum. Van'da 
valinin bizzat otomobiliyle Sayın Ferid Me-
Jcn'i köylere taşıdığı yolunda, asla hakikat ol-
iııiyau, asla, vâridolmıyan iddia mu ortaya 
a turnasından sonradır ki, Van'daki bütün şoför
ler toplanarak miting yapmışlar ve hususi tak
silerini, otomobillerini pikaplarını meccani ola
rak Ferid Melen'in emrine vermişlerdir. Parti
zanlığın, yapılan partizanlığın aksine teptiği
nin, aksine, onu yapmaya teşebbüs edenlere za
rar getirdiğinin çok yakın misallerini bilmiş 
olan C. II. P. sinin ve ona dayanan Hükümetin. 
patrizanlığın kökünü kazımak için çalışmakta 
olduğunu sayın soru sahibine tekrar ve sa
mimiyetle arz ederim. 

Muhterem arkadaşlarını, partizanlık yapıl
mamış mıdır? Evet partizanlık ıbütün mücade
lelere rağmen partizanlığın tamamen memle
kette kökü kazınamamıştır. Neden? Birtakm 
ikbâllerini, lâyık olmadıkları mevkileri ancak 
kendileri o makamlara getirilebilecek olanlara 
el oğuşturmakta ve kendilerini o makamlara 
getirecek ve getirmeye muktedir olanların si-
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yasi temcyütlerine inkiyadediyormuş görün-
.ınekte bulan birrfcakım tufeyli zihniyetli Devlet 
memurları bulanabilir. Fakat bunlara musa-
finaıîıa eıtmiym bir Hükümetle Ik'arşıkarşıya-
tokluklarını kıymetli arkadaşıma ve bütün ar
kadaşlarıma arz -ötmek isterim. Meselâ bir 
vilâyetin nafıa müdürü böyle bir partizan
lığa Senato kısmi seçiıaıHerıinde tevessül et
miştir. Nasıl? Bir Adalet Partisi adayını resmî 
vasıta ile köylere göndermek süratiyle. Buna 
muttali olduğumuzda işten el çektirilmiştir, arz 
teflerim. (Alkışlar.) 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Sö;; istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, 
MEHMET NU^İİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 

Muhterem Başkan, muhterem senatörler, Sa
yın Devlet Bakanı sözlü sorumun cevabı ola
rak 'birinci konuşmasından sonra bu kadar 
uzun teonuşmasaydı ve içine girmeden, mev
zua muttali olmadan yuvarlak lâflarla böyle 
uzun vaktinizi almamış olsaydı tekrar söz 
almak niyetinde değildim. Hem buyuruyorlar, 
«İki kelimeden ibaret sözlü soru» diyorlar, ve 
«Biz hazırlanamadık» diyorlar, sonra burada 
önbeş dakika konuşuyorlar. 

Sözlü sorumu okuyayım arkadaşlarım, aea-
ıba daha başka nasıl arz etmeliydim? «Yedi 
Haziran l'S*64 kınmi Senato seçimlerine, g'erek 
seçimden evvel ve gerek seçimden sonra Hükü
metin partizan davranışları olmuş mudur?» 

Ben bu sözlerimle seçimlerden evvel, secim
ler sırasında ve seçimlerden sonra ne gibi parti
zan davranışlar olmuştur? Ne gibi baskı yapıl
mıştır, no gibi vaidlcr yapılmıştır, bunları arz 
ettim. Ne istiyorlar, cklha ne yapabilirdim acaba? 
Bu sözlü soruma verdikleri cevaba karşı haki-
kafclleıri Made eden şu birkaç sayfalık konuşma
mı (kendilerine sormalı mıydıım? 

İkincisi : (Yuvarfiak lâflar sesleri.) Evet yu
varlak lâflar... Çünkü benim 'sorumla hiç alâ
kası yok. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin ©fendim lüt
fen, karşılıklı konuşmayınız. 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, ben 1959 senesinden 1958 
senesinden misaller verdiysem, ben o senenin 
muhasebesini yapmaya katiyen niyetli değilim. 
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Ben bu memlekette politika sahasında yüksek bir 
-mevki işgal eden zevatın el/bette sözlerini', bu mev
zu ile ilgili sözlerini ne zaman bulursam, o za
man söyliyeceğim. 1951 senesindeki sözünü bulsa 
idim onu söyliyecektim. 1959 dahini buldum onu 
söyledim. Bunun için burada uzun uzun konuş
manın hattâ hislere hitap etmenin mânasını gör
müyorum. 

Ben yine ösfki devirde söylenmiş şahsan benim 
de beğendiğim sözleri burada ifade ettim ki. hü
kümet ikaz edilsin bu sözleri Hükümete hatır
lattım ki, mazide söylediği ve kötü telâkki ettiği 
hareketleri bugün de yapıyorsa - ki onları saydım.. 
döktüm, - onların bir kısmını kabul etmese dahi 
bir kısmını kabul etmesi lâzımdır. Etmezse bu 
memleket bu şekilde yürümez. Eğer ben haki
katleri getiririm, Hükümet de bunları inkâr 
edter, birtakım edebiyat sözleriyle inkâr ederse, 
bu memlekette bu iş yürümez. 

Valilerin değiştirilmesi normalmiş. Arkadaş
lar, bundan evvel de /bir yazılı soru verdim Da
hiliye Vekâletine. Bu yazılı sorumda Halk Par
tisinin üçüncü koalisyonu teşkil edene kadar 
»olan vali, kaymakam jandarma subay ve astsu
bayların tâyinleri ile üçüncü Hükümet zamanın
daki nakilleri sordum. Burada ya'zıh, bunu ifade 
ottim. Bunların (bir kısmının normal olduğunu ka
bul ediyoruz. Fakat, son koalisyondaki rakamlar 
çok kabarıktır. Bunu söylemek istedik ve kendi 
vekilleri de diyorlar ki, «bu kabarıklık en çok Ha
ziran ayında olmuştur» bunu ifade ettik. 

Devlet vasıtaları seçim vasıtaları olarak kul
lanılmamıştır, diyorlar. Arkadaşlarım, kendile
rine yerini söyliyeceğim. Yozgat'ta Nafıa Mü
dürlüğünün vasıtaları bâzı köylerin yollarını 
yapmak için seçim sırasında seferler edilmiştir. 
Bu nomal bir şeydir. Fakat bu yoıll.ar bitirilsey-
di hiç ol.ma.zse köyler yola kavuşacakdı. Aıma se
çimler bittikten sonra yol yarıda bırakıldı ki, bu 
normal değildir. İşte yollar bırakılmıştır. İhbar 
telâMd etsinler lütfen, tetkik ettirsinler. Van 1da 
Sayın Melen biraz vesika toplandı galiba. Bura
da ki, konuşmalarının yarısı buna inhisar etti. 
Başka yollara gidilmedi vo zarflar meselesin
de de bütün konuşmaları, gibi hakikati bilmeden 
konuşdular. Bu zarf Varı zarfı değildir. Bu zarf 
herhangi bir şahsın eline verilmiş değildir. Bu 
zarflar herhangi bir şahsın iş yerine veyahut dük-
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kânına atılmış değildir. Bu zarflar resmî bir mü
esseseye bol miktarda gönderilmiş, dağıtınız den
miştir. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Hangi müessese? 

MEHMET NURÎ ÂDEMOĞLU (Devam
la) — Beyefendi, memur o kadar sizden korku
yor ki, o kadar korkuyor ki, ismini adresini kazı
dı, yalnız vilâyet ismini bıraktırabild'm. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Bunu delil olarak söyliyebilir milsiniz, ıbu bir it
ham mıdır? 

MEHMET NURÎ ÂDEMOĞLU (Devam
la) — Şimdi soruyorum beyefendiler, bir memle
kette umum müdürlükler, bir memlekette müdür
lükler, bir memlekette îdare Meclisi âzâlıkları 
Hükümetin emrinde midir? Yarın biz iktidara ge
lirsek, bunları değiştirirsek bu, partizanlık mı
dır, değil midir1? Lütfen Devlet Bakanı burada 
ifade buyursunlar. Bunun partizanlık olup ol
madığını lütfen ifade buyursunlar. Bu bir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Allah yasdıysa 
bozsun. (Gürültüler) 

MEHMET NURÎ ÂDEMOĞLU (Devam
la) — Onu Allah bilir ve ımiilat bilir; siz bile
mezsiniz. Bu iş milletle olursa Ibunu •millet bilir. 
Sizi seçı-m de millettir. İnkâr etmeyiniz. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız. 
MEHMET NURÎ ÂDEMOĞLU (Devam

la) — Diğer taraftan Sayım 1959 Muhalefet Lide
ri... («yine bu mevzuu mu» sesleri) Yine geliyo
rum orava, istedikleri kadar şey yapsınlar, 1959 
senesinin Savın Muhalefet Liderinin ded :ği gibi, 
•imtivazlı yerler, herkesin gözü olan yerler aca
ba Hükümet mensuplarının inhisarında olacak 
mıdır ve bu partizanlık değil midir? Lütfen bu 
iki soruma cevap versinler ve bunlar zapta geç
sin ki, ileride lâzım olur. Huzurunuzu tekrar iş
gal ettip-im i(vn özür dilerim. Hürmetlerimle. 

FERÎD MELEN (Van) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı cevap ve

riyor; ne hakkında söz istiyorsunuz? Devlet Ba
kanına söz vereceğim. 

FERÎD MELEN (Van) — îddia etmiştir, 
iddiasını ispata davet edeceğim. 

BAŞKAN — Efendim, sataşma mı oldu di
yorsunuz? 

FERÎD MELEN (Van) — Evet efendim. 
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BAŞKAN — Onu Heyeti Umumiycden sora

yım efendim. Efendim; Sayın Maliye Bakanı sa
taşma olduğunu iddia ediyorlar. Yüksek Heyeti
nizin oylarına arz edeceğim. Sataşma olduğunu 
kabul buyuranlar lütfen işaret etsinler. Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. Buyurun Sayın 
Maliye Bakanı. 

FERÎD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 
muhterem senatörler, soru sahibi çok sayın ar
kadaşım Hükümetin partizanlığını seçim sıra
sında ortaya koyarken beni de misal olarak 
zikretti ve benim seçim sırasında, bir Hükümet 
üyesi olarak, partizanlık yaptığıma ait bâzı mi
saller verdiler. 

Ben bekledim ki, Devlet Bakanının konuş
masından sonra sayın arkadaşım bu iddiasını 
teyit için vesikalarla ortaya gelecek, çünkü 
uluorta bir Senato üyesi aleyhine, hattâ bir va
tandaş aleyhine dahi uluorta bu şekilde mesnet
siz, delilsiz iddiada bulunamaz. Ve hele bir se
natör tarafından hiçbir zaman böyle şeylere te
nezzül edilmemelidir. Maalesef arkadaşım, bir 
tek kelime ile dahi vesika şöyle dursun, bir 
tek şahit ismi dahi zikretmiyerek. ortaya attığı 
haksız, sebepsiz ve valan olarak tavsif ettiğim... 

MEHMET NURÎ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Açılan bankalar şahittir. 

MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN (De
vamla) — îddiası hakkında bir şey sövlemedi. 

Muhterem arkadaşlarım. Savm Devlet Ba
kanının da ifade ettikleri gibi, filvaki s^eim sı
rasında benim resmî arabaları kullandığım id
dia edildi. Ve Van'ın resmî arabalarla doldu
ğunu ve bu arabalan bonim getirdi rKm ve se
cimde kullandığım iddia edildi. Ve bu iddiayı 
ilgili olarak s°Hme eritmiş olan rakinl^imiz ve 
bir sivasi parti lideri aldıp-ı malûmata istinaden 
ortava döktü. M^s^leve muttali olur olmaz der
hal ispata davet ettim. 

îk i ; mensubu olduğum parti il başkanının ve 
Devlet Bakanının da izah ettikleri gibi dilekçe 
ile seçim kuruluna müracaat etti. Dedi k i : böy
le bir iddia var ve bu iddia seçimleri gölgele
mek için ortava atılmıştır, tahkik edin dedi ve 
Sayın Devlet Bakanının hikâye ettiği şekilde 
minele uzunıbovlu adlî ıme.rcV erce taıhkik od^ldi 
ve bir neticpve bap-landı ve bir karara baklandı. 
Bu karar hakkında bilmiyorum sayın senatör 
ne buyururlar. Bu kararı da bizim tesirimizle 
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mi aldı acaba adlî makamlar, seçim kurulu? 
Seçim kurulunda kendi partilerinin de temsil 
çileri olduğuna göre onlarda dâhil, acaba bizim 
tazyikimizle mi alındı? Bu hususta hakikaten 
bizi tenvir ederlerse memnun olurum. 

Valinin benimle birlikte köyleri gezdiği iddia 
edildi. Yalan. Vali sadece bana bir ziyaret yap
tı, otelde. Bu ziyaretini bana yaptığı gibi Ada
let Partisi adayına, Yeni Türkiye Partisi adayı
na da yaptı. Eğer bu bir suç ise, eh aynı sucu 
hepimize karşı eşit şekilde davranmış ve işlen
miş sayılabilir. Bunun dışında her hangi bir 
köye gitmedik. Böyle bir iddia tahkik edilsin 
diye Başbakana müracaatta bulundum, tel çek
tim. Seçimden sonra mülkiye müfettişleri gitti
ler günlerce tahkik ettiler, bir tek vatandaş çı
kıp bu iddiayı teyidetraedi. Ve tamamen asılsız 
olduğu anlaşıldı. Gene o tarihlerde 1 0 - 1 2 ka
dar çok değerli Adalet Partili senatör ve mil
letvekilleri seçimleri takibetmek üzere gelmiş
lerdi. Onlardan da soruldu, bunlar, yine Devlet 
Bakanının izah ettikleri gibi bana müddeiumu
minin izah ettiğine göre, bir teki cevap dahi 
veremedi bu suallere. Değil teyidetmek, yazılı 
tezkereye cevap dahi vermemiştir. Arkadaşım, 
bir şeyden bahsediyorlar. Ben banka vâdetmi-
şim. Muhterem arkadaşlarım, vâdettim, ve vâ 
dediyoruz. Türk Milleti bize itimadederse önü
müzdeki seçimlerde bu memleketi fabrikalarla 
donatacağız. Bu memleketi en ileri bir sanayi 
memleketi haline getirecek ve hizmet edeceğiz. 
Bunu vâdediyoruz. (C. H. P. sıralarından «bra
vo» sesleri) Ama, muhterem arkadaşıma söylü-
yeyim, benim karşımdaki onların adayı bunları 
vâdetmedi. Ve vâdetti, bilir misiniz? Ahire t 
vâdetti. (C. H. P. si sıralarından «bravo» ses
leri) Kendisine oy verenlere, inananlara ahi-
rette şefaatta bulunacağına bizzat veya kullan
dığı şeyhler vasıtasiyle vâdetti. Fakat, vatan
daş uyanıktı, bu vâde inanmadı. Çünkü o ada
yın veya onun kullandığı vasıtaların ahirette 
şefaat edemiyeceğine inanıyordu, fabrika vâ
deden e oy verdi. 

Muhterem arkadaşlar; doğrudur bunlar. 
Fabrika vâdettik. Çünkü, Beş Yıllık Plânda 
mevcudolan şeyleri vâdettik, iddia etti; efen
dim, Maliye Bakanı plânda mevcudolmıyan 
şeyleri vâdediyor. Çıkardım gösterdim. Beş 
yıllık plânda mevcudolan şeyleri vâdettik, da-
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ha başka şeyler de vâdettik. Bize oy verirseniz 
köylerinize yol yapacağız, dedik, köylerinize 
okul yapacağız, dedik, su getireceğiz, dedik, 
demiryolu yapacağız dedik ve bu vaitleri bu
gün aziz arkadaşlarım adım adım gerçekleşti
riyoruz, bu memlekete hizmet ediyoruz ve bu 
sıfatle rey alıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; buna bilmiyorum 
bir itirazınız var mı? Hürmetlerimle 

BAŞKAN — Buyurun. 
DEVLET BAKANT NÜVÎT YETKİN (Ma

latya) - - Muhterem arkadaşlarım; tekrar hu
zurunuzu işgal ettiğimden dolayı özür dilerim. 
Sayın soru sahibinin bana yeniden tevcih etmiş 
olduklar'] somlar sebebiyle huzurunuzu işgal 
ediyorum. 

îki ne i defa konuşurlarken, .soruyu nasıl so-
raydım diye buyurdular, şüphesiz kendilerine 
yol göstermek benim hakkım değil. Ancak, ben 
şunu arz etmeye çalışmıştım. Eğer burada, so
ruya cevalholarak -ortaya döktükleri vakaları bi
dayette her sıorn sahibinin, sorusunun altına ek
lediği gibi, şu şu hâdiselerde partizanlık yapıl
dığı, iddiaları veyahut rivayetleri varıdır, (bunun 
hakkında Hükümet ne düşünmektedir, şeklinde 
olsa idi, biz soruyu aldığımız zaman seçimden 
evvel, seçim sırasında veya seçimden sonra par
tizanlık yapılmış mıdır, gibi müphemi bir mef
hum ve neye taallûk ettiği, neyi kasdettiği belli 
olmıyan bir soru ile karsı karşıya kalmaz ve bu 
hususlarda kendilerini çok dalıa tenevvür edecek 
şekilde bilgi toplar ve; huzurlarına gelmiş olur
duk. Arzım ve kastım bu idi. 

Şimdi diğer noktalara dokunan, ilişen iddia
ları kısaca cevaplandırayım. Tekrar ettiler ki. 
seçimler sırasında yapılmış olan idari nakil ve 
tâyinler ve hattâ kazai mahiyette olan nakil ve 
tâyinler partizanca yapılmıştır. Kendilerine tek
rar eevaiben arz ediyorum. Kaymakamların na
killeri ve tâyinleri Sayın Âdemoğlu; tâyin, nakil 
ve yönetmelik -esaslarına müsteniden yapılmak
tadır. Bu yönetmelik herkesin uymaya mecbur 
lolduğu ve her idare âmirinin - Melhmet Ali Bey, 
lütfen dinleyiniz, eğer tatmin edilmediyseniz, si
zinle .de aynı şeyi kıyamete kadar münakaşa et
meye âmadeyiın. Bu yönetmeliğin ihlâl edilme
si halinde o yönetmeliği ihlâl ederek yapılacak bir 
tasarrufun iptali Devlet Şûrasının bir tek ka
rarına bağlıdır. Devlet Şûrasının bir murakn-
besine tabidir. 
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Binaenaleyh, bana filân kaymakam yönetme

lik hükümlerine göre aslında oradan filân yere 
kaldırılmaması lâzım gel irken sırf partizan mak
satla kaldırılmış diye bir iddia serd etmedikçe 
bu dnldî olmaya, Sayın Âdemoğlu ve yuvarlak bir 
itham olmaya mahkûmdur. Jandarma subayları
nın nakilleri, tahvilleri aynı surette bir nakil ve 
tahvil yönetmeliğine, ve talimatına bağlıdır ve 
bunun dışına çıkılamaz. Çünkü, onun dışına çık
mak demek, bir başka subayın hakkını ihlâl et
mek demektir. Bir başka subayın talimatname ile 
bana bahşedilmiş olan hakkı elimden alıp başka
sına verdiniz diye şikâyetine ve onun kendisi 
hakkındaki tasarrufu iptal ettirme teşebbüsüne 
yol açmak demektir. 

Geliyorum savcılara. 270 savcı nakledilmiştir, 
tahvil edilmiştir, buyurdular. 

Aziz arkadaşlarım; mektepten mezun olmuş, 
stajını bitirmiş, kur'ası -gelmiş, kur'asmı çek
miş, tâyin edilmiş. Şark'ta mahrumiyet bölgesin
de müddetini bitirmiş, (r'arbe tâyin edilmiş. Ken
disi t al ebet mis beni tahvil edin diye, tâyin edil
miş. Şimdi bütün bu tâyinleri bir araya getirip 
sadece bir seçimin bu muayyen bir maksadına, 
veya partizanlığına atfetmeye çalışmak kanaa
timce Sayın Âdemoğlu beyhude gayrettir. Ve 
üstelik adliyeyi, ben de kendilerinden çok iıstir-
lıam ediyorum, kaza organını bu gibi mevzular 
içerisinde, delil olarak göstermeye, zedelemeye 
çalışını yalı m. Bunda hiçbir siyasi partinin ve 
rejimin faydası yoktur, menfaati yoktur. 

Gelelim, Yozgat'ın yol mevzuuna: Sayın 
Âdemoğlu bana şimdi, seçim çeşmelerini, seçim 
yollarını hatırlattınız, böyle bir iddiayı serd et
tiğiniz anda yer tasrih eıtmiek mecburiyetindesıı-
niz. Yozgat'ta, Nafıa vasıtaları köy yollarına ko
şulmuş, seçim bitince bundan vazgeçmişler. Biz 
bir yere, bize rey verirseniz, sizin yolumızru ya
pacağız, rey verirseniz suyunuzu getireceğiz, 
diye borular götürüldüğünü ve seçimde oylar is
tenilen neticelerde çıkmadığı için boruların tek
rar toplattırıldığını ve çimentoların torba torba 
kamyonlara konup geri götürüldüğünü biliriz. 
Bu hâdiselerin yerlerini zaman ve mekânlarını, 
ayrıca Ibu hâdiseleri yapanları ortaya dökmüşüz 
dür. Bana böyle bir iddia ile gelmiyorsunuz. Na
fıanın vasıtaları köy yollarına koyulmuş. Ondan 
sonra seçim bitmiş ve geri alınmış. Hangi köyde 
ve, niçin geri alınmış? Bana delil ve vaka getir
diğiniz zaman size daha rahat ve daha mukni ve 
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dallı a kesin cevap verebilirim. Aksi halde zarf 
'meselesinde olduğu gibi, bir zarf getiriyorsunuz, 
hangi müesseseye yazılmış? Söyliyemem, memur 
korkuyor. Kime yazılmış söyliyemem memur is
mini çizdi. 

Muhterem arkadaşım; memur korkuyor ama 
siz bir senatörsünüz, siz de mi korkuyorsunuz? 
Müesseseyi söyleyin hiç olmazsa. Filân müessese
ye gönderilmiş ve ne maksatla gönderilmiş. Bun
ları belirtmedikçe kanaatimce siz aslında bunun 
gerçek olmaması korkusu içindesiniz. Saygılarım
la. (Soldan, suale cevap vermedin, sesleri) 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — İdare 
Meclisi âzalıfelamridan bahsetmediniz. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI NÜVÎT YETKİN (De
vamla) — Mehmet Demir Beyin hatırlattığı bir 
noktaya tekrar cevap arz edeyim. İdare Meclisi 
âzalıkları. valilikler, memuriyetler; bu bahse iki 
kelime ile cevap arz etmek istiyorum. Huzuru
nuzu fazla işgal ettim, onun için erken ayrıla
yım demiştim. 

Muhterem arkadaşlarım, idare meclisi âza-
hlklari! da, her türlü Devlet memuriyeti de el
bette M, sorumluluğu yüklenimdş olan Hükü-
ımetin mesuliye't çerçeve'si içinde ve birer me
mur vasıtasiyle temsil edilecekleri, idare edi
lecekleri için oralara birer insan tâyin edilecek
tir. Her boşalan idare meclisi âzalığına, her 
boşalan valiliğe, her boşalan memuriyete bir 
lâyıkı aranacak ve bulunacaktır. Şimdi idare 
meclM âzalığı ismi altında umumi olarak, yu
varlak olarak bir itham serd etmek kolaydır. 
Ben Sayın Âdemoğlu'na rica ederim, 1&61 se
çimlerinden bu yana C. H. P. koalisyonla veya 
nıüstakilen Hükümet meisuliyetini deruhde et-
miş'târ. 1'9'Sl den bu yana Hükümetin her hal
de Başbakanı C. H. P. ye mensulbolmuştur. O 
•günden bu yana idare meclisi âzalığı olarak 
her idare meclisi âzalığında lâyıfk olan insan 
aranmıştır. Mümkündür ki, memlekette mü
nevver, memlekette kııymetli, tecrübeli Devlet 
adamı o kadar mebzul değildir. Mümkündür ki 
politikadan' ayrılmış insanlardan da faydala-
nılmıştır. Fakat bunların hepsini, bir sözlü 
•sora konusnı yaparsa ve O. H. P. ye mensubo-
lan, A. P. ye mensubolan politikadan ayrılmış 
şalhısların bu hu&usta bilgilerinden, tecrübele-
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rinden faydalanılmış olanların C. H. P. de va
zife görenlerinden A. P. sine nıenısubolanlaırın 
çok daiba fazla olduğunu görecek ve bu sarayla 
•tahrik ettiklerinden dolayı memnun oJimıyacak-
lardrr. Ben bunlara .birkaç misal vereyim: Daha 
•bundan 'birkaç ay evvel bu Senato içerisinde 
•arkadaşlarımız olarak Senato üyesi olarak vazi
fe görmekte olanlardan benim bildiğim birkaç 
tanesi bu kur'adan sonra vazife almışlardır. 
Bunlardan bir tanesini 'hatırlıyorum. Siirt Se
natörü Lâtif Aykut bugün bir idare meclisin
de âzadır. Ama 'bu sizin arkadaşmızdı Sayın 
Âdemoğlu. Ve yine birisini baltalıyorum, Kadwi 
öztaş. C. H. P. li değildi, A. P. li idi. Sizin 
bana getireceğiniz misalin bundan dalha iyi ol
duğunu zannetmiyorum. Arma dediğim gibi 
1961 den bu yana hepsinin burada muıhasetbe-
sini yapmaya amadeyiz. Hürmetlerimle. (C. H. 
P. 'sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Saym Âdemoğlu. 
'MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 

Muhteremi senatörler, huzurunuzu bu seferr krsa 
îşgaıl edeceğim, özür dilerimi. Nedense Hükü
met mensupları 'bu sözlü sorudan çok kuşkulan
dılar ve 'birbiri .arkası sıra sataşıldı balhamesiyle 
'huızıınınuıza çıkıyoıiar. 

Sayın Melen'e ben şalhısları için, yani Ma
liye Bakanı Ferit Melen'in 1/3 Senato seçimle -
irinden şahsı ve partisi, için yaıptığı baskının 
misallerinden vereceğini. Saym Melen'in Ba
kan olmadığı 1961 senesinde aldığı oylarla Ma
liye Bakanı olduktan iki sene sonra 1964 sene
sindeki aıMığı oyları 'kendileri, maliye eldirler. 
'hesap işlerinden çok iyi anlarlar, lütfen mıı-
'kayese etmelerini istir'ham edeceğim. (C. H. 
P. sıralarşndan gürültüler ve ne alâıkası var ses
leri) 

ikincisi; 3 ncü Koalisyonda da Hükümetin 
büyük bir kısm:nı teşkil eden ve plânın kalbu-
lünda mühim roilari olan bu partinin mensup
larına ve Sayın Ferit Melen'e plânda Tatvan'
da gösterilen çimento fabrikasını neden Van'a 
aldıklarımı lıatırlataeağım. 

Diğer taralftan, Saym Devlet Bakanı, bu
rada söyledikleri gibi iki fabrikanın, p-ardon 
iki banka şubesinin neden seçilmeden evvel a.çıl-
madığmı, neden seçilmeden sonra açıldığını 
ispat olarak kendilerine arz edeceğim. 

Mulhterem arkadaşlar; burada idare nıecli-
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si âzalıklarından kelime olarak balhlse'ttim. Ben 
idaıre meclisi âzalıklarmı ayrı bir sözlü soru 
olarak Ibuıraya getireceğim. Bu itibarla suya 
düşenin dağılması gibi idare meclisi âzalıkları-
na el atmalarını burada doğru bulmuyorum. 
Ben bunları ayrı bir sözlü soru halinde ariz ve 
amik getireceğim. Kendilerine dedim ki; idare 
meclisi âzalikları, umum müdürlükler ve mü
him mevkilere kendi partilerini tuıtan'larm ge
tirilmesi parti için partizanlık mıdır, değil mi
dir? Bunun eevalbım doğru dürüst vermediler. 
idare meclisinden bahsettiler ve yekûnu yüzden 
fazla olan idare meclisi azalarından ilki tane is
tisnasından bahsettiler. Elbette iki tane istis
na koyacaklardır. Pırlanta gibi parlasm diye 
Fakat Yozgat parti başkanını Süt Kurumu 
îdare Meclisi âzaiığıma getirdiklerinden lütfen 
baıhis buyurmadılar. Ben bu soruyla bu parti
zanlığın kökü kazınacak mıdır, kazınmıyaoak 
mıdır, bunun eevalbım istiyorum. Hürmetlerimle. 

'BAŞKAN — Buyurun Sayın Melen. 
FERİD MELEN (Van) — Muhterem ar

kadaşlarım, tebrik ederim, ve teşekkür ede
rim, Sayın Ademoğlr.'na bizim partizanlığımızı 
hakikaten çok parlak bir delille, tarihe geçe-
ceJ; bir delille ispat etti. 1961 seçimini kazan
dığımın yerde, bilmem 1963 te kazanmamız bir 
partizanlığın delili imiş. 

MEHMET NURÎ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Rakam beyefendim, rakam. 

FERÎD MELEN (Devamla) — Sayın arka
daşını buna kargalar bile güler. Kargalar bile 
g ü l e sizin bu delilinize. 

Muhterem arkadaşlarım, bâzı vilâyetlerdo 
vatandaşlar bir seçimden sonra 'hakikaten 
bir iktidarı beğenir ve görüşlerini, fikirlerini 
değiştirebilir, oylarını değiştirebilirler. Veya
hut beğenmez aksi istikamette oy kullanabilir
ler. Bunların aksi de varittir. Vaktiyle C. H. P. 
sinir, kazandığı yerde siz kazanmış olabilir
siniz. Orada da siz mi partizanlık yaptınız? 
öyle mi diyelim acaba? Yani bunların hepsini 
•bir partizanlığa bağlarsak artık seçim yapmı-
yn lüzum kalmaz. Kaldı ki, sayın akadaşınıa 
•söyTiyeyim, daha mahallî seçimlerde, yani be
lanı. aday olmam mevzuubahis değil, mahallî 
seçimlerde yani genel meclis seçimlerinde, be
lediye seçimlerinde Van'da vatandaşların üçte 
ikisi Halk Partisine rey vermiştir. Demek daha 
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o zamandan fikrini değiştirmiş ve oylarım 
başka bir istikamette tevcih etmiş, kullanmıştır. 
Buna ancak sizin hürmet etmeniz lâzım, eğer 
demokrasiye inanıyorsanız. Benim ihtimal 
Van'a yatırım yaptığımdan falan bahsettiler; 
kendi vilâyetimi koruduğumdan. Bunun da aslı 
yoktur. 1962 yılında Van'a 40 milyon küsur 
yatırım yapılmıştır. A. P., C. H. P. koalisyonu 
zamanında. Ben o vakit Bakan değildim, sadece 
basit bir vatandaştım ve Mecliste de değil
dim. A. P. , C. H. P. koalisyonu zamanımda 
Van'a 40 küsur milyon liralık yatırım./ yapıl
ması programa alınmıştır. Buna mukabil benim 
Bakanlığım devresinde 20 'milyon liralık bir 
yaltırım proıgrama alınmış <ve bunun da 15 - 16 
milyonu tahakkuk etmiştir. 

Çimento fabrikasına gelince, çimento falbli
kası plânda Doğu illerinde 2 çimento fabri
kası yapılmasına karar verilmiştir. Bunların 
yerlerinin tercihi de teknisyenlere bırakılmış
tır. Çimento fabrikasının yerini tâyin eden 
kararda 'ben yoktum. Onu da arz edeyim ki, 
o kararda ben de bulunmuyordum. Sayın arka
daşını ve bâzı arkadaşlarım belki böyle bir şeyi 
vesile yaptılar. Tamamen sebepler toplanmış, 
de'Mller toplanmış Ibu yerde mi, Ibu yerde mi, 
sadece Tatvan'da değil, (belki bütün Doğu ille-
rftıdc, Cenup Doğu'da mı yapılmalı, neresi 
olmalıdır diye 5 - 10 yer üzerimde durulmuş 
ve puvanlar bir yerde tekasüf ettiği için oraya 
yapılmıştır. 

Arkadaşım 'banka şubelerinden Ibalhsetti. 
Memnun olacaktır halber vereyim; Türkiye'de 
d'ki ısene zarfında iki yüzden fazla banka şu-
Ibesi açtık arkadaşım, ve daha da açmaktayız. 
Bunlardan iki tanesi de Van'a isabet •ettiyse 
bunda Ibana suç affetmemeleri lâzım. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır, efen
dim. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Usul hakkında 
sö:î istiyorum. 

BAŞKAN —• Neyin usulü hakkında efen
dim? (Gürültüler.) 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sözlü soru mü
zakerelerinin usulsüz bir şekilde cereyan etti
ğine dai:\ 

BAŞKAN — Buyurun konuşun. 
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CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 

muhterem arşadaşlar; bugüne kadar Yüce Se
natonun teessüsünden beri Taslamadığımız bir is
tisnai hal ile karşıkarşıya bulunuyoruz. 
Şimdiye kadar sözlü sorular Hükümet tarafın
dan cevapland'rılır, ondan sonra sözlü soru sa
hibi ko'nuşur, ieabederse tekrar söz almak 
suretiyle bakan ve san sözde milletvekilinde bi
tendi. Hiçbir gün, bugüne kadar hiç bir sözl'i. 
soruda üçüncü bir şahsın karıştığı vâki olmamış 
tır. Yüksek reylerinizle birinci defa Sayın Me
len burada ismi geçti diye sözlü soruya cevap 

verdiler. İkinci defa tekrar söz almaları gene 
istisnai bir halin tuhaf bir tecellisi oldu. Takdir 
buyurursunuz ki, burası millet namına mesele
lerin muhasebesi yapılan yerdir. Bu meseleyi de 
bir arkadaşımız buraya getirmiştir. Hükümet de 
bunu sükûnetle müsamaha ile dinleyip gereken 
cevapları verir ve ciddî bir şekilde mesele üze
rinde durulurdu. Ben bugün cereyan eden mü
zakereleri Hükümet kanalındaki heyecanlı ve te-
zahüratlı tehalükle beraber Yüce Senatonun 
ciddiyetiyle kabili telif görmüyorum. Sayın Baş
kanımızın çok nazik oluşundan istifade ederek 
bu şekilde usulün ihlâl edilmemesini arz ediyo
rum. (Karar var, beyefendi, sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, Tüzüğümüzün 65 nci 
maddesi mucibince sataşma olduğu iddia edil
miştir ve bunu da yüksek oylarınıza arz ettim. 
Yülksek Heyetiniz kabul ettiği için söz vermiş 
bulunuyorum. Usule uygundur. 

Efendim, soru cevaplandırılmıştır. Diğer so
ruya geçiyoruz. 

4. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ca
hit Okurer'in, açılacak olan Eğitim fakültele
rine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/270) 

BAŞKAN — Sayın Cahit Okurer? Burada. 
Sayın Millî Eğitim Bakanı? Meclisteler. Soru 
gelecek birleşime bırakılmıştır. 

5. — Cumhuriyet Senatosu tzmir Üyesi Ca
hit Okurer'in, orta dereceli okullardaki yeni ka
yıt ve kabul şartlarına dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü srousu (6/271) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada. Bakan B. 
M. Meclisinde. Bu soru da gelecek birleşime 
kalmıştır. 
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6'. — Cumhuriyet Senatosu Eski§eMr Üyesi 

Ömer Ucuzal'ın, 1964 senesi hasat mevsimine 
dair Ticaret Bakanımdan sözlü sorusu (6/273) 

BAŞKAN — Sayın Ömer Ucuzal.. (Sağdan, 
hasta hasta sesleri) Yok. 

Ticaret Bakanı burada, sioru sahibi ikinci de
fa bulunmadığı içtin soru yazılı soruya inkılâ-
betimiştir. (Hasta, sesleri) 

Bizde kayıtlı değil efendim. Sorarız. Muamele 
yaparız. 

7. —• Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'm, Türkiye Şeker Fabrikaları A. 
O. ile pancar müstahsili arasında akdedilen mu
kaveleye dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/274) 

BAŞKAN — Soru sahibi bulunmadıkları için, 
ve Sanayi Bakanı da bulunmadığından gelecek 
birleşime kalmıştır. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Üyesi M. 
Yılmaz înceoğlu'nun ortaöğretimde uygulanmak
ta iken kaldırılan, tek dersten borçlu olarak bir 
üst sınıfa devam hakkına dair Millî Eğitim Ba-
kanundan sözlü sorusu (6/277) 

BAŞKAN — Sayın încooğkı? Burada.. Sayın 
Millî Eğitim Bakanı.. Yok. Gelecek birleşime kal
mıştır. 

p. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Sa
mi Kırdar'ın, Dışişleri Bakanının İspanya ziya 
retine dair sorusu ve Başbakan Yardımcısı Ke
mal Satır'm, cevabı (6/279) 

BAŞKAN — Say m Sami Kırdar? Burada.. 
Sayın Başbakan? Burada.. Soruyu okutuyorum. 

9 . 10 . 1964 

Cumhuriyet iSenatosu Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulana Sayın Başbakan tarafın

dan ısözlü olarak cevaplandırılmasına tavassutu
nuzu saygı ile rica ederim. 

1. Kılbrıs ımeselesinin bugünkü kritik duru 
munda: yeni arabulucu (lale Plazza'nın sorumlu 
makamlarımızla temas etmek üzere ilk defa Tür
kiye'ye geldiği Ibir sırada; 57 bağımsız ımemleke-
tn en yüksek siyasi şahsiyetlerinin Kahire'de top
lanarak yer yüzünü ve bu arada özellikle Türki
ye'yi çok yakından ilgilerdiren önemli konuları 
görüşüp karara bağlıyacağı şu günlerde; Dışiş
leri Bakanımızın vazifesi başından ayrılarak bir 
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nezâket ziyaretinde bulunmak üzere yurt dışına 
çıkmasına Sayın Başbakan ne sebeple izin ver
miştir? 

2. İspanya ile aramızda, şu sırada acele hal 
edilmesi gereken bir mesele var mıdır? 

3. Dışişleri Bakanımızın zaman zaman verdi
ği değişik rengi i demeçler, kendilerinin hakikatta 
bir gölge bakan olduğu ve Dışişlerimizin sevk ve 
idare ımesuliyetinin doğrudan doğruya Başbakan 
tarafından yüklenildiği rivayetini teyid eder ma
hiyettedir. 'Sayın Başbakan bu hususta ne buyu
rurlar? 

İstanbul 
Sami Kırdar 

BAŞKAN — Başbakan adına Sayın Başba
kan Yardımcısı Kemal Satır buyurunuz. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI KEMAL SATİR (Elazığ Milletvekili) 
— Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım, İs
tanbul Senatörü Sayın Sami Kırdar arkadaşı
mızın Başbakanımıza tevcih ettikleri suallerine 
Başbakan adına cevaplarımı arz edeceğim. 

Dışişleri Bakanımızın Ekim 1964 de İspan
ya'ya yaptığı resmî ziyaret dolayısiyle tevcih 
edilen tenkidlerde, özellikle üzerinde durulan 
nokta, Kıbrıs meselesinin An'kara'da ve Kahi
re'de önemli müzakerelere konu teşkil ettiği sı
rada böyle bir seyahate çıkmış olmasıdır. 

Dışişleri Teşkilâtının Aralık İ963 ton beri 
gayretlerinin ağırlığını Kıbrıs ımeselesi üzerinde 
temerküz ettirdiği zannedersem kâfi derecede 
'bilinmektedir. Kıbrıs meselesini menfaatlerimi
ze uygun ,bir şekilde halletmek amacıyla, kesif 
bir diplomatik faaliyete girişmiş bulunuyoruz. 
Bilhassa meselenin Birleşmiş Milletler Asamb
lesine intikal edeceği anlaşıldıktan sonra, gö
rüşlerimize azâmi derecede destek temin etmek 
ve Birleşmiş Milletlerde Kıbrıslı ramlar ve Yu
nanistan'ın taktiklerini akamete uğratmak ma.k-
sadiyle dâvamızı bütün hükümetlere en tefer
ruatlı ve en mukni bir şekilde izah etmek (bir 
zaruret haline gelmiştir. Bildiğiniz gibi bu 
maksatla Asya, Afrika ve Lâtin Amerika mem
leketlerine meselenin Birleşmiş Milletlerde mü
zakeresinden evvel iyi nıiyet heyetleri gönderile
cektir 

Dâvamızı Avrupalılara anlatmak için, iyi ni
yet delegeleri göndermiyoruz. Zira bu devlet
lerin çoğu ile gayet Ikesif münasebetlerimiz ımev-
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cudolduğundan, bunlar Türkiye'nin görüşleri
ne yakından vâkıftırlar. Diğer taraftan, NATO 
Konseyi ve Avrupa Konseyi toplantılarında, 
Dışişleri Bakanımız şaihsan Avrupa devletlerinin 
hariciye nazırlarının büyük ekseriyeti ile gö
rüşmek imkânını bulmaktadır. 

İspanya bu teşekküllerin hiç (birine dâhil 
değildir. Buna mukabil bu memleket ile anane
vi dostluk münasebetlerimiz mevcuttur ve is
panya Türkiye'nin meselelerine karşı daima 
anlayış ve sempati beslemiştir, ispanya Akde-
nizin ve Avrupanm önemli ve gittikçe gelişen 
bir devleti okluğu gibi Lâtin Amerika kıtasın
da da büyük bir prestij ve nüfuza sahiptir. Sa
dece bu vakıalar, Kıbrıs için sarfettiğimiz dip
lomatik faaliyetlerde İspanya'yı ihmal edemi-
yeoeğimizi kâfi vuzuhla göstermektedir. Kal
dı ki, insanlar arasında olduğu gibi devletler 
arasında da iyi münasebetler idame ettirmek 
nezaket kaidelerine ve yerleşmiş usullere riayeti 
icabettirir. 

ispanya Hariciye Nâzın Hükümetimizin da
vetlisi olarak memleketimize gelmiş ve Dışişleri 
Bakamımızı ispanya'yı ziyarete davet eylemiştir. 
Bu ziyaretin tarihi Hükümet Başkanının tasvi
riyle tesbit edilmiş ve bunun üzerine ispanya 
Hükümeti bu tarihler için bir program hazır
lamıştır. Zaruret olmadıkça böyle İbir progra
mın iptal edilmiyeceği takdir edilecektir. 

Sayın Senatör Sami Kırdar 'm, soru öner
gesinde, o sırada arabulucu Galo Plâza'nın An
kara'ya geleceği ve aynı tarihte Kahire'de de 
tarafsız devletler konferansı toplanacağı cihetle, 
bu seyahatin zamansız olduğu ifade 'edilmek
tedir. 

ilk önce, tarafsız devletler konferansı konu
suna cevap vermek istiyorum. Dışişleri Bakan
lığımız bu konferansın önemini tamaımiyle müd
riktir. Konferanstan evvel ıbıma katılacak bü
tün devletler nezdindeki büyükelçiliklerimize 
teferruatlı talimat gönderilmiş ve akredite bu
lundukları hükümetlere Türkiye'nin görüşlerini 
izah etmeleri istenmiştir. Diğer taraftan kon
feransın yafkından takibi için iki büyükelçimiz 
Kahire'ye gönderilmiştir. Şurasını ıgöz önünde 
bulundurmak gerekir ki, tarafsız olmadığımız 
için toplantıya katılamıyoruz. Ve toplantı bir 
kere başladıktan sonra neticelerini kıymetlen
dirmek maksadiyle onu yakından talkibetmek-

ten başka yapılacak bir şey yoktu. Fakat .biraz 
evvel de (bahsettiğim gibi toplantıdan önce ıge-
rekli bütün diplomatik teşebbüsler yapılmıştır. 

Galo Plâza'nın Ankara'da olması meselesi
ne gelince; biz Galo Plâza'nın, Ankara'yı ziya
ret tarihini, 'bizimle bilistişare tesbit etmesini 
bekliyorduk. Halbuki, Plâza ancak 3 Ekim ta
rihinde bize, 7 Ekimde Ankara'ya geleceğini 
bildirmiştir. Kendisine, o tarihlerde Dışişleri 
Bakanımızın İspanya'da olmasının mukarrer 
olduğunu ve bu sebeple ziyaretini bir kaç gün 
tehir etmesinden memnun (kalacağımızı bildir
dik. Fakat Mr. Plâza diğer ziyaretlerini de na
zarı itibara alarak bu programı değiştirmek im
kânını görmedi. Biz de kendisiyle (bir an evvel 
temasta fayda mülâhaza ettiğimiz cihetle 7 Ekim 
de buraya gelmesini (kaibule mecbur kaldık. 

Mr. Plâza burada Sayın Başbakanımızla uzun 
bir görüşme yaptı. Ayrıca benimle ve Dışi
şleri Bakanlığımız Genel Sekreteriyle de görüş
tü. Bu itibarla Kıbrıs hakkındaki görüşlerimiz 
kendilerine Başbakanımız tarafından, en selâ-
hiyetli bir ağızdan izah edilmiş oldu. 

Sayın Sami Kırdar, Sayın Feridun Cemal 
Erkin'in bir gölge Dışişleri Bakanı olduğunu 
soru önergesinde ileri sürmektedir. Bu husus
ta herşeyden evvel şunu belirtmek isterim ki, 
hiçbir memlekette dış politikayı tek başına Dış
işleri Bakanı yürütmez. Dış politika Hükümet 
tarafından tesbit edilir ve 'bunda Hükümet Baş
kanının en önemli rolü oynamasından daha. ta
biî bir şey olamaz. 

Dışişleri Bakamı mdiletleraırası münasebet
ler sahasında gerekli bilgiyi ve dış politikanın 
tanziminde istinadedilecek esasları Hükümete 
ve Hükümet Başkanına arz ve telkin eder ve 
Hükümetin tesbit ettiği politikayı yürütmek
ten .sorumlu olur. Dışişleri Bakanı ibu şekilde 
tesîbit edilen politikanın Joabeittirdiği dış te
masları yapar, Türkiye'yi bdlilbaşlı konfe
ranslarda temsil eder ve büyükelçiliklere tali-
ımat verir. Her hanıgi bir Dıışişieri Bakanının 
müstakil bir dııg politika (görüşüne saihilboliması 
ve bu yolda faaliyette (bulunması kabili tasav
vur değildir. 

[Böylelikle Sayım Kırdar arkadapmın Baş-
fbaikandan sözlü suallerine Hükümet adına ce
vaplarımı arz etmiş oluyorum. 

Saygılarımla. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Kır dar. 
SAMI KIRDAR (istanbul) — Sayın Baş^ 

kan, maılhterem aı'kadaşlarım, Sayın Başbakan 
Yardımcısına. teşekkür ederim. Yalnız hemen 
tasrih etmek isterim ki, teşekkürüm bir neza
ket vazifesini yerine getirmek içimdir. Yoksa 
tatmin edilmiş olduğum için değildir. 

Dışişleri Bakanımızın İspanya'yı ziyareti 
sadede seyahat olarak, mücerret bir hâdise ola-
ırak ele alınırsa elbette bir kıymet taşımaz, 
üzerinde duırulmaısı gerelkmezdi. Yalnız bu se
yahat maalesef Dışişleri Bakanlığımızın s&vk 
ve idaresindeki hataların bir örneği olmuştur. 
Bir hatalar manzumesi halinde önümüze çukmış-
ıtır. Burada, bu seyalhatte diplomatik bir yan
lışlık vardır, zamanı' fena intihabedilmiştir. 
BJr taymin (time-in) baltası vardır, görüş ha
tası vardır. Dışişlerimizin iy'i itemediğini gös
teren delililer vardır ve nihayet dışişlerimizin 
plânlı, metotlu çalışmadığını gösteren deliller 
vardır. 

Sayın Başbakan Yardımcısının cevabından 
anlıyorum ki, - bunu zaten 'biliyordum - İspan
ya ile aıramızda acele halli gereken bir mesele 
yoktur. Yalnız bir dostluk meselesi vardır, 
dostluğu daha sağlamlaştıırmalk meselesi vardır 
ve Ibraun da arkasında Kıbrıs'ta İspanya'nın 
bize ya.rdımcı olmak meselesi vardır. Bu me
seleyi evvelâ dostluk bakımından ele aılayım. 
'Sayın Dışişleri Bakanı bizzat burada bulun
saydı kendilerimi irşad ede çektim. Diplomatik 
tcmıaıyüılleırde dostklk ziyareti, nczalket 'ziya
reti derlıal iade edilmez. 3,5 - 4 ay sonra îbi-r 
dostluk ziyaretini iade etmek diplomatik usul
lere »göre biraz nezaketsizlik maalesef. Fakat 
uısu.l 'böyle değildir. Faıkat acele Shalli gereken 
bir mesele varsa; iki Devlet arasında siyasi 
mühim 'bir mesele varsa o zaman ıgeriye Ibırak-
mak nezaketsizlik olur. Neden 'bu usulü ikıoy-
m/uışlar? Bunu diplomatıardan sorm,aılı. Şim
di, 'dıo'sîilrlk meselesine igelin.ee; biz İspanya'ya 
-gidiyoruız, İspanya ile aramızdaki dostluğu 
ısağlaşturmak için, derinleştirmek için. Fakat, 
yine aynı zaman içinde, ibir başka davranışta 
bulunuyoraz ve bu davranış Ibu dostluğu) zede-
liyeoek mahiyettedir. Arz edeyim : Dışişleri 
Bakanınnız İspanya'ya 'gidiyor. İspanya'dan 
ayrıldıktan (birkaç gün sonra bizim oradaki 
büyükelçimiz geri 'çağı/rılmış oluyor. Büyük
elçimiz niçin çağırıldı? B'ilr büyükelçinin bir 
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meımleike'tten ıgeri çağıırüma'sı mühim bir mâna 
taşır. Hükümet mi değişti, Dışişleri Bakanı 
mı değişti, yoksa İspanya'ya mıütovecclih dış 
politilkamızda bir değişiklik mi var? Bunlar 
yok. Sefir orada bir hata mı işledi? Maalesef 

^ üzüntü ile kaydedeyim^; son zamanlarda bu 
j (hâdiselere Taslanıyor. Fakat Ispanya'daki bü

yükelçimiz için (böyle İbir mesele yok,. Bilâkis 
gerek buradaki Dışişleri çevresinde kendisi ve 
ailesi çok iyi tannnmıştıa*. Heılkes değerli bir 
diplomat olduğunda ittifak ediyor. İspanyol
lar ise, yine bu büyükelçimizi' beğenmişler, 

: -takdir etmişler, o kadar ki, bizzat İspanya 
Dışişleri Balkanı, (bizim Dışişleri Bakamımıza, 
Madnit'te bir topluluk önünde, resmen şunu 
söylemiştir, üzüntü ile. Sefirin çekilmesinden 

I dolayı duydukları üzüntüyü belirtiyor ve «Keş
ke 'Çekmeceydiniz.» diyor. 

Şimdi garip bir durumdur, dostluk yapıyo
ruz, oradaki temsilcimizi geri çekiyoruz. Sebebi 
nedir, niçindir diye tahikik ettim. Dediler İd, 
Dışişleri Bakanlığından yoktan beri alınmış bir 
karar vardır, uzun zaman dışarıda kalan büyük 
Elçileri geri çekmek. Bu, 'birkaç yıldan beri 
alınmış bir karar, öbür taraftan öğreniyoruz 
ki bizim İspanya seferi oraya tâyin edileli an
cak bir veya bir buçuk yıl olmuştur. O halde 
bunu daha evvel düşünmeli idiler, oraya tâyin 
etmemeli idiler, yeni birisini oraya tayin etmeliy
diler. Bir dostluk bağı kurmak için Dışişleri Ba
kanımız İspanya'ya gidiyor. Yahut mevcut dost
luğu derinleştirmek için. Fakat garip bir tesa
düf; biz bir yandan bir dost kazanalım diyoruz, 
öbür yandan iki dostu gücendiriyoruz. Tesadü
fen şurada bir yazı var önümde, Cehdi Şahin-
giray arkadaşım, 15 Kasım tarihli Adalet Gaze
tesindeki fıkrasında şöyle dıiyor; okuyayım di
yor ki : 

«Bundan bir müddet evvel bu sütunda Gü
ney Kore Cumhuriyetinin millî bayramı münase-
betivle Ankara Sefaretinde tertiplenen kabul res
mine Hükümet erkânından hiç kimsenin iştirak 
etmediğini, Hariciye Vekâleti Umumi Kâtibinin 
davetliler dağıldıktan sonra uğradığını yazmış 
üzüntümü berilrtmiştim.» Devam ediyor, bunu 
Güney - Vietnam'ın millî bayramı münasebetiyle 
yine Ankara Sefaretindeki bir toplantı takibet-
miştir. Bu da Hükümet ve Devlet ricalimiz tara
fından gereken alâkayı görememiştir. Gerek Gü-
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ney - Kore ve gerekse Güney - Vietnam, komü
nizm saldırganlığına karşı harb halinde olan, 
Batı'nm müttefiki olan iki devlettir. Her ikisi de 
Türkiye'nin yakın dostluk ve alâkasına muhtaç
tırlar. Coğrafi bakımdan bizden çok uzakta bu
lunmalarına rağmen her iki milletin kendi millî 
dâvalarına bağlılıkları ve inançları dolayısiyle 
Türk milletine çok yakındırlar. Ama ne yazık 
ki bugünkü Türkiye hükümeti onlara milletin 
srımimî hislerini aksettirmekten çekinmektedir. 
Şimdi anladığım şu ki, bu gazeteci arkadaş bu iki 
memleketin millî bayramları münasebetiyle davet 
edilmiş, davete gitmiş ve orada şikâyet etmişler, 
üzüntülerini belirtmişler. Niçin hükümet erkâ
nında hiç kimns gitmedi oraya bilemiyorum. Her
halde üzücü »bir şeydir ve bu metmlolcetlerle dost
luğumuzu, bu sağlamlaştırmam. 

Dışişleri Bakanımız bu şekilde hakikaten 
Türk - İspanya dostluğuna yardım etmiş midir, 
etmemiş midir pek bilemiyorum. Demin anlattı
ğım bu sof ir hâdisesi maale?ef Ibu işi gölgelemiş
tir. Her halükârda biraz biber katmak, çeşni ver
mek için, Dışişleri Bakanımız birşey kazanmıştır : 
Orada bir şövalyelik kazanmış. Onu not etmek 
lâzım; bir şövalyelik kazanmış.. 

Şimdi, Sayın Başbakan Yardımcısı buyurdu
lar ki, «İspanya seyahatinin perspektifleri var
dır. Getireceği neticeler vardır.» Bunlardan bir 
tanesi de Lâtin Amerika'lılar ile dostluk kur
mak, daha doğrusu Kıbrıs meselesi Birleşmiş 
Milletler Asamblesi önüne getirildiği zaman, 
orada oya müracaat edilecek, Lâtin Amerika'-
lılar da bu toplantıda oylarını beliki bizim is
tikametimizde kullanırlar. İspanya yolu ile 
bunların gönüllerini almak ve oylarını kazan
mak. Maalesef ısrarla belirtmem lâzım ki, Dışiş
leri Bakanımız katiyen bu meselenin farkında 
değildir. İspanya Hükümetinin Lâtin Ameri
ka memleketleri üzerinde zerrece nüfuz ve te
siri yoktur. Lâtin Amerika dediğimiz zaman 
18 Devlet hatırımıza gelir. Bunların 17 si fil
hakika İspanyolca konuşur, bir tanesi de Bre-
zilye, Portekizce konuşur. Bu memleketler, 18 
Lâtin Amerika memleketi, 25 üyesi bulunan 
Amerikan Devletleri teşekkülüne bağlıdır. Ve 
bu teşekkülde de en nüfuzlu üye Birleşik Ame-
rikadn". 

Diğer taraftan Lâtin Amerika memleketleri, 
günün icabı ekonomik bağlarla biribirine bağ
lıdırlar. Ve bu memleketlerin iktisadi yapıları-
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nın esas malzemesi, çimentosu, dolardır. Bu 
memleketlerin alışverişleri Birleşik Amerika 
ile dir. Bu (memleketler, Lâtin Amerika memle
ketleri, Birinci ve İkinci Dünya savaşlarından 
sonra Avrupa ile alâkalarını hemen hemen kes
mişlerdir. Hele İspanya ile hemen hemen hiç 
alâkaları yoktur. 

Dil mevzuuna gelince; bu memleketlerde 
konuşulan İspanyolca, eski îspanyolcadır Fark
lıdır. Bugün İspanya'da konuşulan İspanyolca 
değildir. Tıpkı Fransız Kanadasmda konuşu
lan Fransızca ile, Fransa'da konuşulan Fran
sızca gibi. Fakat bunun da ötesinde 'bir mesele 
var. Bu memleketler bilâkis İspanya'ya kız
gındırlar. Misal olarak söyliyeyim. Meselâ bun
ların münasebetleri Türkiye ile Suriye arasın
daki gibi değildir ve hattâ bunun kadar bile 
değildir. Suriye Osmanlı İmparatorluğunun bir 
parçası idi. Oysa, İspanyolca konuşan Lâtin 
Amerika memleketleri İspanya'nın bir müstem
lekesi idi. Ve orada hâkim olan his, bir müs
tevlinin boyunduruğu altında bulunan ibir mem
leketin müstevliye karcı hissettiği, içinde duy
duğu hislerdir. Yanlış kapı çalınmış, İspanya 
yolu ile Lâtin Amerika fethedilmez. Lâtin 
Amerikanın fethedilmesi için mutlaka Birleşik 
Amerika kapısından girmek lâzımdır. Eğer bi
zim Dışişleri Bakanlığı bu yoldan Lâtin Ame
rikalıları fethedeceğini zannediyorsa, yanlış yol
dadır, hatalıdır. 

BAŞKAN — 15 dakika oldu, konuşmanız 
daha ne kadar devam edecek? 

SAMİ KIRDAR (Devamla) — Yazılı oku
muyorum. 

BAŞKAN — Tüzük mucibince 15 dakikayı 
geçmemesi lâzım. 

SAMİ KIRDAR (Devamla) — Daha var. 

BAŞKAN — Yüksek Heyete arz edeyim, Sa
yın Kırdar 'm konuşmasına devam eylemesini 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyan-
ler... Kabul edilmiştir. Buyurun efendim. 

SAMİ KIRDAR (Devamla) — Bir noktaya 
daha işaret etmek isterim. 18 Lâtin Amerika 
memleketini kazanmak için biz bir zahmete kat
lanıyoruz, Dışişleri Bakanını İspanya'ya gön
deriyoruz. Bunun yanında Birleşmiş Milletler
de 25 üyesi olan Müslüman devletlerle ilgilen
miyoruz. Bir paradoks.. Niçin? Onların 18 
üyesi var, bunların 25 üyesi var? Hıristiyan 
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memleketlerle dostluk kuruyoruz, budist mem
leketlerle dostluk k rmyoruz, miislüman mem
leketlerle dostluk kurmaktan çekiniyoruz, ka
çmıyoruz. Neden? Akla bir «soru gelir. Kendi 
kendimizden ani korkuyoruz? Ümidetmtk iste
miyorum. Her halde bu düşünce tesiri altında 
(değildir sanıyorum, basit (bir ihmaldir, her hal
de 'bir ihmaldir, bunu düzeltmek lâzım. 

Muhterem arkadaşlarım, bu K:bı\s davası 
dolayısiyle Birleşmiş Milletlerde oy toplamak 
meselesi İbir hakikati ortaya çıkarmaktadır. O da 
Türkiye'nin içte ve dışta kuvvetli olması mese
lesi. Eğer Türkiye içte ve dışta kuvvetli olsay
dı Kıbrıs dâvamız bugünkü acıklı durumuna 
düşmezdi. Türkiye'nin iç aa'fı lilaerindıe dur-
mıyacağım, polemiklere yol açar, dallanır, bu
daklanır. Fakat dış kuvveti üzerinde bir nebze 
durayım. 

Türkiye'nin dış kuvvetinden neyi kasde-
diyorum... Bir memlekettin ne kadar çok dostu 
olursa dışarda, ısözüne, itibar eden ülkelerin 
sayısı ne kadar 'yüksek olursa o memleketin dış 
kuvveti, dış siyasi nüfuzu o kadar büyük olur. 
Burada ibir memleketin dış kuvvetini askerî gü
cü ile karıştırmamak lâzımdır. Askerî güç baş
kadır. Meselâ Birleşik Amerika'nın 'elinde kor
kunç kudrette silâhlar vardır. Aynı korkunç 
kudretteki silârlar Rusya'nın da elinde var
dır. Bunlar (birbirini karşılıyor. Fakat her 
ikisi dış siyasi nüfuzlarını artırmak için bü
yük ibir mücadele halindedirler, çalışıyorlar, 
propaganda yoliyle, yardım yoliyle* kültür 
yoliyle ve naire. Dünyadaki, memleketleri 
kendilerine cezbetmeye çalışıyorlar. Kısaca 
geçeceğim, biliyorsunuz dünya gruplara ay
rılmıştır. Batı Grupu vardır, Doğu Grupu var
dır, bunların dışında bir de tarafsızlar Grupu var
dır. Bunlara ıbağımsızlar deniyor .Üçüncü dün
ya adiyle adlandırıyoruz, işte herkes (bu 
üçüncü dünya .memleketlerini kendilerine çek
meye çalışıyor. Biz de 'güya "çalışını işiz, 18 Lâ
tin Amerika memleketini çekmeye çalışmışız. 
Fakat zannediyorum ki, bu işte ciddî bir çalış
ıma yoktur. Maalesef yoktur. Fakat bunun 
üzerinde durmak lâzımdır. Sayın Başbakan 
Yardımcısı buyurdular ki. Kahire'deki Zirve 
Toplantısı için daha evvel oraya giden mem
leketlerle temas ettik, sefirlerimize talimat 
verdik. Burada şunu belirteyim, maalesef Ka-
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bire Konferansı da bizim aleyhimizde olmuş
tur. Biz oraya iki büyükelçi gönderdik, 
Cezayir Büyükelçisi ile Libya Büyükelçimizi. 
Bu büyükelçilerimiz oraya ka<bul edilmedi
ler. İsrar ettik, reddettiler. Neticede mahcup 
düştük, dış itibarımız zedelendi. Bu gibi 
şeylere çok evvelden karar vermek, çok daha 
evvelden düşünmek lâzımdır. Biz Cezayir Kon
feransının bizim aleyhimizde cereyan ettiğini 
yakından biliyoruz. Biliyoruz, çünkü Makarios'-
un oraya gideceğini (biliyorduk. Nasır'm bu 
işte müessir olacağını biliyorduk. Bütün (bun
ları biliyorduk ama ne yapacağımızı bilmi
yorduk. Ben Dışişleri Bakanımızın lüzumsuz 
yere İspanya'ya gideceğine üç ay evvel İs
panya Dışişleri Bakanı gelmişti bize. Orada gö
rüşüldü dostluk teyidedildi v. s. Onun yerine 
bu bağımsız memleketlerden birine gitmesini 
tercih ederdim. Bu Kahire Zirve Toplantısına 
bildiğiniz gibi 57 memleket katıldı. 10 tanesi 
müşahidolarak 47 si de konferans üyesi ola
rak. Bunlar en yüksek derecede siyasi şahsi
yetler tarafından temsil edildi. Cumhurbaşkanı, 
kırallar, Habeşistan İmparatoru, 'başbakanlar 
ve saire vardı. Maalesef biz Kahire Konfe
ransından istifade etmek şöyle dursun, Ka
hire Konferansının aleyhimize olmaması için 
hiçbir tertibat almamışız; almadık. 

Şimdi Ibu mevzuda daha çok şey söyliyebile-
ceğim, ama kısa kesiyorum. 

Sorumun üçüncü maddesine geleyim. Ben 
niçin, Sayın Dışişleri Bakanımız için bir gölge 
Bakan dedim? Kahire toplantısı zamanında 
Dışişleri Bakanı yok (burada... Galo Plaza 
geliyor, bir arabulucudur, hakem rolü oynı-
yaeak, Dışişleri Bakanımız yok burada... Şu
rada bir parantez açayım, Galo Plaza Orta 
Amerika memleketlerinden Lâtin Amerikalı
ların eski Cumhurbaşkanıdır. Kostarika'nm 
zannederim. Nüfuzlu bir adamdır. Birleşmiş Mil
letlerde nüfuzu vardır. Ve Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreteri Utant'm yakın ahbabıdır. Adam 
geliyor buraya, birinci derecede sorumlu olan bi
zim Dışişleri Bakanımız yok... Galo Plaza hakem 
vaziyetinde geliyor. Biz Kıbrıs dâvasında davacı
yız. Hakem geç kaldı, 7 Ekimde gelecekti, gele
medi. Biz daha evvel söz vermiştik, İspanya'ya 
gitmek için. Onun için olmadı. Aldık başımızı 
İspanya'ya gittik. Galo Plaza'yı burada bıraktık. 
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Elbette Galo Plaza burada başkalariyle görüşe
cektir. Başbakan vardır burada Bütün bunlar 
gösteriyor ki, Hariciye Vekilimiz burada bulun
sun bulunmasın mesele yok. Zaten kendileri de 
ifade ettiler bir memur vaziyetindedir, tâyin iş
leri ile meşgul olurlar, diplomatik kuryeyi imza
larlar öyle buyurdular. Binaenaleyh, nedir Dışiş
leri Bakanının vazifesi? Bir gölge bakan, bir me
mur, rutin işleri imza edecek yürütecek. Şimdi 
bunun bir de tuhaf tarafları vardır. Dışişleri Ba
kanı garip, garip demeçlerde bulunuyor. Meselâ 
25 Ağustosta diyor ki, Kıbrıs'tan bahsederken ne
tice, kesin netice 3 gün içinde, bu hafta içinde el
de edilecek. Aradan üç gün geçiyor 28 Ağustos
ta da durum bir felâkettir diyor. Şimdi bir 
Dışişleri Bakanı, üç gün evvel çok ümitli, üç gün 
sonra çok ümitsiz, bir felâkettir diyor. 13 Ekim
de değiştirme birliğinin üç gün sonra gidece
ğini söylüyor, aradan dört hafta üç gün geçiyor, 
değiştirme birliğimiz gitmemiştir. Dışişleri Ba
kanının ve Sayın Başbakan Yardımcısının kendi
lerinin bu hususta verdiği demeçler vardır, iki 
gün sonra gidecek değiştirme birliğimiz, üç gün 
sonra gidecek, yarın gidecek değiştirme birliği 
diyorlar... Topladım bunları, eğer doğru ise en 
az altı defa değiştirme birliğimiz Kıbrıs'a gitmiş 
olacaktı. 

Garip bir şey daha, Dışişleri Bakanı diyor ki, 
«Grime yolu ile değiştirme birliğimiz arasında 
bir bağlantı yoktur.» Girne yolu meselesi kendi 
başına bir meseledir.» Halbuki 13 Ekimde IJtant 
ile bir anlaşma yapılıyor, Dışişleri Bakanımızın 
bundan haberi yok mu? E... Böyle bakan olursa 
haberi olmıyabilir. 

Başka bir şey; Dışişleri Bakanımız İspanya 
dönüşü - Bu hepsinin üzerinde güzel bir örnek -
gazetecilerden hayretle soruyor. «Hâlâ değiştirme 
birliğimiz gitmedi mi, hâlâ gitmedi mi?» diyor. 
Şimdi Dışişleri Bakanımız değiştirme birliğinin 
gidip, gitmediğinden haberdar değildir. İki şey
den biri, ya kendisine rapor gönderil m iyor, bir 
hatadır nasıl olur Dışişleri Bakanına rapor gön-
derilmez? Yahut da gönderilen raporları okumu
yor, yine hata. Ama yine izahı şuradadır. Bir 
gölge bakan bunlarla meşgul olmıyabilir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu mevzuda daha 
çok söylenecek şeyler vardır. Sabrınızı suiistimal 
etmek istemiyorum. Hepinizi hürmetle selâmla
rım. 
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SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Usul hak

kında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim ne usulü hakkında? 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Efendim, 

15 dakika müddetle konuşmak gerektiği halde, 
buna Başkanlık Divanınca... 

BAŞKAN — Heyeti Ümuıniyeden karar al
dık. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — içtüzüğe 
aykırıdır efendim, müsaade ederseniz arz ede
yim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, İçtüzüğümüzün 
125 nci maddesinin son fıkrası sarihtir, şöyle de
mektedir: «Cevap ve düşünceleri bildirme sürele
ri her defasında 15 dakikadan fazla olamaz.» 
Âmir bir hükümdür. Bu âmir hükme göre her 
arkadaşımız cevap veren ve cevap alan, hepsi de 
15 dakikalık müddet içinde konuşmak mecburiyet 
ve zaruretindedir. Bunu da tabiî saymak gerek
mektedir. Aksi halde böyle uzun müddet siyasi 
nutuk çeker gibi veya konferans verir gibi bunu 
uzattığımız takdirde sözlü soru sahibi arkadaş
lar aydınlanamaz ve sorular da uzun müddet ce
vaplanamam. Bu itibarla Başkanlık Divanı tüzü
ğe aykırı hareket etmiştir. ı5 dakikadan fazla 
konuşturul maması lâzımgelir. Ve Yüksek Heye
tinize baş vurularak sözü uzatmak için müsaade 
istihsal edilmemesi de gerekmektedir. Bunun tea
mül haline getirilmemesi icabeder. Eskiden oldu
ğu gibi yine bundan sonra da 15 dakika müddet
le arkadaşların konuşmaları gerekir. Geleneklerin 
bozulmaması gerekir. 

Şunu da arz edeyim ki, benden evvel konuşan 
ar'kadaşlanımızın konuşmasına Iher hanıgi ıbir ta
riz ve telmihim yoktur. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Satır. 

DIŞİŞLERİ BAKANI VEKİLİ DEVLET 
BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI KE
MAL SATIR (Elâzığ Milletvekili) — Muhterem 
Başkan, değerli arkadaşlar, İstanbul Senatörü 
arkadaşımıza sorduğu sualler çerçevesi içinde 
cevaplarımı arz etmiştim. Fakat değerli arkada
şımız sorduğu suallerinin çerçevesinin hudutla
rını aşarak, aşağı - yukarı Ibir dış politikamı
zın muhasebesini ve görüşmesini yapmak arzu
suna kendilerini kaptırmaktan kurtulamadılar. 
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Eğer dış politika ve onu Bakan olarak tem

sil eden arkadaşımız hakkında bir müzakere 
arzu ediyorlarsa, Hükümet olarak (bundan hiç
bir zaman kaçınacak değiliz. Biraz evvel bir 
diğer mesele konuşulurken, Celâl Ertuğ arka-
daşıımız usul hakkında kürsüye gelerek buyur
dular ki, sualler soruluyor, Hükümet tarafın
dan gelen cevapları biraz heyecanlı buluyorum. 
İnsaflarına sığınarak ifade edeceğim. Hükümet 
tarafı illâ seçim münasebetiyle şu veya bu vesile 
ile hudutları akarak söylenen sözlere müsama
ha etmekle mükellef insanların topluluğu de
ğildir. Söylenecek sözler, söylenecek sorular 
lâyık olduğu cevaplarını alacaklardır. Buna 
şüphe etmesinler. Bir taraf söyliyecek, öbür ta
raf cevap vermiyecek. Böyle bir şeyi henüz 
hiç kimse kabul etmez ve kabul etmek te müm-
ikün değildir. Kırdar arkadaşım sözlerimizin 
kendilerini tatmin etmediklerinden bahsettiler. 
Ve şüphe yok ki, kürsüye gelirken peşin hü
kümlü olarak, söylenen sözleri kabul etmemek 
'karariyle ve kanaati ile 'bir insan çıkarsa kar
şıdakiler ne söylerse söylesinler o peşin hüküm
lü arkadaşımızı, <bir bakan hakkında sarih ka
naat sahibi arkadaşımızı kendi kanaatinden 
çevirmcik kudret ve kuvveti 'bizde yoktur. Böy
le bir şey, bir tılsımda keşfedilmiş değildir. Ha
riciye Vekilinin İspanya seyahati meselesinden 
girdik, Hükümetin Kıbrıs politikasına ve ora
dan hiristiyan devletler topluluğuna fazla iti
bar edildiğini ve bunun yambaşmda 25 tane 
müslüman devlet ile hiç ilgilenilmediğini söy-
liyerek çeşitli yolları ihtiyar ettik. Şimdi ben 
esprisini anlıyorum söylediği sözlerin, ama aynı 
espriyle cevap vermek için kendimi zaptediyo-
rum. Yani bir Hükümeti hiristiyan devletlerle 
ilgilenen ve müslüman devletlerle ilgilenmiyen 
bir töhmet altında bırakmanın ne kendisine 
faydası vardır, ne partisine faydası vardır, ne 
bize, ne de bizim partimize bir zararı vardır. 
Dış politika dinle veya diyanetle ilgili olmaz. 
Devletlerin karşılıklı menfaatleri ve işin icabı 
ile ilgili olarak mütalâa edilir ve bunu biz böy
le mütalâa ediyoruz. Kendileri gibi konuşmak 
icabederse, çok uzun konuşmak ebette mümkün
dür. Dünya devletlerini sınıflara ayırmak, on
ların vekillerinin söylediklerini söylemelk, söy
lemediklerini söylemek, bu tasniflere gidecek 
değilim. Ama 'bizim kanaatimiz, kendilerinin 
kanaatiyle karşı karşıyadır. Biz İspanya'nın 
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Lâtin Amerika devletleri üzerinde müessiriye-
tini biliyoruz. Her harici politika ile meşgul 
olanların o günleri 'bilirler ki, Hariciye Vekili
mizin İspanya'da 'bulunduğu sırada, orada ne 
gibi harici temaslar oluyordu ve bunlar dışiş
lerini takibedenler ve bahusus kendisi gibi hcım 
dışişleriyle ilgili ve hem de gazetecilik yapan 
bir arkadaşımız tarafından bilinmesi lâzımgelir. 
O günlerde İspanya'da Lâtin Amerika memle
ketleriyle ilgili toplantılar yapılmaktaydı. Ve 
İspanya Hariciye Nazırı Türkiye'ye «geldiği za-

; man bilhassa iadei ziyaretinin böyle İspanya'-
i daki kesif bir siyasi faaliyetin bulunduğu dev

reye isabet ettirilmesinde büyük faydalar oldu
ğunu söyledi ve bu şekilde fbiz bu seyahati o 
güne tekarrür ettird'k. Ama iddiadır iki, İs
panya'nın Lâtin Amerika'ya müessiriyeti yok
tur. Bir ibaşka iddia, 'bunun tersini söyliyebi-
lir. Bu üzerinde daima konuıulması lâzımge-
len bir şeydir. Yalnız arz edeyim ki ; Hariciye 
Vekilinin İspanya seyahati bir nezaket ziyare
tinin iadesinden ibaret değildir. Yine millî 
menfaatlerimizi arz ettiğim ölçüde yerine getir
mek maksadı da düşünülmüştür. Arkadaşımız 
e... işte büyük bir yazarın, kendilerince büyük 
bir yazarın yazılarını mehaz ittihaz ederek bir 
devleti memnun ederken diğer iki devleti mü
teessir ettik beyanında bulundular. Benim ar
kadaşlarım fırsat buldukça memleiketimizde 
temsil edilmekte olan milletlerin resmî günleri
ne, bayramlarına, kurtuluş merasimlerine işti
rak etmektedirler. 

Şu dakikada böyle ıbir soruya muhatabolaca-
ğımı bilmediğim için, bahsettikleri Güney Ko-
re'ya, Vietnam'a hangilerinin gidip 'hangileri
nin gitmediklerini bilmiyorum. Bu .bakımdan 
cevap arz edecek değilim. 

Bir noktayı millî menfaatimiz bakımından vu
zuh ile ifade etmek isterim. Bir kısım siyaset 
adamları, zamanlı zamansız millî menfaatlerimi
ze uygun olup olmadığını mütalâa etmeden mem
leketimizin dışarda itibarının azlığını, zayıf 
Hükümet bünyesinde olduğunu mütalâa eder
ler ve bunlar maalesef Parlâmentoda vazifeli 
insanlardır. Birtakım siyasi partilere mensup
lardır. Eğer Türkiye'nin millî menfaati, dışar-
daki itibarının azlığı, ki biz bu kanaatte deği
liz, Hükümetin za'fmdan ileri geliyorsa bu zih
niyette olan ve bunu iddia eden ve zaten sevgi-
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sinden nasibi olan insanlar böyle bir Hükümeti 
iş başında bırakmazlar. Her şeyden evvel vazi
felerini yaparlar, zayıf Hükümet milletin, mem
leketin kaderine hükmetmiyor, vazifesini yap
mıyor, dışarda bizi itibarsız hale getiriyor» de
dikleri Hükümete karşı gelirler, birleşirler ve 
millî menfaat neyi icabettiriyorsa bunun ica
bını icra ederler. Yoksa her kürsüye gelişte 
Millet Meclisi içinde ve dışında rasgeldikleri 
yere çıkarak bunu ifade etmeleri bizzat kendi
lerinin millî menfaatlerimize aykırı hareket et
tiklerinin delili sayılmak icabeder. Ya inanıyor
lar, vazifelerini yapsınlar, yahut böyle bir şe
yin millî menfaate aykırı olduğunu bilerek bu 
gibi bayanlardan sakınsınlar. Başka türlü mem
leket idaresi mümkün değildir. Biz Hükümet 
olarak iş başında bulunuyoruz. Omuzumuza si
lâhı alıp Millet Meclisinin ve Senatonun çok de
ğerli üyelerine silâh tevcih ederek zorla iş ba
şında bulunan bir iktidar deeiliz. Biz T. B. M. 
Meclisinin oylariyle iş başında oturan ve onla
rın itimatları azaldığı gün bir dakika bile ye
rinde durmıyacak olan bir demokratik anlayışın 
mensuplarıyız. Zorla iktidarda desiliz ki zayıf 
Hükümet memleketi bu hale getirdi, kuvvetli 
hükümet şöyle olurdu, diye beyanda bulunu
yorlar, kendilerinin bu beyanları ki, bu çeşit 
beyanlardır ki, memlekette hakikaten vatan
daşı tereddüde sevk etmekte, iktisadi hayatımı
zın gelişmesinde büyük zararlar doğurmakta
dır. İnanıyorlarsa, Hükümete itimatsızlık be
yan ederler ve is basma itimadettikleri Millet 
Meclisinden bir Hükümeti getirirler ve böyle
likle bir zarardan korunmuş olurlar. İnanma
dan ifade edivorlarsa. bunun ne kadar zararlı 
olduğunu sövlr-move lüzum görmüvorum. Haki
katen zararlıdır. Faydalı bir hareket değildir. 

Deriştirme Birlimi hakkında Haricive Vekili 
sövle dedi, bövle dedi.. Do«rru. Yani Deriştirme 
Birlimi, vani bizim elimizde olmıyan, Birleşmiş 
Milletlerin elinde olmıyan sebeplerle muayyen 
gün ve zamanda maalesef gitmedi. Yunan hari
ciyesi dâhil, Amerikalılar dâhil. Birleşmiş Mil
letler O^nel Sekreteri dâhil, Türkiye Cumhuri
yeti Hükümetine rica ettiler ki, «bunu biraz 
müsamaha ile karşılayınız.» işler biraz düzele
cektir, şu olacaktır, dive. Deriştirme Birliği bi
zimle beraber bizzat Kıbrıs'ta maalesef iş ba
şında bulunan zatın da müsaadesini almak lâ-
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zımgeliyordu. Bugün verilecek, yarın verilecek 
gibi bir aralık tereddütlü bir devre geçirdiği
miz doğrudur. Ama hâdiseler böyledir. Hükü
met bu Hükümet değil, başka Hükümet olsaydı 
yine hâdiseler böyle inkişaf edecekti ve netice 
böyle olacaktı. Bundan dolayı, bazan zaman za
man beyanlarımız oluyor. Kıbrıs'taki vatandaş
larımızın ihtiyacı olan sözleri söylemek mecbu
riyetini hissediyoruz. Bunu yapılacak şeyler ve 
yapılması lâzımgelen şeyler olarak inandığımız 
için yapıyoruz. Arkadaşımın söylediği, lütuf 
olarak söylediği sözlere zaptedebildiğim ölçüde 
cevap arz etmiş bulunuyorum. Kendileri sözle
rinin başında teşekkür ettiler ve fakat bu te
şekkürlerini bir nezaket olarak, yoksa tatmin 
edilmiş olmalarından değil, diye beyan ettiler. 
Ben de sözlerimin sonunda kendilerine aynı şe
kilde teşekkür eder, huzurunuzdan ayrılırım. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kırdar. 
SAMÎ KIRDAR (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlarım, demin ısrarla üzerinde durdum, de
dim ki, ben bu mevzuu bir iç politika mevzuu 
yapmak, bir polemik mevzuu yapmak istemiyo
rum Fakat Sayın Başbakan yardımcımız çevir
diler, işi döndürdüler, dolaştırdılar yine bir iç 
nolitika mevzuuna getirdiler. Bu normaldir. 
İhtisasları oradadır, bu işi çok daha iyi bilirler. 
Elbette bir Dışişleri Bakanı olsaydı karşımda ve 
dış işlerinde ihtisası olan bir mesul Hükümet 
adamı olsaydı 'karşımda ısar edecek değildim. 
Hak veriyorum kendilerine. Elbette bir taraf
tan cevap verecekler. Yalnız, şu noktaya işa
ret edeyim, müsaade buyururlarsa bugünkü Hü
kümeti iktidar mevkiinde tutup tutmamak kud
reti benim elimde değil. Bendeniz bir muhale
fet mensu'bu olarak müsaade buyursunlar da ken
dilerini tenkidedebileyim ve yaptıkları işin ha
talı olduğunu eğer kanaatim o yolda ise bunu 
söyliyebileyim. Eğer ben bir muhalefet mensu
bu olarak Hükümeti tenkidedemezsem, tenkidet-
mem lâzımca; çünkü madem beğenmiyorsun, öy
le ise bizi düşür diye bunu cevaplandırmak bil
miyorum ne dereceye kadar mantıkidir. Elimde 
imkân olsaydı hiç şüphe etmeyin hemen şimdi 
düşürürdüm; sizin Hükümetinizi. (Soldan alkış
lar) ama yok ki, o imkân elimde. 

Şimdi buyurdular ki; peşin hükümle orta
ya geliyor. Çok da yavaş kuruştum. Belki bir 
konferans verir gibi konuştum takibedebilsinler 
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diye. Acaba kendilerinin söylemediği hangi 
nuevzuu bendeniz aldım ele, birer birerİ Sözlü 
soruma karşılık hazırladıklar] metin cevabını 
teker teker verdim, yalnız ilâveler yaptım, 
orda mevcııdolmryan şeyleri söyledim, yanlışlık
ları. işaret ettim. 

Bir noktaya daha işaret edeceğim; müsaade 
ederseniz, ben müslüman devletlerde dostluk ku
ralım derken bir A. .1.*., O. II. 1\ görüşlerini bu
rada aksettirmek istemedim. Eğer dikkat buyur-
yurdularsa buna, bir de budist memleketler de
dim, hattâ hiçbir dine inanmıyan kızıllar da 
diyebilirim, onlarla da dostluk kurmaya çalışıyo
ruz, hiçbir dine itibar etmiyen kızıllarla da dost
luk kuruluyor, neden müslüman memleketlerle 
kurulmasın? Bu mevzuu bir dış politika mevzuu 
yapmışım mevzuu dış politika mevzuudur, el
bette. Sözümün başında da arz ettiğim gibi 
bir Dışişleri Bakanı bir memleketi ziyarete git
miş, ne var bunda, gayet tabiî. Ama arz ettim 
ki, l)iı ziyaret bir hatalar manzumesi şeklinde 
karşımıza çıkıyor, oradan girdim. ve hataları 
sıraladım. Daha fazla uzatmak istemiyorum, sab
rınızı tüketmemek için. 

Hepinizi hürmetlerimle selâmlarım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
10. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Osman 

Köksal'm, basında neşrolunan yolsuzluk iddia
larına dair, Başbakandan sözlü sorusu (6 /280) 

BAŞKAN — Sayın Koksal, burada. Sayın 
Başbakan, burada. 

DEVLET BAKANİ NÜVİT YETKİN (Ma
latya) — Sayın Başkan, mehil rica edebilmek 
için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANİ NÜVİT YETKİN (Ma
latya) —• Muhterem. Başkan, kıymetli arkadaş
larım, Sayın Koksal arkadaşınım tahrik etmiş 
oldukları sözlü soru münasebetiyle ve i'akat se
vimsiz bir taleple huzurunuza çıkıyorum, Sayın 
Koksal arkadaşımdan evvelâ özür dilerim. So
rularını,çok önemli telâkki ettiğimiz sorularına 
daha vazıh, daha kesin cevap verebilmek için 
konuyu derinleştirmek lüzumunu hissetmekte
yim. Zira pek muhterem arkadaşımın mevzuu-
bahsettiği yolsuzluk olayları hakkında basında 
çıkan neşriyat az değildir. Basın murakabe gö-
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revini ifa ederken çok zaman ciddî delillere 
dayanarak çok zaman riayetlere ist i nad ederek 
pek sık, pek mebzul birtakım yolsuzluk iddiala
rı yayınlamakta bulunmuştur. Sayın soru sa
hibinin bütün 19(i4 yılı içinde bu kabil çıkmış 
neşriyatın mahiyetleri, taallûk ettiği hâdise
ler hakkında cevap istemesi karşısında, her ko
nu üzerine o konunun taallûk ettiği mesul ar
kadaş ve mesul dairelerden bilgi istemek ve ne
ticeleriyle birlikte huzurunuza çıkmak ihtiya
cını duyduğumuz için bu yolda yaptığımız araş
tırmalar daha henüz neticelenmemiştir. Bu iti
barla tüzüğümüzün verdiği imkândan faydala
narak ve sayın soru sahibinden özür diliyerek 
mümkünse Yüksek Senatonun, cevap vermek 
üzere, bir aylık mehil vermesini istirham ede
rim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Koksal. 
OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — İstekleri yerindedir kendilerine teşek
kür ederim, zaman verilmelidir. 

BAŞKAN — Şu halde Yüksek Heyetinizin 
oylarına arz edeceğim. 

Sayın Devlet Bakanı bir ay mehil istemek
tedirler. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
•edilmiştir. 

11. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi 
liifat Özdeş'in, Deniz Nakliyatı Genel Müdürlü
ğüne dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/281) 

BAŞKAN — Sayın Özdeşi Burada. Sayın 
Ulaştırma Bakanı? Burada. 

ULAŞTİRMA BAKANİ FERİT ALP İS
KENDER (Manisa) -— Mehil rica edeceğim. 

BAŞKAN — - Buyurun Sayın Ulaştırma Ba
kam. 

ULAŞTIRMA BAKANL EERİT ALPÎS-
KE\T1)UL\ (Manisa) —Muhterem Başkan, muh
terem senatörler, Kocaeli Senatörü Sayın Ri-
fat Özdeş arkadaşımız sekiz soru halinde Ba
kanlığımıza birtakım sualler tevcih buyurmuş
lardır. Bunlardan birincisi bilhassa 440 sayılı 
Kanunla İktisadi Devlet Teşekkülü haline ge
tirilen Deniz Nakliyat Şirketinin icra ve yöne
tim organlarında ne gibi bir değişiklik yapıldı
ğı veya icraatta bulunup bulunulmadığıdır. 
440 sayılı Kanun İktisadi Devlet Teşekküllerine 
hakikaten yeni bir ruh ve zihniyet getirmiştir. 
Bakanlığımız da bu istikamette icra ve yönetim 
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kurullarını gözden geçirmiştir. Biliyorsunuz ki, 
bu kanım yürürlüğe girdikten kısa bir zaman 
sonra yönetim kurullariyle icra organlarında 
bâzı değişiklikler yapılmasını da âmirdir. İni
kat müddet çok kısa olduğu için biz bu yöne
tim kurulunda bir değişiklik yaptık, buraya se
nelerce Deniz Yollarında, Denizcilik Bankasın
da çalışmış ve üç lisan bilen bir yüksek inşai-
ye mühendisi ve yine Denizcilik Bankasında 
çalışmış düristisi ve faaliyetleriyle temayüz et
miş, Bakanlıktan yetişmiş yine yüksek tahsili 
olan bir arkadaşı tâyin ettik. Ve yönetim kuru
lunda böyle bir değişiklik oldu. İcra orgaıunda
ki değişikliği daha sonra yapmak üzere bu ace
le kararname bütün İktisadi Devlet Teşekkül
lerine şâmil olmak üzere Hükümetçe çıkarılmış 
bulunuyor. 

Denizcilik Nakliyat Şirketinde bâzı 'hâdise
lerin cereyan ettiğine dair ihbar ve şikâyetler 
oldu. Bunun üzerine orada gerek icra ve gerek
se yönetim hususunda 'bâzı değişikliği Ulaştır
ma Bakanlığı olarak düşündük. Bir taraftan 
da tahkikata giriştik. Sayın senatörün bu 8 mad
dede hulâsa ettiği hususlardan bir kısmı tah
kikatın kapsamı içindedir. Bir kısmına bu öner
geyi verdikten sonra vâkıf oldum ve bunu da 
tahkik mevzuu yaptık. Bu ikinci kararname im
zaya gittiği zaman muhterem bir arkadaşım 
huna adeınikanaatle Bakanlar Kurulunda gö
rüşülmesini teklif etti. Onun için henüz çık
madı. Malûmuâlinizdir ki, Bakanlar Kurulunda 
bir arkadaş dahi bir kararnameye itiraz ederse 
onun fikri muhteremdir. Bakanlar Kurulu bu
nu toplanarak görüşür ve konuşur. Bunlar bi
rinci ve ikinci Koalisyon Hükümetlerinde sık 
sık olagelmiş haldir. Üçüncü İnönü Hüküme
tinde bu defa vâki oldu. Tabiî arkadaşımızın 
kendi görüşleri kanaatleri vardır. Bizce muh
teremdir. Fakat bunu görüşmeye vakit bulama
dık. Çünkü Bakanlar Kurulunu Kıbrıs mesele
si zaman zaman geceli gündüzlü meşgul et
tiği gibi mühim işler de araya girdi. Zaruri 
vazife seyahatleri araya girdi. Bakanlar Kuru
lunun gündemindedir. Bu itibarla birinci madde 
hakkında bundan başka bir şey söyliyecek du
rumda değilim. Diğer yedi madde ise tahkikat 
mevzuudur, Anayasaya göre de, ve aynı zaman
da tahkikatın selâmetle cereyanı ve intacı ba
kımından bu hususlarda da konuşmamak gere
kir. Çünkü mesul bir Hükümet adamı olarak 
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bu tahkikat hakkında söyliyeceğim sözler tah
kikatın seyri üzerinde müessir olabilir. Anaya
sanın âmir hükümleri de bu hususta bizi menet
mektedir. O itibarla ..Yüksek Heyetinizden ve 
Sayın Başkandan hiç olmazsa bir ay kadar, bu 
tahkikatın bitmesine değin bir mehil talebinde 
bulunuyorum. .Sayın soru sahibinin de buna 
muvafakatini bilhassa kendilerinden rica ede
rim. 

Hünmetlenimle. 

BzlŞKAN — Sayın 'Öızdeş. 
RİFAT ÖZDEŞ (Kocaeli) — Cumhuriyet 

Senatosunun muhterlam üyeleri, aziz arkadaş
larım, Ulaştırma Bakanı arkadaşımızın burada 
verdiği izahlarla sureti katiyede karşı karşı -
yayım. Çünkü 'bütün 'bu tahkikat mevzuu ad
dettiği ve madde .maddle sorduğum bütün su
ali enin cevaplarını kendileri bilmektedirler. 
Tahkik 'ettii'miştir. Bugünkü tahkikat sadece 
bu işi geri bırakmak içindir. Bu söylediklerimi 
ispata muktedir ve delillerine sahibolarak 
huzurunuza çıktım. Bir suiistimal yuvası olan 
ve bir türlü ıslah edilleımiyeıı Ibıı müessesele
rin, bilhassa deniz mevzuunda katiyen vazife
sini yapmıyan Ulaştırana Bakanlığı mevzula
rını huzurunuzla serebilmek dçi'iı 15 dakika kâ
fi değildir. En az aşağı - yukarı bir saat izahat 
verınıeme, vesika ve delilleri (huzurunuzda ispat 
etmeye muktedir bir arkadaşınız olarak bugün 
vaktin geçmiş olmasını nazarı itibara alarak 
gelecek oturuma bırakılmasını, cevaplarının 
tarafınızdan kabul elidımjesini rica ederim. Bir 
ay mühlet sadece vakit kazanmak içindir. Ben
deniz şahsan muvafakat etmiyorum. 

Şimdi 'arz ediyorum. Bu işi sürüneemtede 
bırakmak asla hatır ve hayalimden geçmemiş-
1 ir. Ben nerede Ibir tahkikat mevzuu varsa onu 
tahkik 'ettirmek, gün ışığına çıkarmak, suçlu 
varsa ayıklamak, bunu hassasiyetle takibeden 
bir arkadaşınızım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

ULAŞTIRMA BAKANI FERİT ALPİS-
KEıNDER (Manisa) — Muhterem arkadaşlar 
aslolan hüsnüniyettir diye hukukta yerleşmiş 
bir kaide vardır. Sayın Amiral bu kaideye 
kanaatimce pek bağlı kalmamaktadır. Ama ıben 
hukukçu olduğum için hayatıımın sonuna ka
dar bu kaideye bağlı kaçağım. 
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Şimdi, bâzı hususlar tahkik edildi, fakat 

sonradan bâzı ihbarlar vâki oldu, bu ihbar
lar daha ziyade malî mahiyettedir, maliyeyi 
de alâkadar eder mahiyettedir. Biz yalnız Ulaş
tırma Bakanlığının yaptığı bir kesim tahki
katla iktifa etmedik. Son vâki olan ihbarlar 
ulaştırma müfettişlerinin yaptığı tahkikatla 
murtaıbıt ibir vaziiyette idi. Onun için Maliye 
Vekâletine yazdık. Hattâ Sayın Maliye Baka
nına telefonla, çdk olan işleni arasına, bunun 
tacilini rica ettiım. Kendileri en seçkin iki mü
fettişlerimi bize verdiler. Şimdi, Maliye ve 
Ulaştırma Bakanthkları müfettişleri karma hal
de Demir Naldiyatmda gayet ciddî bir teftişte 
'bulunmaktadırlar. Bu itibarla 'bu tahkikat bit
meden Ibirşey söylemeye İmkân yoktur. O za
man, tahkikat ıbittikten sonra Ulaştırma Ba
kanı vazifesini yapmış mıdır, yapmamış mıdır, 
ihbara ve şikâyetlere gerekli dikkati ve has
sasiyeti göstermiş midir, görtermemiş midir? 
ancak ondan sonra belli olacaktır. Karar Yük
sek ıHeyetinizıindir. 

BAŞKAN — Sayın Ulaştırma Bakanı ibir 
ay mehil istemektedir. 

RIFAT ÖZDEŞ (Kocaeli) — Son söz be
nimdir, onun için söz istiyorum. 

•BAŞKAN — Buyurun efendim. 
RİFAT ÖZDEŞ (Kocaeli) — Muhterem 

Senatörler, Sayın Ulaştırma Bakanımızın hüs
nüniyetini mevzuu bahsederek ileri sürdüğü 
itiraziyle de karşı - karşıyayım. Sayın Ulaştır
ın a Bakanı Deniz Nakliyatı A. Ortaklığı İda
resindeki aksaklıklara, kendisine verilen ve
sikalarla kanaate vardığı içindir ki, bundan 
4 ay evvel icra organında yapılacak tadilâtı 
>sevk etmiş 4 aydalı ıberi de yine bahis buynr-
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dukları gibi, nedense, ne hikmetse Hükümetçe 
içindeki bir mâni ile karşılaşarak bu karar
name mevkii tatbike konulamamış. İnanma
dığı bir dâvayı, niçin kararnameyle Heyeti Ve-
kileye sevk etmiştir? Eğer yeni 'bir mevzu 
varsa - ki, behde de var, suali sorduktan son
ra - bu kararname tatbik edilir. Diğer taraf
tan tahkikat devam eder. Bu hiç'bir zaman 
mâni değildir. Haklarında tahkikat olan icra 
organları iş başında bulunduğu mücldefçe tah
kikatın ne dereceye kadar müsmir olabilece-

ı ğini de toazarı dikkatlerinize arz ederim. İnan-
: madiği, kifayetsizliklerine kanaat getirdiği 

yönetcileri ,icra organını değiştirmek için dört 
av evvel beyan ettiği bir kararnamenin tat
bikatında İsrar etmiyerı, yetkisi dâhilinde bu
lunan 'bu değişiklikleri icrada yumuşak dav
ranan Muhterem Ulaştırma Bakanının bu ta-

l lebine katiyen İştirak etmiyorum. Kanaatim 
j şudur ki, mesele geciktirilmek veya örtbas 

edilmek gayesine matuftur. Hürmetlerimle... 
BAŞKAN —• Sayın Ulaştırma Bakanının bir 

ay mehil isteğini oyunuza arz edeceğim. Kaıbul 
i edenler lûtfeta. işaret 'buyursunlar... Kabul et-

miyen'ler... Efendim çok az 'bir fark oldu. Onun 
için ayağa kalkmak suretiyle oylama yapı
lacaktır. Bu bir ay mehili kabul edenler lüt
fen -ayağa kalksınlar... (Bu soru Bakanlığa ne 
zurnan gitmiş sesleri.) 20 . 10 . 19^4 ta'nVndf 
Bakanlığa gitmiştir, efendim. Lütfen oturunuz. 
Kabul buyurmıyahlar avağa kalksınlar... 16 ya 
karsı 18 oyla bir ay mehil kabul edilmiştir. 

Efendim vakit ilerlemiştir 24 Kasım Salı 
günü saat 15 te toplanmak üzere birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanma saati : 18,55 
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B — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi 
Ziya Termen'in, Marmaris - Muğla yoluna da
ir yazılı soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı 
Arif Hikmet Onat'ın cevabı (7/161) 

22 . 8 . 1964 
Marmaris 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Ankara 

Aşağıda mâruz sorumun, Bayındırlık Ba
kanlığınca yazılı olarak cevaplandırılmasına, 
yüksek tavassutlarını rica ederim. 

Çanakkale 
Ziya Termen 

Soru : 1. iki yıllık vasati olarak, senevi 
176 000 kişi tarafından ziyaret olunan Rodos 
adasından, her güm iki vapur dolusu İskan
dinavyalının Marmaris giriş - çıkış kapımız
dan akın akın yurdumuza gelişleri ve günü
birlik, Muğla'yı ziyaretle avdetleri, malûmu-
•'nuzduı,. 

Marmaris - Muğla arasındaki yolun ber-
batlığmdan çekinmelerine rağmen her yıl tra
fiği 15 000 yabancıya müncer olan bu 60 kim. 
lik yol, ne vakit kendi masrafını derhal öde
yebilecek mâna ve seviyede, ıslah, tevsi ve 
asfalta ihata olunabilecektir? 

2. Bu yolun yapılması ile 176 000 kişilik 
Rodos ziyaretçisinin 50 000 inin, Türkiyemize 
atlıyacağı, bilinmekte, hesabolummakta mıdır? 

T. 0. 
Bayındırlık Bakanlığı 18 . 11 . 1964 

Hususi Kalem 
Sayı : 144/1123 

Konu : Çanakkale Senatörü 
Ziya Termen'in Marma
ris - Muğla yoluna dair 
yazıh sorusu. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 4 . 9 . 1964 gün ve 4143/5307 sayılı 

yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Çanakkale üyesi Ziya 
Termen'in Marmaris - Muğla yolu hakkında ver

diği yazılı soru önergesinin 
dırıldığmı arz ederim. 

aşağıda cevaplan-

Bayındırhk Bakam 
Arif Hikmet Onat 

Islâhına önem vermekte bulunduğumuz Muğ
la - Marmaris karayolunun 'onarımı ve asfaltlan
ması için Karayolları Genel Müdürlüğümüz tara
fından gerekli etüdler yapılmıştır. 6.5 milyon 
liralık ödeneğe ihtiyaç olduğu tesbit edilen 
60 kilometre uzunluğundaki bu yolun ollarımı 
önümüzdeki devrede tatbikat programına alı
nacak ve onarımın tamamlanmasından sonra da 
asfaltlanacaktır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi M. 
Nuri Âdemoğlu'nun, Etibank T. Kömür İşletme
leri Kurumu Yönetim Kuruluna dair yazılı soru 
önergesi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 
Hüdai Oral'ın >cevabı (7/155) 

Cumhuriyet Senatosu Başkalığına 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kay-
nafelar Ba&anhğı tarafından yazılı cevaplandı
rılmasını müsaadelerinize arz ederim. 

Adana 
M. Nuri Âdemoğlu 

Etibank -T. Kömür İşletmeleri Kurumu 
Yönetim Kuruluna Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığınca inha edilmiş olan kurul âzaları
nın varsa siyasi menşelerinin halen faaliyette 
bulunan hangi partiye aidolduğunun bildiril
mesi. 

T. C. 
Enerji ve Tabiî 19 . 11 . 1064 

Kaynaklar Bakanlığı 
Müsteşarlık Yayın İşleri 

Bürosu 
Sayı : 01 - 4396 - 64 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar Müdürlüğünüzün 7 . 7 . 1964 
gün ve 4033/5065 - 7/155 sayılı yazıları. 
Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi M. Nuri 
Âdemoğlu'nun soru önergesinde, Türkiye Kömür 
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işletmeleri Kurumu Yönetim Kuruluna dair so
rulan hususların cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arzederim. 
Hüdai O rai 

Enerji ve Ta.biî Kaynaklar Bakanı 

Adana Senatörü M. Nuri Âdemoğlu'nun soru 
önergesi cevabı : 

«YÖNETİM KURULU ÜYELERİ HAKKIN
DAKİ BİLGİ» 

Bakanlar Kurulunun, 1 0 . 5 . 1964 tarih ve 
6/3093 sayılı Kararnamesiyle Türkiye Kömür İş
letmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kuruluna 
atanan Başkan ve üyeleri hakkında lüzumlu ma
lûmat aşağıya çıkarılmıştır. 

1. —• Yönetim Kurulu Başkanı ( Genel Mü
dür ) Behzat Firuz, Maden Yüksek Mühendisi, 
Amerika'da Pittsburg Üniversitesinden 1942 yı
lında mezun olmuştur. 16 . 8 . 1943 tarihinden be
ri Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
camiasında muhtelif ve yüksek kademelerde gö
rev ifa etmiştir. 

2. — Teşekkül bünyesinden katılan Yönetim 
Kurulu Üyesi ( Genel Müdür yardımcısı - Malî 
ve Ticarî ) İhsan Karamil, İstanbul Üniversitesi 
iktisat Fakültesinden 1946 yılında mezun olmuş-

19 .11.1964 O : 1 
tur. 27 . 8 . 1958 tarihinde Türkiye Kömür İşlet
meleri Genel Müdürlüğüne intisabetmiş, muh
telif kademelerde görev ifa ettikten sonra Genel 
Muhasebe Müdürlüğüne yükselmiştir. 

3. —• Teşekkül bünyesinden katılan Yönetim 
Kurulu Üyesi ( Genel Müdür Yardımcısı - Sos
yal ve İdarî ) Şaban Demir, İstanbul Üniversi
tesi İktisat Fakültesinden 1946 yılında mezun 
olmuştur. 19 . 7 . 1958 tarihinde Türkiye Kömür 
İşletmeleri Genel Müdürlüğüne intisabetmiştir. 
Genel Muhasebe Müdür Muavini iken, Şubat 
1962 den 21 . 3 . 1964 tarihine kadar Sanayi Ba
kanlığında İktisadi Devlet teşebbüsleri merkez 
Kurulu Üyeliği ve bu tarihten 22 . 5 . 1964 tari
hine kadar da Bakanlar Kurulunun 9 . 5 . 1964 
tarih ve 6/3034 sayılı Kararnamesiyle Bakan
lığımızda aynı Kurulun Başkanlığını ifa etmiş
tir. 

4. — Bakanlığımızca inha edilen Yönetim 
Kurulu Üyesi ( Merkez Valisi ) Ruhi Çalışlar,. 
İstanbul Hukuk Fakültesinden 1933 yılında me
zun olduktan sonra Devlet memuriyetine inti
sabetmiştir. Kaymakamlık, Valilik. Müsteşar 
Muavinliği gibi görevler ifa etmiştir. 

5. — Yukarıda isimleri yazılı şahısların ha
len herhangi bir siyasi teşekkülle ilgileri yoktur.. 
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19 . 11 . 1964 Perşembe 

Saat : 15;00 
I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Anayasa Mahkemesi asıl üye seçimi 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
I I 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi İz

zet Birand'm, memleketimizi ziyaret eden Al
man Parlâmento Heyetinin karşılanması mera
simine dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/266) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Rah
mi Arıkan'm. Düzce kazasının Yakabaşı köyün
deki bir hâdiseye dair İçişleri Bakanından söz
lü sorusu (6/267) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi M. 
Nuri Âdemoğlu'nun. 1/3 Senato seçimlerine 
dair Başbakandan sözlü sorulu (6/269) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ca
hit Okurer'in, açılacak olan Eğitim fakültele
rine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/270) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ca
hit Okurer'in, orta dereceli okullardaki yeni 
kayıt ve kabul şartlarına dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/271) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'ın, 1964 senesi hasat mevsimine da
ir Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/273) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir üyesi 
Ömer Ucuzal'ın, Türkiye Şeker Fabrikaları A. 
O. ile pancar müstahsili arasırda akdedilen mu
kaveleye dair Sanayi Bakanmdan sözlü sorusu 
(6/274) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Üyesi M. 
Yılmaz lnceos:lu'nun ortaöğretimde uygulan
makta iken kaldırılan tek deften borçlu olarak 
bir üst sınıfa devam hakkına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/ '77) 

9. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Sami Kırdar'ın, Dışişleri Bakanının İspanya 

ziyaretine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/279) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Osman 
Köksal'm, basında neşrolunan yolsuzluk iddia
larına dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/280) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli üyesi Ri-
fat özdeş'in, Deniz Nakliyatı Genel Müdürlü
ğüne dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/281) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Celâl Ertuğ'un, Sovyet Rusya ile kültürel 
alanda münasebetler tesisine dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/284) 

13. —• Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Sami Kırdar'ın, İstanbul Üniversitesi öğretim 
üyelerinden bâzılarını hedef tutan ithamlara 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/285) 

14. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, Siirt ilinde cereyan eden hâ
diselere dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/286) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'm, memleketimizde yetişen bâzı 
mahsullerin değer pahasına satılmasına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/289) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu üye
si A. Nusret Tuna'nın, bakanlıklarda ne miktar
da yevmiyeli memur bulunduğuna dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/292) 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARALAŞ-

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİNCİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 




