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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

BİRİNCİ OTURUM 
Manisa Üyesi Ferit Alpiskender; İzmir'de 

sahipli arsalara yapılmak istenen gecekondula
ra ve bunun önlenmesi yolunda tedbir alınma
sı lüzumuna dair beyanatta bulundu. 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Maliye 
Bakanı İhsan Gürsan'a dönüşüne kadar, Tica
ret Bakanı Macit Zeren'in ve 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî Sa
vunma Bakanı Ahmet Topal oğlu'na, dönüşüne 
kadar, Devlet Bakanı Cihat Bilgehan'm vekil
lik edeceklerine dair Cumhurbaşkanlığı tezke
releri okundu, bilgi edinildi. 

Afyon Karalıisar Üyesi Celâl Tevfik Kara-
sapan'm; Birleşmiş Milletler Teşkilâtının 
XX nci Birleşime iştirak edebilmesi için Ana
yasanın 78 nci maddesi uyarınca karar alınma
sına dair Başbakanlık tezkeresi okundu ve tek
lif kabul olundu. 

Başkanlık için yapılan 31, 32 ve 33 ncü se
çim turlarında adaylardan hiçbirisi salt çoğun
luğu sağlıyamadı. 

Genel Kurulun, Cumhuriyet Senatosu Baş
kanı seçilinceye kadar her gün, saat 10 - 12 ve 
1 5 - 1 9 aralarında toplanması hakkındaki öner
ge kabul edildi. 

Adaylar üzerinde bir anlaşma teminini sağ
lamak üzere Birleşime yarım saat ara verildi. 

İKİNCİ OTURUM 
Başkanlık için yapılan 34 ncü turda da 

adaylardan hiçbirisi salt çoğunluğu sağlıya
madı. 

Başkanlık seçimi ihtilâfının, bir hal şekli 
bulmak maksadiyle, Danışma Kuruluna tevdii 
hususu kabul edildi. 

24 . 11 . 1965 Çarşamba günü saat 10 da ya
pılması kabul edilen toplantı kararı kaldırıldı. 

Birleşime yarım saat ara verildi. 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Seçim konusu üzerinde geçen konuşmalar

dan sonra 24 . 11 . 1965 Çarşamba günü saat 
16 da toplanılmasına dair önerge kabul edildi 

24 Kasım 1965 Çarşamba günü saat 16 da 
toplanılmak üzere Birleşime, saat 18,45 te, son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Niğde 

İhsan IIamit Tigrel Kudret Baykan 
Kâtip 

Afyon Karahisar 
Mustafa Yılmaz înceoğlu 



B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekü İhsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER : Kudret Bayhan (Niğde), M ıstaf a Yılmaz înceoğlu (Afyon Karahisar) 

BAŞKAN — 12 nci Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza
kereye başlıyoruz. 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Tabiî Üye Sıtkı Ulay'ın, Kıbrıs konusu 
ve Yunanistan'ın Türkiye'yi istihdaf eden birta
kım askerî ve moral hazırlıkları karsısında ge
rekli tedbirlerin alınması, Hükümete ve ordu
ya, icabında Yunanistan'a karşı harb salâhiyetinin 
verilebilmesi için Yasama organlarının birleşik 
olarak gizli bir Genel Görüşme yapması ve sefer
berlik hazırlıklarının gerektirdiği tahsisatın büt
çeye konması hakkında demeci. 

BAŞKAN — Sayın Sıtkı Ulay, gündem dışı 
Kıbrıs mevzuunda bir konuşma yapmak istemek
tedir. Buyurun Sayın Ulay. 

SITKI ULAY (Tabiî Üye) — Muhterem ar
kadaşlarım, 

Hâdiseler Türkiye'yi İÇ ve dış politikada bü
yük olaylara ve büyük kararlara doğru sürükle
mektedir. 

Bunun başında şüphe yok ki akıbeti taayyün 
etmek üzere bulunan Kıbrıs mevzuu geliyor. 

Bütün Türk siyasileri Kıbrıs konusunda Türk 
Milletine vaitleriyle angaje olmuş durumdadır
lar. Bu sebeple Türkiye'de Kıbrıs'tan dönebile
cek ne bir siyasi parti, ne bir Hükümet, ne de 
bir Reisicumhur tasavvur edebilmek mümkün 
değildir. 

Bütün dünya biliyor ki; Türkiye'nin her fer
di, her partisi bu kalkınma devresinde, şüphe
siz ki, bir harb istemiyor ve sulhun daimîli-
ğini geleneksel olarak tercih ediyor. 

Fakat Türkiye'de Türk olan tek bir fert ve 
siyasi parti de, icabında kan pahasına da ol
sa, haysiyetsiz ve şerefsiz bir sulhu da asla ka

bul etmiyor. Bu sebeple bu bağlanış mecbu
ren bizi bugüne kadar dostumuz ve müttefiki
miz görünen Yunaistan'la bir genel savaşa ic
bar ediyor. 

Görüyoruz ki, Yunanlılar da bu savaşa her 
halde inanmış olacaklar ki, olaylara, ateşe 
âdeta körükle gitmek durumunda ve yolunda
dır ve bu harbi göz göre göre teşvik eder du
rumdadırlar. Hattâ daha da ileri giderek bur
numuzun dibindeki adalarda anlaşmaları ve 
sulh muahedelerini dahi hiçe sayarak üsler teş
kil ediyor ve Türk yurdunu yakından bomba
layabilmek ve Türkiye'ye vâki bir çıkarmada 
basamak teşkil edecek adalarda hava meydan
ları hazırlıyorlar ve bunlara da maalesef ya
kın dostlarımız ve müttefikîerimizce göz yu-
mulabiliyor ve bâzı olaylarla Türkiye'yi âdeta 
avutmak çabası içinde bulunabiliyorlar. Eğer 
yarın en ufak bir çatışmada süratle mukabele
sini göstermiyecek ve dersini derhal vermiye-
cek durumda olursak, şüphe yok ki, bunun me
suliyeti evvelâ, ordudan ziyade, bize raci olur. 

Bu sebeple kötü bir karar safhasından ev
vel bizim Meclis ve Senato olarak, her şeyi 
bir tarafa bırakıp, bir araya gelmemiz ve gizli 
bir genel görüşme ile evvelâ Hükümete ve Si
lâhlı Kuvvetlere Yunanistan'a harb salâhiyeti
ni vererek şüphe ve tereddüde meydan vermiye-
cek kararlı bir duruma gelmemiz ve bundan 
sonra da bu sene de, geçen sene lütuf buyur
muş olduğunuz gibi, bütçemize her şeyden ev
vel bir kış seferberliğine ve harekâtına yete-

151 — 
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cek bir ek ödeneği Millî Savunmaya ilâve et
miş olmamız lâzım ve zaruridir kanısındayım. 
Bu kısmî hazırlığın nerede ve hangi mmtaka-
larda yapılacağını mütehassısları bilirler ve 
elbette ki yaparlar. Bunu Meclisimiz de, Sena
tomuz da memnuniyetle kabul edecek; Hükü
metimiz de, tereddüt etmeden, eğitim seferber
liği ve bir kış harbi hazırlığı için Millî Savun
mamıza gerekli yardımda bulunacaktır. Arka
daşlarım, bu seferberlik hazırlığı zarureti var
dır. Çünkü ileride hepimize büyük mesuliyet
ler terettübedehilir. istanbul'da birçok olaylar 

1. — Başkanlık Divanı Seçimi 

BAŞKAN — Senato Başkanının bir tezkeresi 
vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulu Kararı 
Genel Kurula 

Saat 13,30 da ara veren Danışma Kurulu, 
saat 15.00 te tekrar toplanmış ve yapılan görüş
melerin ışığında grup başkanlarının kendi 
gruplarında meseleyi görüşerek, Başkan seçi
mini katî bir neticeye bağlamak üzere. 
25 Kasım 1965 Perşembe günü saat 11.00 de 
toplanılmasını kararlaştırmıştır. 

Genel Kurulun bilgi ve tasviplerine arz olu
nur. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Enver Aka 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, dün 
almış olduğunuz karar gereğince Danışma Ku
rulu bugün toplanmış ve Başkan seçimine bir 
sureti hal bulmak için lâzımgelen mesaiyi sarf 
etmiştir. Sabahleyin saat 11 de, öğleden sonra 
saat 13,30 a kadar toplanmış ve daha sonra da 
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ve birçok hâdiseler sinsi sinsi yeraltı faaliyet
leriyle, malûmunuz olduğu üzere, cereyan etmek
tedir. Ve bâzı maalesef Yunanlı vatandaşlar 
fabrikalarını dahi oraya buraya rehin etmek su
retiyle Türkiye içinde dolarlara çevirerek Yuna
nistan'a yardım için kaçıp gitmektedirler. Bunlar 
üzerinde do Hükümetimizin süratle tedbirler 
alacağına ve ordumuzu herhangi âni bir harekete 
karşı bugünkünden daha kuvvetli hazırlayacağına 
inanarak ve güvenerek bütün arkadaşlarımı 
hürmet ve muhabbetle selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

15.00 de içtima ederek şu karara varmışlar
dır. 

Arkadaşlarımızdan bâzıları, bilhassa parti 
grup başkanları kendi grupları ile temaslarının 
temin edilemediğini ve binaenalehy yarma bıra
kılmasının daha muvafık olduğunu ileri sür
müşlerdir ve toplantının yarma kalması daha 
isabetli olur diye beyanda bulunmuşlardır. 
Muhterem arkadaşlarım Danışma Kurulunun 
çalışmaları müspet bir saha üzerinde yürümek
tedir. Hayli mesafe kat edilmiştir. Ancak katî 
neticeye varmak için yarma kadar kalması mu
vafık görülmektedir. Yarın saat 11,00 de - eğer 
tasvibinize mazhar olursa- saat 11.00 de Danış
ma Kurulu toplanacak ve ümidediyorum ki, 
saat 15 te Heyeti Celilenizce kabul edilecek bir 
alternatif ile gelmiş bulunacaktır. 

Şimdi toplantının yarm saat 15.00 e kalma
sını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miycnler... Kabul edilmiştir. 
Yarın saat 15.00 te toplanmak üzere ve he

pinizin lütfen teşrif etmeniz temennisiyle otu
ruma son veriyorum. 

Kapanma saati : 16,15 

4. — SEÇİMLER 
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5. — SORULAR VE CEVAPLAR 

B — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

±m — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmst Özgüneş'in, Anadolu'nun çeşitli bölge
lerinde eski ailelerin elinde bulunan kıymetli 
yazma eserlerine dair yazılı soru önergesi Başba
kan adına Millî Eğitim Bakanı Cihat Bilgehan'-
%n cevabı (7/216) 

4 . 6 . 1965 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Başbakan tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla ri
ca ederim. 

Mehmet özgüneş 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi 

Soru : 1 

Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde eski ailele
rin elinde bulunan kıymetli yazma eserlerin İs
tanbul, Halep ve Bağdad kitapçıları tarafın
dan toplatılarak yurt dışına çıkarılmakta oldu
ğundan Hükümet haberdar mıdır? 

Soru : 2 
Malikleri tarafından hediye edilmesi veya 

küçük bir fiyat karşılığında satılması muhtemel 
olan bu kitapların Millî Kütüphane tarafından 
toplatılmasını düşünüyor musunuz ? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 22 .11.1965 

Kütüpaneler Genel Müdürlüğü 
Sayı : 672-3868 

Konu : Tabiî Senatör Mehmet 
Özgüneş'in sorusu Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ilgi : 7 . 6 . 1965 tarih ve 5197/6955 sayılı 
yazınız: 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet 
özgüneş'in sorularına verilen cevabın bir sure
ti ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygı ile arz olunur. 
Millî Eğitim Bakanı A. 

îmza 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 26 . 11 . 1965 

Kütüpaneler Genel Müdürlüğü 
Sayı : 672-2001 

Sayın Mehmet Özgüneş 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
4 . 6 . 1965 tarihli önergenizle Başbakanlığa 

yönelttiğiniz soruların Bakanlığımı ilgilendirme
si dolayısiyle, bu konuda cevabın tarafımdan 
verilmesi Sayın Başbakanımızca uygun görül
mekle, yazma ve kıymetli eserler üzerinde Ba
kanlığımca yapılmakta olan işlemler aşağıda 
açıklanmıştır. 

1. Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde, eski 
ailelerin elinde bulunan kıymetli yazmaların, 
İstanbul, Halep ve Bağdad kitapçıları tarafın
dan toplatılarak yurt dışına çıkarıldığına dair 
resmî bir bilgiye Bakanlığım muttali değildir. 

Türkiye dışına çıkarılacak kitapların Asarı 
antika Nizamnamesine göre Bakanlığım Kü
tüpaneler Genel Müdürlüğünce incelenerek, vi
ze edilmesi gerekmektedir. Bu yolda yapılan 
müracaatlara söz konusu nizamname hükümle
rine göre işlem yapılmaktadır. 

2. Sahipleri tarafından hediye edilmek ve
ya satılmak istenen yazma ve kıymetli basma 
kitaplar, Bakanlığım kütüpanelerince ya ma
hallen, ya da Ankara'da Millî Kütüpane ve 
Ankara 11 Halk Kütüpanesince. İstanbul'da 
ise, Süleymaniye Yazmalar Merkezince satma-
lınmaktadır. Satışlarda İstanbul ve Ankara'da-
ki Yazma Kitap İnceleme komisyonlarının tak
dir ettikleri fiyat esas tutulmaktadır. Ayrıca, 
müzelerimizee de teshir değeri taşıyan müzelik 
kitaplar, aynı usullere dayanılarak satmalm-
maktadır. 

Eşhas elinde bulunan yazma eserleri yurt 
sathında bir tarama yapma suretiyle satmal-
mak için, tarama ekiplerinin kurulmasına şim
diye kadar maddi imkân olmadığından girişile-
memiştir. 

Bilgi edinmenizi rica eder, saygılarımı su
narım. 

Cihat Bilgehan 
Millî Eğitim Bakanı 

—<•>——'—•"'»-«•öSî*-® •< H*s>*»—-—j"-^» 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

12 NCt BİRLEŞİM 

24 . 11 . 1965 Çarşamba 

Saat : 16.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Başkanlık Divanı seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 




