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1 — İstanbul Milletvekili Oğuz Oran'-

m, İstanbul Valisi Niyazi Akı'nın İstan
bul Belediyesi bütçesinin gelir kısmını sı
kıntıya uğratarak ve gider kısmını da ay
nen onamasının yaratacağı güçlükler ve ya
pılan itirazın neticelenmesine kadar Hükü
metçe tedbir alınması konularında gündem 
dışı demeci. 142:14i 

2 — Giresun Milletvekili 1. Etem Kı-

Sayfa 
lıçoğlu'nun, İstanbul Emniyet Teşkilâtında 
kaçakçılık, hırsızlık, uyuşturucu madde, 
beyaz kadın ticareti ve bunlarla ilgili ko
nularda inceleme yapmak üzere, Anayasa
nın 83 nci maddesi gereğince kurulması 
kabul edilen Meclis Araştırma Komisyonu
na üye seçimi (10/19) 144:145 

3 — Antalva Milletvekili İhsan Ataöv'-
ün Devlet Radyosunun TRT Kanunu hü
kümlerini ihlâl edici tarafsız radyo olmak
tan çıkıcı partizan bir davranış içerisinde 
bulunduğu iddia ve isnatlarının gerçek 
olup olmadığı hususunu incelemek üzere 
Auavasamn 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına 
dair önergesi (10/20) 145:169 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, önceki bir
leşimde Başkanlık Divanının tutumu hakkında 
üç ayrı noktadan söz talebine karşılık Başkan
lıkça o birleşimdeki üzücü olayların tekerrür 
etmemesi konusunda içtüzüğün emrettiği usul
ler dairesinde gerekli tedbirlerin alınacağı, bü
tün gruplarca bu hususta icabeden hassasiyetin 
gösterileceğinden emin bulundukları belirtilerek 
bu konuda yalnızca grup adına konuşmak isti-
yen sözcülere söz verileceği bildirildi. 

C. H. P. Grupu adına Burdur Milletvekili 
Fethi Çelikbaş, hatiplerin konuşmalarında ge
cen galiz el faz için İçtüzükte lisan nezaketine 
davet hususunda hükümler bulunduğu, Başkan
lıkça bunların yerine getirilmediği, 'bu gibi olay
lara meydan vermemek için bundan sonra biı 
konuda dikkat gösterilmesi icabettiği. 

A. P. Grupu adına Gümüşane Milletvekili 
Sabahattin Savacı, söz ve fikir hürriyeti masu
niyetinin en yüksek derecesini Meclis kürsü
sünde bulması lâzımgeldiği, bunun korunması 
için bütün Milletvekillerinin görevli olmaları 
gerektiği ve, 

M. P. Grupu adına Kırşehir Milletvekili Ah
met Bilgin, yalnızca hatiplere ithamkâr konuşu
yor, diye tarizde bulunmamak, onları dinleme
sini de bilmek icabettiği konularında gündem 
dışı demeçte bulundular. , 

Rahatsız bulunan İmar ve İskân Bakanı Re-
cai Iskenderoğlu'na iyileşinceye kadar Devlet 
Bakanı Sekip İnal'm vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
okunarak bilgiye sunuldu. 

Devlet Bakanı Hüseyin Ataman'in, İstanbul 
Taksim Oteli Türk Anonim Ortaklığı adiyle ku

rulacak olan şirkete Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün ortak olabilmesine imkân verecek kanun 
tasarısınıni, İçişleri, Maliye ve Plân komisyon
larından seçilecek üçer üyeden kurulacak geçici 
bir komisyonda görüşülmesine dair önergesi 
okundu. Bu kounda Devlet Bakanı Hüseyin 
At aman'm konuşmasından sonra önerge kabul 
olundu. 

Giresun Milletvekili I. Eteni Kılıçoğlu'nun, 
İstanbul Emniyet Teşkilâtında kaçakçılık, hır
sızlık, uyuşturucu madde beyaz kadın ticareti 
ve bunlarla ilgili konularda inceleme yapmak 
üzere, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince ku
rulması kabul edilen Meclis Araştırma Komis
yonuna üye seçimi, henüz partülerden adaylar 
bildirilmediği için gelecek birleşime bırakıldı. 

Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Devlet 
Radyosunun TRT Kanunu hükümlerini ihla1 

edici tarafsız radyo olmaktan çıkıp part'zan 
bir davranış içerisinde bulunduğu iddia ve is
natlarının gerçek olup olmadığı hususunu ince
lemek üzere Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırma Komisyonu kurul
masına dair önergesi üzerinde bir süre görü
şüldü. 

7 . 4 . 1965 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere (Saat 19.05 te) Birleşime son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Ferruh Bozbeyli 

Kâtip 
Kastamonu 

Sabri Keskin 

Kâtip 
Yozgat 

Veli Uyar 

SORULAR 
Sözlü sorular 

1. — İzmir Milletvekili Şinasi Oısma'nm, 
27 Mayıs 1960 tarihinden bu yana Spor - Toto 
gelirleri ile memleketin çeşitli bölgelerinde yapı
lan veya onarılan spor tesislerine dair sözlü soru 
önergesi, Devlet Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/1064) 

2. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner-
in, plânlı kalkınma döneminde, yıllara göre, 
kalkınma hızının ne miktarda gerçekleştiğine 

ve İlk Beş Yıllık Programında bir değişikliğin 
düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü soru 
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/1065) 

Yazılı sorular 
1. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, bu

günkü Devlet Plânlama Müsteşarının Merkez 
Bankası Müşavirlik kadrosunda görünerek Plân
lama Müsteşarlığında çalıştırılması sebebine da
ir yazılı soru önergesi Tarım Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/703) 
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2. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali Pes-
tilci'nin, îşçi Sigortaları Kurumunca 1965 yılı 
yatırım programına alman 120 yataklı- Karabük 
îşçi Hastanesinin yer seçimi işleminin tamam
lanmış olup olmadığına dair yazılı soru önerge
si, Çalışma Bakanlığına gönderilmiştir. (7/705) 

3. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali Pes-
tilci'nin, Zonguldak İli içinde, 1964 yılında, ya
pılan köprülerle 1965 yılında yapımı programa 
bağlanmış bulunan köprülere dair yazılı soru 
önergesi, Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/706) 

4. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali Pes-
tilci'nin, Zonguldak Teknik Okulunun kuruluşu 
konusunda, bugüne kadar, ne gibi hazırlıklar 
yapıldığına ve yatırım programına dair yazılı 

soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/707) 

5. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali Pes-
tilci'nin, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Progra
mında ve il yollarının programına ve yıllara gö
re yatırım şekline dair yazılı soru önergesi, Ba
yındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. (7/708) 

6. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali Pes-
tilci'nin, Zonguldak'm Ulus ilçesi yakınlarında 
bulunan petrol damarları hakkında yapılan etüt 
ve araştırmaların ne safhada olduğuna dair ya
zılı soru önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/709) 

7. — Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü Koç'
un, Tekel İdaresinin, ilân ettiği baş fiyatlarla 
kaç kilo tütün satmalmdığma dair yazılı soru 
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/710) 

2 - GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 
1. — Devlet personel meslek teşekkülleri ka

nun tasarısı hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca 

yapılan değişikliklere dair Millet Meclisi Geçici 
Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/546; Cum
huriyet Senatosu 1/434) (Gündeme) (S. Sayısı : 
543 e 1 nci ek) 



B Î R Î N C I O T U R U M 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN - Ba:»kanvekili Ferruh Boz";eyli 
KATİPLER — VeH Uyar (Yozgat), Sabri Keskin (Ka3tamonu) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 88 nci Birleşimini -açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır, sayın üyeler lütfen kabul düğme
lerine bassınlar. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 

Olgunluğumuz yoktur; Bir saat sonra sa
at 16.00 da toplanılmak üzere oturumu kapatı
yorum. 

Kapanma Saati : 15,03 

Î K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 16,00 

BAŞKAN — Bajkanvekili Ferruh Bozbeyli 
KATİPLER — Veli Uyar (Yozgat), Sabri Keskin (Kastamonu) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum; 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Sayın 
üyeler lütfen kabul düğmesine bassınlar. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlı

yoruz. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ* GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — İstanbul Milletvekili Oğuz Oran'ın, 
İstanbul Valisi Niyazi Ahi'nin İstanbul Beledi
yesi bütçesinin gelir hışmını hısıntıya uğratarah 
ve gider hışmını da aynen onamasının yarata
cağı güçlükler ve yapılan itirazın neticelenme
sine kadar Hükümetçe tedbir alınması konula
rında gündem dışı demeci 

BAŞKAN — Gündem dışı Sayın Oğuz 
Oran söz istemişlerdi, buyurun Sayın Oran. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Meclis 
zabıtları tahr;f edilerek efkârı umumiyeye ak
settiriliyor. Bu sebeple zaptı sabık hakkında 
söz istiyorum. 

OĞUZ OHAN (İstanbul) — Sayın Başkan., 
Muhterem arkadaşlarım; 

TRT Kanunu hakkında münakaşa ve müza
kereleri sırasında son derece ehemmiyetli bir 
durumun basının ve halk efkârının dikkatin-
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M, Meclisi B : 88 
den kaçtığı kanısı ile gündem dışı söz almış bu-. 
lunuyorum. 

Sayın İstanbul Valisi Niyazi Akı Belediye 
Kanununun 71 ve 123 ncü maddeleri gereğince 
442 milyon lira üzerinden bağlanan İstanbul 
Beeldiyesi bütçesinin gelir kısmından 199 mil
yon lira gibi son derece ehemmiyetli bir raka
mı tenzil etmek suretiyle 242 milyon üzerinden 
tasdik etmiştir. Yine Say-n Vali gider bütçesi
nin ilgili tertibinde bir tadilât yapmıyarak sa
dece toplamını 242 milyon üzerinden kabul et
tiğini bildirmiş, bu suretle İstanbul Belediyesi
nin 1965 bütçesini tadilen onaylıyarak beledi
yeye iade etmiştir. 

Ve yine tasdik meşruhatına' göre istanbul 
Belediyesi kanuni paylarını ödemek ve mecbu
ri hizmetleri ifaya devam etmek zorundadır. 
Sayın Vali 442 milyon liralık gider bütçesinden 
•hiçbir değişiklik yapmamış, gösterilmesi lâ-
zımgelen tadillere işaret etmemiş, gelir olarak 
kabul edilen 242 milyon liranm da hizmet ayar
lanması konusunda bir işarette bulunmamıştır. 
Şüphe yoktur ki bu şekilde yapılan bir tasdik 
muamelesi kanuuun lâfzına ve ruhuna aykırı
dır. 

Bu vaziyet muvacehesinde böyle bir bütçe 
tatbik mevkiine konduğu takdirde 2 milyon
luk İstanbul şehrinin bütün beledî hizmetleri 
topyekûn felce uğramak tehlikesiyle karşıkar-
şıyadır. 

İstanbul Belediye Meclisinin bugünlerde ya
pacağı ısrar talebi üzerine Danıştay tarafından 
durum incelenecek, hukukî veçhesi elbetteki ay
dınlığa çıkacaktır. Ancak bütün bu prosedü
rün yerine getirilmesi için en azından üç aylık 
bir zamana iht'yaç vardır ve bu müddet içinde 
İstanbul Belediyesi hizmetlerinin hiçbirini ya
parın yacak bir durumda bulunacaktır. 

Say^n İstanbul Valisinin bu son derece ga
rip tasarrufunun gerçekten acı neticelerim mü
saade ederseniz rakamlarla arz etmeye çalışaca
ğım. 

1. Tadil edilen bütçeye gpre, işçi yevmi
yeleri dâhil belediyenin personel masrafları 162 
milyon liradır. Bu istikamette yapılacak tasar
rufların karşılığını çeşitli tazminat bedelleri 
denge'iyeceği için İstanbul Beeldiyesi mezkûr 
162 milyon lirayı ödemek durumundadır. 

2. Bütçenin tanzimi bakımından Sayın İs
tanbul Valisinin tasdik meşruhatında ilâve et-
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tiği gibi, belediye muhtelif müesseselere kanu
ni paylarını ödemiye devam edteeektir. Şöyle 
ki : 

12 750 000 Asker ailelerine yardım, 
11 318 000 İlköğretim payı, 
11 318 000 İller Bankası ortaklık payı, 
9 055 000 Beden Terbiyesi payı, 
1 318 000 Halk Bankası ortaklık payı, 
2 263 000 İşçi Bulma Kurumu payı, 
1 110 000 Sivil Savunma payı, 
2 263 000 Muhtaç çocukları koruma payı, 
2 000 000 Emekli Dul ve Yetim Sandığına 

yardım. 

3. Sayın İstanbul Valisi Tiyatro, Opera ve 
Konservatuvar bütçelerini aynen tasdik etmiş
tir. Bu müesseselerin bütçelerine göre İstan
bul Belediyesinin 12 milyon liralık bir yardım 
yapılması gerekmektedir. 

4. İstanbul Belediyesinin mevcut istimlâk 
borçlannm ödenmesi yolunda Hükümet bütçe
liyle aktarılmış 15 milyon liralık bir fas:l var
dır 'ki, bunun yerine getirilmemesi imkânsızdır. 

5. Ayrıca İstanbul Belediyesi tahvillerin 
faiz ve itfa borcu olan 16 milyon 500 foin lira
yı ödemek zorundadır. Memurların emeklilik 
aidatına tekabül eden 2,5 rniVon liralık bir mas
raf ta ayrı bir fasıl olarak gösterilmiştir. 

Bu. rakamların toplamı gösteriyor ki, Sayın 
tstanbul Valisinin tasdik ettiği gider bütçesine 
göre belediyenin kanunen mecbur olduğu yu
karda tâdadedilen ödemelerle personel masraf
ları gelirinin yekûnunu aşmaktadır. 

Ve bu şartlar muvacehesinde İstanbul Bele
diyesi böyle bir fbütçe ile felçli duruma düşü
rülmüştür. 

Aklın kabul edenliyeceği böyle bir tasarruf 
muvacehesinde İstanbul Belediyesinin !ki, yarın
ki durumu şudur; 

a) İstanbul Belediyesinin başlamış olduğu 
imar hareketleri olduğu yerde dondurulacak
tır ve şimdiye kadar yapılan hizmetler sıfıra 
müncer olacaktır. 

<b) Müteahhitlere bir kuruş ödenemiyeceği 
gibi yeni ihaleler çıkarılamıyacaiktır. 

c) Hastanelerin en mübrem ihtiyaçları olan 
ilâç, teshin ve yiyecek gibi masrafları karşıla-
namıyacaktır. Sade İstanbulluların değil bü
tün vatandaşlarımızın hizmetinde olan Cerrah-
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|>aşa, Haseki, Garaiba gibi emsali müesseseler 
zor duruma düzeceklerdir . 

d) Belediye itfaiye, temizlik, cenaze işleri 
gibi çeşitli sahalarda kullandığı vasıtaları hiz
mete arz edemiyecektir. 

e) Her çeşit halk hizmetleri ortadan (kal
kacak, yolların, kanalizasyonların .balkım ve ya
pım işleri imkansızlaşacaktır. 

f) Halka yeniden ışık ve **u götürme im
kânları selbedikniş olacaktır. 

Bu vaziyet muvacehesinde belediye sadece 
maaş ödiyen bir müessese olarak kalacak ve hiç
bir belediye hizmeti yerine getirilemiyecektir. 

Bu hizmetlerin yerine getirilmesi bir kanun 
hükmüdür. Eldeki mevcut rakamların 'açık bir 
lifadesidir. İstanbul Şehrinin bir dostu olması 
gereken Sayın İstanbul Valisini (böyle bir ta
sarrufta bulunmasının nedenlerini bulmaya im-
ıkân yoktur. Bir vali her şeyden evvel temsil 
ettiği şehrin koruyucusu ve yapıcısıdır. Böyle 
bir anlayışa hiç tc yakın düşmiyen bu tasarruf 
karşısında evvelâ Sayın Dahiliye Vekilinin ve 
Hükümet Başkanının hareikete geçmesini iste
mek hakkımızdır. Turizm mevsiminin başladı
ğı bu günlerde İstanbul Şehrini felce uğratan 
sayın valinin ,bu tasarrufu karşısında (beledi
ye meclisinin toplanmasını ve bu konuda Yar
gıtay kararını beklemeden Sayın Hükümet der
hal işe el koymalı ve gereken tedbirleri alma
lıdır. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Kaptan, sizin talebiniz 
no hakkında, efendim.? 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — İki tane
dir. Bunlardan birisi TRT hakkındadır ve üç 
aydır buna sıra gelmedi. 

Diğeri de Divanı Muhasebat Kanunu hak
kında idi. Bu da gelmedi. Anlamadım. 

BAŞKAN — Peki, bizim anlamamız için da
ha sarih ifade eder misiniz; bugünkü talebiniz 
nedir8? 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) _ Bugünkü 
talebim; Divanı Muhasebat Kanunu 15 günlü
ğüne Anayasa Komisyonuna gönderildi. Sekiz 
defa 15 gün geçti, gelmedi. Bunun hakkında 
konuşmak istemiştim. Dün yazılı takrir 'gönder
dim. 

BAŞKAN — Bize intikal eden husus sadece 
TRT mevzuunda gündem dışı konuşmak istedi-
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ğiııizdir ve bu takririniziıı tarihi de 18..'i1965 
dii'. Bugün. TRT konusunun gündem dışı değil, 
gündem içi bir mevzu haline geldiği malûmu
nuzdur. Öbür husustaki talebiniz, Anayasa Ko
misyonuna havale edilmiş olduğundan muame
lenin neticesi beklenmektedir. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Kanunun 
gönderilme müddeti geçmiş bulunması hasebiyle 
gündem dışı söz ikinci defa istedim. 

BAŞKAN — Riyaset dosyayı istemiştir, ellen
dim. Gerekli muamele yapılacaktır. Gündem 
dışı konuşma mevzuu değildir. Bir muamelenin 
ifasıdır. Bu muamele ifa edilmiştir. 

Sayın. Bölük!.)aşı siz, Meclis zabıtları tahrif 
edilerek duyuruluyor diye bir beyanda bulun
dunuz. Bunun için... 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Tahrif 
edilmiş zabıtlar hakkında açıklama yapacağım. 

BAŞKAN — Efendim, sizden evvel Halûk 
Nur Baki de bu konuyla ilgili gündem dışı bir 
konuşma talebinde bulunmuştu. Bu, ciddî bir 
mevzudur. Gündem dışı konuşmayla halledile
cek bir mevzu değildir. Bildikleriniz varsa, Ri
yaset Divanına intikal ettirmeniz gereikir. Ri
yaset Divanı bu konu hakkında tahkikatını ve 
tetkikatını yaptıktan sonra Heyeti Umumiyeye 
sunar. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Müsaa
de; buyurun Reis Bey, efkârı umumiyeye foto
kopilerle bir takım yalan haberler intikal et
mektedir. Meclis kürsüsünden gerçeği ifade ede
ceğim. 
- BAŞKAN — Milletin bilmesine hiçbir mâni 

yok, Sayın Bölükbaşı siz bildiklerinizi Riyasete 
sunarısınız, Riyaset de tahkikat yaptıktan son
ra... 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — Lütfen sözümü tamamlamama 
imkân veriniz Sayın Biölıütfc'başı. 

Riyaset de Yüksek Meclise arz ettikten sonra 
Milletin, bilmesi yine mümkün olur. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — TRT 
yalan beyannameler neşrediyor. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
2. -— Giresun Milletvekili 1. Etem Kîlıç-

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

BAŞKAN — Bu konuda bir grııpun oylama
ya itirazı oldu. Ve esasen gruplar da üye nam
zetleri vermediği için bu hususu geçiyoruz. 

3. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Devlet Radyosunun TRT Kanunu hüküml&nni 
ihlâl edici tarafsız radyo olmaktan çıkıcı parti
zan bir davranış içerisinde bulunduğu iddia ve 
isnatlarının gerçek olup olmadığı hususunu in
celemek üezre Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulma
sına dair önergesi (10/20) 

BAŞKAN — Bu önerıge üzerinde müzakereler 
devam etmektedir. Söz sırası Sayın Turhan Fey-
zioğlu'nun. Buyurun efendim. 

0. H. P. GRUPU ADINA TURHAN FEY-
ZÎOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkanı sayın arka
daşlarım; TRT konusunda verilmiş olan önerge
nin hem siyasi bakımdan, hem de hukukî ba
kımdan ihtiva ettiği büyük tehlikeleri dünkü ko
nuşmamda arza çalışmıştım. C. H. P. Grupu I 
Türkiye'nin çok çeşitli Ekonomik ve sosyal me
selelerle karşı karşıya bulunduğu bir sırada ve 
milletin bu mesleelere çözüm yolu aranması, için 
»•özlerini Meclise diktiği bir sırada yeniden Ana
yasa ve rejim çekişmeleri içne sürüklenmenin bü
yük üzüntüyü muciibolacalk hatalı bir yol oldu
ğu kanaatindedir. Araştırma talebinin bir ta
raftan radyo idaresinin özerkliği ilkesine, diğer 
taraftan Anayasanın açık hükümlerine tamamiy-
le aykırı bir malhiyet taşıdığını da tekrar ifa
de etmek isterim. Yine bu vesile ile arz edeyim, 
ki, bu kürsüde O. H. P. Grupu adlna ne şu ve 
ne de bu şallısı savılmaktayız, ne de herhangi bir 
sayın arkadaşımızı şahsan muhatap alarak, şah
si tarizlerde bulunmak isteğindeyiz. Bizim mu
hatabımız Yüce Meclistir. Bizim muhatabımız, I 
bu konuda sorumluluklar taşıyan, görev ve yet
kileri bulunan Cumhuriyet Hükümetidir ve da- I 
yanağımız Cumhuriyetin temelinde bulunan 27 I 
Mayııs Anayasasıdır. Meclisin bu konulara hissi
yat açısından, şahsiyet açısından değil, hukuk 
acısından bakması, ilkeler açısından bakması lü- I 
zumuna inanıyoruz ve Anayasa teminatı altındaki 
bir kuruluşu her türlü siyasi balkıdan kurtar- I 
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m ak gayesiyle topluca meselelere objektif bir 
açıdan bakaralk çare bulunması lüzumuna ina
nıyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, dün celse kapanırken, 
Riyaset Divanını işgal eden çok değerli arkadaşı
mız, her zaman meseleleri titiz bir hukukî tah
lile tabi tutmakta büyük başarı gösteren değerli 
Başkan.vekilimiz tçtüzüğün 177 nci maddesine 
atıf yapmak suretiyle bir açıklamada bulundu
lar. tçtüzüğün 177 nci maddesi, bugünkü Ana
yasaya dayanılarak kullanılması mümkün olan 
bir hüküm değildir. Evvelâ İçtüzüğün 177 nci 
maddesi nedir ve nasıl bir tarihçesi vardır; bu
nu arza mecburum. İçtüzüğün 177 nci madde
si diyor ki; «Meclis, bir madde hakkında resen 
malûmat edinmek isterse bir Tahkikat Encü
meni teşkil edilir veyahut mevcut encümen
lerden biri bu vazife ile mükellef olur.» bu ka
bil tahkikatın icrasını âza veyahut bir encümen 
teklif edebilir. Hatırda kalması gereken kısmı, 
bir madde hakkında resen malûmat edinmek 
isterse Meclis. Yani bir konu hakkında bilgi 
edinmek için Tahkikat Komisyonu kurulur, di
yor. 

Sayın arkadaşlarım; şimdi bahis konusu 
olan Anayasanın 88 nci maddesi ne diyor; «bir 
konu hakkında bilgi edinmek için Meclis araş
tırması açılabilir.» 

Sayın arkadaşlarım, 377 nci maddeye daya
nılarak bu memleketin tarihinde kurulmuş bir 
komisyon vardır. Komisyonlar eski Anayasa
mıza göre de, şimdiki Anayasamıza göre de 
iki türlü kurulabilir. Eski Anayasamız, yal
nız Meclis tahkikatından bahsederdi, tüzük bunu 
ikiye ayırırdı. Tek Meclis vardı. Millet Mec
lisinin yetkisi ayrı, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin birleşik toplantısının yetkisi ayrı bir hu
kukî problem yok idi, tek bir Meclis vardı. Ama 
içtüzük, 169 neu maddedeki tahkikat ve 177 nci 
maddedeki tahkikat diye iki ayrı tahkikat usu
lü ihdas etmişti. 160 neu maddedeki tahkikat 
kazai mahiyet taşırdı ve bu kazai tahkikat yal
nız Bakanlar Kurulunda vazife gören Baş
bakan ve bakanlar hakkında sorumluluk ara
mak, suçlu aramak ve suçluluk varsa adalete 
teslim etmek amaciyle yapılan bir adlî ve ka
zai fonksiyondu. Bir de Meclisin içtüzüğün 
177 nci maddesine göre, sadetçe bir konu hak-
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kında aydınlanmak için, meselâ pancar politi
kası veya Doğudaki kıtlık veya şeker istihsali
nin artışında ne gibi tedbirler alınabilir ve ben
zeri sosyal, ekonomik, kültürel meselelerde ay
dınlanmak amaciyle yapılabileceği tetkikat var
dır; 177 nci maddede buna matuf olarak içtü
züğe girmişti. Günün birinde bu 177 nci mad
deye dayanılarak bir komisyon kuruldu. Bir
takım suçlular aramak için kuruldu, ama bu 
suçluları Bakanlar Kurulu arasında aramak 
niyetiyle değil, Bakanlar Kurulu üyeleri ara
sında aranacak olsa 169 a göre kurulması ica-
bederdi. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, bir hususta 
sözünüzü kesmek mecburiyetindeyim.. 

C. H. P. MECLÎS GRUPU ADINA TUR
HAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Rica ederim, 
konunun içindeyim, Ba^kcnım, istirham ede
rim... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 
ben size konunun d:ş:ndacmız demedim. Söy-
liyeceğim şeyi lütfen dinleyin. 

Ben Sayın Feyzioğlu'na TRT Kurumunun 
bugünkü tatbikatı itibariyle mevcut kanunu 
ihlâl edici ıbir davranış içinde olup olmadığı
nı tetkik etmek üzere bir Araştırma Komisyo
nu kurulmasına lüzum bulunup bulunmadığı
nı beyan etmek konusunda söz verdim. Bu 
Araştırma Komisyonunun.. 

C. H. P. MECLÎS GRUPU ADINA TUR
HAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Yaa. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu; lütfen yaa di
ye alaylı bir şekilde Riyasete hitabetmeyiniz 
ejL-ndim... 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — 
Alaylı bir şekilde... 

BAŞKAN — Lütfen dinleyiniz efendim. 
TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — 

Dinliyorum, dinliyorum. 
BAŞKAN—• Riyasete saygılı olmanız lâzım-

gelh\ (Gürültüler) 
Sayın Feyzioğlu; Heyeti Umumiyedeki gü

rültüyü susturmak için siz de burada Reis ola
rak elinizi uzatamadınız. Buna da hakkınız 
yoktu-*. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — 
Siz vazifenizi yapm Başkanım. (Orta sıralar
dan müdahaleler) 
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Arkadaşlar, müsaade edin. Lütfen. Bıraka

lım. R3İS konuşsun. Buyurun. Yard:mcı olmak 
istiyorum Başkanım size. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
Meclis çalışmalarının selâmetle yürütülebilme
si iç'n her şeyden evvel, sükûnetle hareket 
etmenin zaruretini bütün Meclisin k:bul etti
ğine güvenmek isterim. Ayrıca bir hususta ken
di işine geldiği noktada, Riyaset Divanını iş
gal eden arkadaşımızın hukukî tahlillerinde fev
kalade incelik gösterdi, diye söz söylem"ş ol
ması ve fakat kendisini ikaz ettiği zaman da 
onunla alay eder tarzda bir tavır takınması
nın da doğru olmadığını tebarüz ettirmek iste
rim. Bundan esasa geçiyorum. Lütfen efen
dim sükûneti muhafaza edelim. 

Muhterem arkadaşlarım, eğer bugünkü gün
dem konusu mevzu hakkında Meclisimizin bir 
araştırma veya tahkikatla ilgili bir önerge ma
hiyeti vardır, diye iddia edildiğine göre, bir iş
lem yapması mümkün değilse, bu bir usulî itiraz
dır. Bu usulî itirazı halledilmeden esas hakkında 
hiçbir mesleye girilmez. O halde evvelâ usulî ko
nu incelenir, Meclisimizin bu konuyu bir araştır
ma mevzuu olarak ele alması mümkün değildir 
i<ld!asmde olan varsa, evvelâ bu iddiasını or
taya kovar, bu iddia, lehte veya aleyhte söz is-
liyen arkadaşların mütalâasından sonra Yük
sek Heyetinizin oyu ile bir halle bağlanır. Mec
lisimiz salahiyetli değil ise bu konu bırakılır. 
Salahiyetli ise müzakereler devam eder. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, İçtüzüğümü
zün Başkanlığın vazifesini tadadeden, Başkan
lık Divanın n değil, Başkanlığın vazifesini ta
dadeden maddesi, bu nizamname ahkâmını tat
bik etmek gibi bir vazifeyi Başkanlığa vermiş
tir. Meclis Başkanlığı bu nizamname ahkâmını 
tatbik etmek suretiyle bu konuyu gündeme al
mış, bastırıp dağıtmıştır. îki birleşimden beri 
Yüksek Heyetiniz ıbu konuda grupları adına 
ve önerge sahibi olarak bir arkadaşımız ve Ba
kan arkadaşımız bu konu üzerinde müzake
reye devam etmişlerdir. îki günden beri üze
rinde müzakere yapılan bir konunun Anaya
saya aykılıljğmı iddia etmekte gecikmek de
mek iki günden beri müzakeresi yapılan husus
ta Yüksek Meclisin Anayasaya aykırılık gibi 
abesle iştigal ettiğini ifade etmek demektir. 
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(Gürültüler) Bu sebeple her şsyden evvel usu-
li itiraz bakım:ndan Anayasaya aykırılığı do-
layıslyle bu mesele müzakere edilemez konu
sunda bir iddia varca, daha fazla gecikmemek 
için lütfen şimdiden ve fakat sadece bu ko
nuya inhir:ar etmek üzere beyanda bulunulur. 
Aleyhinde ve lehinde mütalâa sahibi olan ar
kadaşlarıma da söz verilir, Meclis bir karar 
verdikten sonra müzakereye devam edilir. 

Şimdi durum bu merkezdedir. Sayın Fey-
zioğlu, usulî itirazınız var ise, esas hakkında 
söz verdim, lütfen kürsüyü terkedersiniz Usul 
hakkında söz istiyenlere sırasiyle söz veririm. 
Esas hakkında konuşacaksanız lütfen esas hak
kında konuşmanıza devam edin efendim. 

C. II. P.GRUPU ADINA TURHAN FEY-
ZÎOĞLU (Devamla) — Say:n Başkanım, esas 
hakkında konuşmak üzere söz ald:m. Ve mü
saadenizle, son derecede önemli olan bu konu
da Anaysaya ve içtüzüğe hürmetkar ıbir tutum 
içinde esas hakkında konuya devam etmeme im
kân veriniz. Bunun böyle olacağından şüphem 
yok. Esas hakkında konuşmak üzere huzuru
nuzdayım. Konuşmamın İçtüzüğün şu madde
siyle ve Anayasanın bu maddesiyle ilgili kı
sımları esas bakımından, muhteva bakımından 
şu önergenin reddini talebedişimin çeşitli ge
rekçeleri arasında bir önemlisini daha zikretmek 
içindir, C. H. P. Grupu adına, ihsan Ataöv 
arkadaşımızın önergesinin her bakımdan mah
zurlu olduğunu, hem hukukî bakımdan, hem po
litik bakımdan bunun reddinin yerinde olaca
ğını arz etmeye çalışıyorum. Bunun gerekçele
rini, siyasi olanlarını, vakıalarla, TRT nin tu-
tumiylc, TRT nin bünyeliyle ilgili olanlarını 
arz etmek hakkım olduğu kadar, sanırım esas 
bakımından bu önergenin kabulünü hatalı ola-
olacağını arz etmek de hakkımdır. Ben esas ba
kımından bu önergenin kabulününün mahzur
larını arza çalışıyorum. Müsaade ederseniz de
vam edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. Bu ölçüler için
de, tabiî, 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Sa
yın arkadaşlarım, bir Araştırma Komisyonu ku
rulur ve Ataöv arkadaşınızın esasta taldbetti-
ği gibi, suçluları tesbit ve adalete teslim gibi 
bir yetki ile teçhiz edilmiş olarak, yani şu öner-
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go oylanmak suretiyle bir Araştırma Komis
yonu kurulur:, a, tıpkı 177 nci maddeye göre 
vaktiyle bilgi edinmek üzere kurulması lâ-
zımgelirken, bakanlar dış nda suçlu aramak 
için, tasın mensubunu, muhalefet mensubunu, 
suçlu d.yc tesbit edip adalete teslim etmek 
için kurulmuş Anayasa dışı komisyon gibi, yine 
Anayasa d.şı bir başka komisyon kurulmuş 
olu:*. Bunun vahametine, Anayasaya saygılı 
olduğundan emin olduğum bütün Meclis üye
lerinin dikkatini çekmek isterim arkadaşla
rım. (C. H. P. sıralarından barvo sesleri, al
kışlar) 

Muhterem arkadaşlarım; bu mevzuda Ana
yasanın 88 nci maddesi ki, önerge bu maddeye 
dayanılarak verilmiştir, 88 nei maddenin gerek
çesini mutlaka arz etmek zorundayım. 

83 nci maddenin metnini tekrar etmiyo
rum. Dün okudum; «Belki bir konuda ıbilgi 
edinmek için yapılan incelemeden ibarettir» di-
yoj. 

Şimdi, Anayasa yapılırken bakan olmıyan 
vatandaşları, memur, fcas.n mensubu, radyo ve
ya üniversite mensubu, kimbilir, yarın serbest 
meslek erbabı veya sendikacı, yahut esnaf, ya
hut işçi asker, yahut sivil, yahut köylü vatan
daşlarımızı yetki dışı ve tabiî hâkiminden uzak
laştırarak; Anayasanın 32 nci maddesindeki ta
biî hâkim kuralını da, çiğnemek suretiyle bir 
özel kaza mercii önünde suçluluk tesbitine mâ
ruz bırakmamak için, Anayasamız yapılırken 
88 nci madde hakkında şöyle bir gerekçe ya
zılmıştır. 

Arkadaşlarım, Kurucu Meclise sunulan ge
rekçenin 35 nci sayfadaki satırlar şunlar; bu 
maddede, yani araştırma ile ilgili maddede, 
«Bakanların cezai ve malî sorumluluğuna yol 
açan soruşturma yanında, Meclislere hiçbir 
kızai yetki vermiyen.» dikkat buyurunuz, tekrar 
ediyorum; «Meclislere hiçbir kazai yetki ver
miyen Meclis incelemesi» adı sonradan araştırma 
oldu, «ayrı bir müessese olarak tanzim edil
miştir. Eski içtüzüğün 177 nci maddesinde ba
his konusu edilen bu yetkinin nasıl vahîm sui
istimallere vesile verdiği malûmdur. Tasarı 
bu yolla Meclislerin yargı organlarına bırakılmış 
yetkileri eline almasına engel olmaktadır.» 
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Sayın arkadaşlarım, tasamda iltibasa yol 

açan tahkikat veya soruşturma kelimesinin, her 
iki hale teşmiline mâni dlmak için, kazai yet
ki Meclise değil, birleşik toplantıya verilmiş, 
adıma soruşturma denmiştir. Bil «'i edinme fonk
siyonu yalnız Meclise verilmiş, adına soruştur
ma da'hi denmemiş, araştırma denmiştir. Ve 
gerekçeden anlaşıldığına .göre, hiçbir kazai yet
kiye yol açmıyacağı, yargı organlarının vazife
lerine müdahale gibi bir vahim suiistimale, ya
kın geçmişte görülmüş bir suiistimale yol aç
mamak içki bu Meclis araştırması usulünün ka
bul edildiği yazılmaktadır. 

-Sayın arkadaşlarım; bu kadar açık bir du
rum karşısında suçluları tesbit ve adalete teslim 
gibi bir maksat için ve bu muhteva ile yeniden 
bir araştırma! komisyonu kurmak, en azından 
27 Mayıstan evvel 'kurulmuş, olan meşhur Tah
kikat Komisyonu gibi bir komisyonu, fakat bu 
defa daiha açık bir Anayasa ihlaliyle kurmak 
demektir. «Daha açık» diyorum, çünkü o za
man tahkikat tâbiri şümulltü idi. Tek Meclis 
vardı, şimdi Meclisler ,ayrı, yetkiler ayrı, isim
ler ayrı... Anayasanın gerekçesinde, bütün bu 
tatbikattan ders alan açık hükümler yer almış
tır. Yeni Anayasa, yetkileri daha açık bir şe-
ıkilde belirttiğine ve es'ki suiistimalleri önleyici 
hükümler birer birer sayıldığına göre, hiçbir 
tefsir zorlaması, hiçbir tevil, gayreti suçlu tes-
biti ve adalete teslim için Meclis araştırması 
açılmasına imkân veremez arkadaşlarım. Bu yola 
gidildiği takdirde yarın basındaki suçluları 
tesbit ve adalete vermek için, Öbürgün Türk sen
dikaları içinde çalışanların suçluluklarını tes
bit ve adalete teslim için, daha başka bir gün. 
başka bir meslek mensupları arasında benzeri 
tetkikler yapmak üzere araştırma kurulları kıı-
kurulacağmı kimse temin edemez. Anayasa
nın yalnız 88 nci maddesi değil, hiçbir Türk 
vatandaşı tabiî hâkiminin dışında bir yargı 
mercii önüne çıkarılamaız, tarzındaki 32 nci 
maddesi de kökünden çiğnenmiş olur. 

Sayın arkadaşlarım; TRT ile ilgili ıslahat 
yapmak istiyorsa'k, TRT de düzeltilmesi lâzım-
gelen hususlar varsa, bunun Anayasaya uygun 
yolları 'bulunabilir. Bunun kanunlara uygun 
yolları bulunabilir. Bir milletvekili arkadaşımız 
böyle bir önerge verdi, diye bunu bir haysiyet 
meselesi, şahsi izzeti nefis meselesi yapmaktan 

uzak durmalı ve bu Meclisin en sağından en so
luna kadar bütün sıralarını işgali eden bütün 'ar
kadaşlarım. Anayasa; bekçiliğinde birbirleriyle 
yarışmak suretiyle Anayasaya tamamiyle .aykırı 
olan böyle bir önergenin reddinde ittifak etme
lidirler arkadaşlarım, ittifak etmelidirler. (C 
H. P. sıralarından, bravo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, bir dakika mü
saade ederseniz? 

Muhterem arkadaşlarını; bir hususun tavzi
hinde zaruret hâsıl olmuştur. Bildiğiniz gibi 
bundan evvel 33 lokomotif konusunda evvelâ bir 
araştırma önergesi verilmiş, bu araştırma önerge
sinin getirdiği meseleler Meclisimizdeki bâzı üye
lerin meselenin bir soruşturma önergesi olarak 
ele alınmasını telkin etmişti. Bu suretle bilâhara 
mesele bir soruşturma olarak ve Anayasanın met
hine uygun olarak Bakanlar- veya bir Bakan hak
kında soruşturma şeklinde devam etti. 

Bugün de müzakeresini yaptığımız mevzu bir 
araştırma önergesi olarak muamele görmektedir. 
Bu araştırma önergesiyle şayet Meclisiniz karar 
verir, bir Araştırma Komisyonu kurarsa bu Araş
tırma Komisyonunun getirdiği meseleler Hükü- • 
meti de mesul edecek bir istidat ortaya koyarsa 
o zaman yine Yüksek Meclisiniz meselenin bir 
soruşturma olarak ele alınmasını da takdir eder. 
Bu sebeple mesele, dün de ifade ettiğim gibi, sa
dece bir araştırma önergesi mahiyetindedir, suç 
ve suçluluk tesbit i diye bir mesele olarak Riyaset 
bakımından ele alınmamıştır. Lütfen bu şekilde 
devam edilmesi lâzımdır. (C. H. P. sıralarından 
müdahaleler.) 

TURHAN FEYZiOĞLU (Devamla) — Rica 
ederim, rica ederim,, çok rica ederim arkadaşla
rım. Aziz arkadaşlarım çok rica ederim. 

Sayın Başkanın, muhtemelen Anayasaya ria
yeti temin gayretiyle olacak, sık sık sözümü kes
mek suretiyle, benim ileri sürdüğüm hukukî de
lillerin tesirini izale etme gayretini anlamaktan 
âciz olduğumu ifade edeyim. 

Sayın arkadaşlarım; Riyaset neden, sonunda, 
oylama sırasında kendisine terettübeden vazifeyi 
yapmak yerine - ki onu talebederek kürsüden 
ineceğim - Riyasetin Anayasaya hürmetkar Riya
set olarak bu önergeyi oya dahi vaz'etmemesi lâ-
zımgeldiğine dair bir kanaate, belki konuşmamın 
sonunda varacağım, Riyaset her ne hal ise vazi
fesini bilâhara yapsın, fakat istirham ederim, ko-
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nuşmamm teselsülünü, konuşmamın devamını ve 
insicamını bozacak şekilde devamlı müdahaleler 
yapmaktan vazgeçsinler. Bahis konusu olan gün
demde bulunan önergenin metnini tekrar okuyo
rum. 

Bend2 : 
«En kısa zamanda suçlarını tesbit ve adalete 

teslim ile» ibaresini taşıyor. 
Sayın arkadaşlarım, bu önerge oylanırsa, biz 

Riyaset olarak şu anlayıştayız, bu anlayıştayız, 
tarzındaki sözler değil, kabul edilen bu önerge 
metni muteber olur. Bu önerge metni bu haliyle 
oylanıp kabul edildi mi, demin arz ettiğim gibi, 

- Anayasanın 88 nci maddesi, 32 nci maddesi açık
tan açığa çiğnenmiş ve daha evvel tecrübe edil
miş hatalı bir yola bir defa daha girilmiş olur 
arkadaşlarım. Bundan bu Meclisi kurtarmak için ı 
çalışmak vazife yapmaktır kanaatindeyim. 

Sayın Riyasetin yardımcı olmalarını istirham 
ederim. 

BAŞKAN — Riyasetin hiçbir maksadı yoktur 
Sayın Feyzioğlu Lütfen devam ediniz. İnsicamı
nızı bozmak gibi bir maksadımız yoktur, lütfen 
devam edin efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA TURHAN FEY
ZİOĞLU (Devamla) — Sayın arkadaşlarım, dün 
de arz ettiğim gibi, bu önerge bir başka bakım
dan da Anayasaya aykırıdır. Anayasanın 85 nci 
maddesi, her partiden bir üye alınmak suretiyle 
araştırma komisyonu kurulmasına partiler rıza 
göstermedikçe imkân vermez. Siyasi parti grup
larının Meclislerin bütün faaliyetlerine, kuvvet
leri oranında katılmaları Anayasamızın 85 nci 
maddesinin esaslı hükümlerindendir. C. H. P. 
Grupu 193 üyesi olmasına rağmen, kendi rızası 
hilâfına, 13 üyesi olan bir grupla aynı oranda 
temsil edileceği bir komisyonu meşru bir Araştır
ma Komisyonu saymamaya kararlıdır arkadaşla
rım. Çünkü Anayasanın sarih hükümlerine rağ
men, muhalefeti bir tek üye ile bırakıp, Komis
yonun beşte dördünü iktidar kanatlarından teşkil 
etmek suretiyle, açıktan açığa 85 nci madde hü- I 
kümlerine aykırı bir kuruluşla Komisyon kurma- I 
yi, rızamız hilâfına böyle bir komisyon kurma
yı da Anayasa bakımından doğru bulmadığımızı 
ve bu yönden de önergenin Anayasaya aykırı ol
duğunu arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım; şimdiye kadar C. H. 
P. itiraz etmediği hallerde hakkından feragat et- I 
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miş farz edebilirsiniz. İçtüzük tasarısı, bir siya
si partiye haklı olduğu halde yerini başkasına bı
rakmak imkânını da verecek espride hazırlanmış
tır, böyle bir madde konmuştur tasarıya. Ama bu
gün grup adına huzurunuzda konuşan arkadaşı
nız, rızamız hilâfına hakkımızdan daha az temsil 
edileceğimiz bir komisyonu Anayasaya uygun 
saymıyacağımızı ifade etmektedir. 

Sayın arkadaşlarım, işin diğer yönüne gelin
ce, radyonun iktidar partisi veya partileri em
rinde Devlet organı olmaktan uzak bir parti or
ganı gibi çalıştığı günler artık mazide kalmış
tır ve bunu böylece içimize sindirmesi zaruridir. 
Radyonun haberlerde olsun, yorumlarda olsun, 
Meclis saatinde olsun, seçim zamanında olsun, 
seçim zamanları dışında olsun, muhalefetin de 
sözlerine yer vermesini tabiî karşılamak lâzım
dır. Yalnız iktidarın görüşlerini yayar fakat mu
halefetten bahsederse, sadece sövmek için bahse
der, böyle bir radyoyu bu memlekette Anayasa
mız yürürlükte kaldığı ve onun 121. nci maddesi 
yürürlükte kaklığı müddetçe bir daha kurmak 
kimsenin iktidarında değildir arkadaşlarım. 
Artık milletin malı olan, Devletin malı olan si
yasi partilerin değil, milletin emrinde olan bir 
devlet ve Anayasa kuruluşu vardır. Radyoyu 
bu hale getirmek için Anayasaya konulan hü
kümler bizim milletimizin geçirdiği acı tecrübe
lerin mahsulüdür. 

Sayın arkadaşlarım, dün de arz ettiğim gibi, 
bu tasarının altında yalnız Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel Başkanının o günkü Başbakanın 
imzası değil, bugün Hükümette önemli görevler 
ifa etmekte olan arkadaşlarımızın, bugün ikti
dar kanatlarının lideri durumunda olan parti 
lideri durumunda olan sayın arkadaşlarımızın 
imzaları vardır. Ve bu tasarı Yüksek Mecliste 
Hükümetin yetkilerini biraz daha kısma istika
metinde tadile uğramışsa bu tadiller daha ziya
de A. P. ne mensup ve M. P. ne mensup arka
daşlarımızın israrlariyle olmuştur. O halde bu
gün. bu hüküm Hükümete yeter derecede mura
kabe imkânı vermiyor, bu kanun hükümleri Hü
kümete yeter derecede murakabe imkânı verme
diği için buna Meclis araştırması yolu ile gide
lim tarzında bir gerekçenin dayanağı olamaz. 
Birazdan arz edeceğim gibi, kanun Hükümete 
gerekli- yetkileri vermiştir. Hükümet İm yetki
leri kullanınamışsa yapılacak olan şey, Hükü-
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metc dönmek ve bu yetkileri kullanmasını on
dan talebetmektir. Hükümet bu yetkileri kul
lanmaya mecbur olduğu ahvalde dahi kullan
mıyorsa o zaman Anayasaya uygr.n olarak bu 
defa, Hükümet hakkında bir soruşturma öner
gesi. veya araştırma önergesiyle genel görüşme 
önergesiyle gelmektir. Veyahut gensoru öner
gesiyle gelmektir. Takat Meclisin kazai mura
kabesine tabi olmıyan vatandaşlar hakkında ka
zai murakabe yoluna gitmek değil. 

Saym arkadaşlarım, Adalet Partisi Sözcüsü 
arkadaşım, bu kanun konuşulurken, ister muha- i 
lefette, ister iktidarda olalım, icra organına rad- ; 
yolar üzerinde murakabe hudutlarının dışında, 
böylesine bir müdahale hakkı tanımasına karsı 
bulunmaktayız, diyerek bu kanunu tenkid edi
yor ve bu gerekçe ile kırmızı oy vereceklerini 
söylüyordu, iktidarda veya muhalefette olsun
lar bu kanun gonış yetkiler tanımıştır, Hükü
mete, bunu kabul edemeyiz, bu görüşteyiz ve 
bu görüşte kalacağız, diyordu. 

Dün de bu kürsüden arz ettiğim gibi, bugün
kü İçişleri Bakanı Sayın İsmail Hıkkı Akdo
ğan ve yeni Köy İşleri Bakanı Saym Seyfi öz-
türk, Millet Partisi ve Cumhuriy3tçi Köylü Mil
let Partisi adına görüşlerini söylemişlerdir. Ar
kadaşlarımızın bu görüşleri zabıtlardadır. Hele 
Saym İsmail Hakkı Akdoğan, radyo; başına 
buyruk hale getiriliyor, diye şikâyet etmiyordu, 
o gün, kanun, radyoyu Devlet içinde bir devlet 
haline getirmiştir, bir Monako Prensliği haline 
getirmiştir, demiyordu. O gün Millet Partisi 
adına konuşan arkadaşımız, muhalefete b.?.fi de
recede söz hakkı verilmiyor, Hükümete fazla 
murakabe hakkı veriliyor, 17 nci madde ile mil
lî güvenliği ilgilendiren hallerde dahi Hükü
mete verilen yetki, Türkiycnin şartları irinde 
iktidarın kötüye kullanabileceği bir yetkidir, 
diyordu. O gün arkadaşımız, seçim zamanların
da konuşmak yetmez, seçim zamanları dışında 
muhalefet haberlerini: haber olarak vermek şöy
le dursun, muhalefet hatipleri bakanlar gibi mik
rofonun başına geçip vatandaşa belli sürelerle 
hitabetme hakkına sahibolmalıdır, diyordu. 

Sayın arkadaşlarım durum bu iken bugün 
Hükümete yeter derecede yetki vermiyor, hâlâ 
bu kanun kendi kendine nasıl geldi? j 
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Şimdi, bu kanunun gerçekten Hükümete 

yotki verip vermediğini biraz daha yakından 
araştırmak lâzımgeldiği inancındayım. 339 sa
yılı Radyo Kanunu Hükümete geniş kanuni yet
kiler vermiştir. Bunun yanında elbetteki sorum
luluklar da vermiştir. Bu yetkiler şunlardır ar
kadaşlarım : Hükümet, yönetim kurulundaki 
iki Hükümet temsilcisini veya bunlardan birini, 
iyi vazife görmediğine kaani olursa değiştire
bilir ve kendi görüşlerini, iyi vazife göreceğine 
inandığı temsilciler vasıtasiyle yönetim kuru
luna ulaştırabilir. Elbetteki sağlam bir gerek
çeye dayanmak ve elbetteki bütün idari karar
lar gibi Danıştaym kazai murakabesine tabi ol
mak kaydiyle bu idari kararı almakta her za
man serbesttir. Yönetim kurulu, umum müdü
rü, partizanlık yaptığı, iyi hareket etmediği. 
ehil olmadığı, tecrübesinin ve bilgisinin yeterii 
olmadığı gibi çeşitli sebeplerle her zaman vazi
fesinden uzaklaştırabilir. Yönetim kurulu bunu 
yapmadığı zamanda, bizzat Bakanlar Kurulu, 
Başbakanın ve bütün bakanların imzahvacağı 
bir kararname ile, yönetim kumlunun mütalâa
sını aldıktan sonra, görüşünü aldıktan senra ka
nunun tâyin ettiri belli hallerde.vazifed.cn uzak
laştırabilir. Bu belli haller nelerdir arkadaşla
r ı ' ı? Kamu düzeni, millî güvenlik veva dış po
litikanın sağlamlığı konusunda radyo hatalı 
davranıyorsa, radvonun miD.î güvenlik bakımın
dan kamu düzeni bakımından, dış politika açı
cından çok hatalı davrandığına dair iddialar 
ihr i sürrn arkadaşlarımız Hükümet kanatlarına 
ınensubolan arkadaşlarımız, şavet bu iddialar 
savlam delillere dayanıyorsa Hükümete dönmek 
ve Hükümete, kanunun dokuzuncu maddesinin 
".".zo tahmil ettiği görevi neden yerine getirmi
yorsunuz, diye onlara sormak mevkiindedir. 
Yoksa kanuni yetkisi olmıyan, Anayasaya göre 
yetkisi olmıyan bir heyete dönüp ondan Ana-
vıi", dışı birtakım müdahaleler beklemek değil, 
Hükümete dönüp ondan kanun içinde vazifesi
ni yapmasını istemek lâzımgelir. Dış politika ko
nusunda takibedileeek usulleri ve uyulacak esas
ları Dışişleri Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı 
vazı ile radyoya bildirmek mecburiyetindedir, 
hakkına sahiptir ve radyo bu esaslara uyarak 
hareket eder. Hükümetin neşrini istediği her 
türlü bildiriyi veya bakan arkadaşlarımızdan 
her hangi birinin her demecini tam metin ha-
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linde yayınlatmak Başbakanın iktidarındadır. 
Başbakan, imzasını taşıyan bir yazı ile radyo
dan .bunu istedi"! zaman radyo brna uymak 
mecburiyetindedir. K za Başbakan veya görev
lendireceği bakanın, millî güvenliğin açıkça ge
rekli kıldığı hallerde bir haberi veya yayını 
menetmek hakkı vardır. B.: yetki kullanılmış
tır da arkadaşlarım, şu kısa süre içinde. 

Bunlardan başka radyonun tarafsızlığını ve 
objektifliğini sağlamak için kanv.n, siyasi ya
yınlar hakem kurulu diye bir kurul düşünmüş
tü:*. Tamamiylc siyasi tesirlerin dışında seçimle 
gelen insanlardan kurulu bir yüksek hakem he
yeti vardır. Bir de radyonr.n şu veya bu ş°kilde 
bir parti veya şahıs hakkında hatalı, objektif 
olmıyan partizan, ithamkâr, isnatkâr yayınlar 
yapması halinde kanunun' 19 ncu maddesine gö
re şahıslar için ve siyasi partiler için kullarıl-
ması mümkün olan cevap ve düzeltme hakkı 
vardır. Sayın arkadaşının, hem siyasi partile
rin, hem şahısların, hem Hükümetin kullanma
sı mümkün olan bu kadar kanuni yetkiler varken 
neden kanun dışı birtakım usullere gidelim; 
neden bu yetkileri kullanmıyalım? Bunu sor
mak mevkiindeyiz. Dün de arz etmiştim, Hü
kümet b::nunir<n aldığı yetkileri kullanmıyaeak, 
Meclisten, sahi'bo .̂madığı yetkileri kullanması is
tenecek, bu doğru değildir arkadaşlarım. Yapı
lan isnatlar doğru ise kazai murakabeyi göze al
mak suretiyle, Hükümet bu isnatların gerektir
diği her türlü işlemi yapabilir. 

Sayın arkadaşlarım; bir noktayı daha arz 
etmek isterim Radyo bir haberi vermekle o ha
bere iştirak etmiş .olmaz. Burada:, Sosyal De
mokrat Part'nln yayınladığı bir beyannameden, 
Meclis koridorlarında dağıtılan bir beyanname 
d"ye bahsedilerek radyonun bu haberi vermesi acı 
acı tenkidedildi. Sayın arkadaşlarım, radyo ver
diği haberin muhtevasına katılan bir kanaat, 
şahsi kanaat izftıar eden organ mıdır? Yoksa ob
jektif olarak, haberleri vermekten sorumlu taraf
sız bir yayın organı mıdır?? Bizim anlayışımıza 
göre ikincisidir. Bu radyo dün aksım Moclis 
saatini verinken, Sayın Millet Partisi Lideri ar
kadaşımızın radjro ile ilgili en ağır sözlerini ob
jektif olarak verdi, radyonun yalancılığını, rad
yonun tahrif çilik yaptığını, radyonun emoali 
görülmemiş bir yalan uydurmak suretiyle şu 
harekette bulunduğunu söyledi. Radyo bunu 
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söylerken acaba bu kanaatlere iştirak edere): mi 
söylüyordu? Zannetmem. Radyo, Makarios'un 
Türkiye'ye müteveccih tehditlerini, şantajım 
verir, radyo, Papandero'nun ba.şt.m başa ha
talı düşüncelerini verir. Acaba radyo bu haber
leri verirken Makarios'un veya Papandero'nun 
görüşlerine katıldığı için mi verir? Radyo, bu
nun gibi kanaatma katılsın veya katılmasın, fi
kir olarak buna iştirak etsin veya etmesin, belli 
ölçüler içerisinde haber kıymeti olan hususları, 
radyonun benimsediği prensiplere aykırı düş-
miyen ölçüler içerisinde vermekle yükümlüdür 
ve bunları verir. Radyonun bugün yaptığı bir 
açıklamada da belirttiği gibi, Sosyal Demokrat 
Parti de bir partidir, küçük partidir kabul, ama 
bir partidir. Ve Sosyal Demokrat Parti, Ana
yasanın rejimin vazgeçilmez unsurları arasında 
saydığı bir siyasi teşekküldür. Yine radyo açık
lıyor ki, küçük parti, büyük parti tefriki, 
BBC de olduğu gibi henüz bizim "radyomuzda 
benimsenmemiştir. Eğer, küçük partidir, bunun 
tebliğlerine yer vermek caiz değildir gibi bir 
yola gidilecek olsa idi, korkarım ki, radyoda 
demeçlerinin uzunluğu bakımından, meselâ Hü-
kümot programı yayınlarında, rekoru bizim 
partimiz elde tutardı, bize nazaran biraz daha 
sayıca küçük olduğunu kabul etmek lâzımgeleft 
parti, elde tutmazdı. Sayın arkadaşlarım, de-
mekki, bu haberlerin verilmesinde gayri'tabiîlik 
görmemek lâzımdır. Hattâ Genel Müdürü kö-
tüliyen haberleri vermiştir. Genel Müdürün adı 
ile, soyadı ile zikrederek aleyhinde söylenen söz
leri bu radyo Meclis saatinde objektifliğe rkyet 
etmiş olmak için vermiştir. Bu radyo kendisini 
sui'kastçılıkla itham eden, suikast yapmakla it
ham eden haberleri vermiştir. 

Sayın arkadaşlarım, bu arada radyo neden 
her şeyi vermiyor? Radyonun zamanı ve radyo
nun imkânları Hükümet bildirisi, bir Hükümet 
üyesinin ağzından çıksa, Başbakanın veya yet 
kili bir Bahanın imzoslyle aynen neşri talebe-
dilmedikçe, tamamının verilmesine imkân bı
rak mıyabilir. Sayın arkadaşımız ödeneklerle il
gili bir demeç vermemişler, bu demecin tanı 
metin halinde yayınlanmamasından şikâyet edi
yorlar. Cumhuriyet Halk Poıntisünin tebliği ise 
yayınlanmış. Cumhuriyet Halk Partisinin teb
liği, partinin er. yüksek organının verdiği bir 

I cümleden ibaret bir karardır. Bir tek cümledir. 
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Parti meclisinin ödeneklerle ilgili olan bu ara 
tebliğinden, tek cümleden ibaret olan bu ara 
tebliğinde, hiçbir şallısın, hiçbir siyasi teşek
külün adı geçmez, Cumhuriyet Halk Partisin
den başka. Hiçbir şahsa tariz yoktur, hiçbir 
siyasi teşekküle tariz ve itham yoktur. Radyo 
bunu aynen neşretmiştir. Arkadaşımızın da me
selenin esası ile ilgili Anayasaya aykırı oldu
ğunu ifade eden beyanını vermiştir. Ama ondan 
sonra, Cumhuriyet Halk Partisi gözüne sarım
sak dürmüş de ağlıyormuş ve saire kabilinden be
yanları, Cumhuriyet Hal'k Partisine kaışı tariz 
telâkki ettiği için vermemek yoluna gitmişse, sa
yın arkadaşım bunu mazur görsünler. Çünkü 
radyo idarecileri... 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Sıtkı 
Ulay'm bizim hakkımızdaki beyanatını nasıl ve
rir? 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen yerinizden müda
hale etmeyiniz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Sıtkı 
IIIay, para alıyorsunuz, der, onu verir. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyiniz 
diye ihtar ediyorum, Sayın Bölükbaşı. 

TURHAN FEYZlOÖLU (Devamla) — Sa
yın arkadaşlarım, birazdan geleceğim, ben, rad
yonun hiçbir yayınında en küçük^bir kusur yok
tur demiyorum ve diyemem bunu. Geleceğim, 
hepsine geleceğim. Objektif olanak fikir plânın
da ve sükûnetle bu işleri konuşalım. 

Yalnız, radyoda bir kasıt aramadan evvel şu 
ihtimali de düşünelim. Radyoda cevap hakkı 
vardır. Şayet arkadaşımızın Cumhuriyet Halk 
Partisine tariz teşkil eden sözleri aynen veril
miş olsaydı, Cumhuriyet Halk Partisi kanunun 
19 ucu maddesine göre cevap hakkını kullanmı-
yaoak mı idi? Kullanacaktı. Bizim kullandığı
mız cevap hakkında, arkadaşlarımızın tarizleri
ne, tarizle cevap vermek mecburiyeti hâsıl olur
sa, bu defa da cevaba cevap hakkı kullanıla
caktı. Sayın arkadaşlarım, radyo idarecileri, 
meselenin özü ile ilgili kısımları verip de, şa
hıslar veya partiler bakımından cevap hakkına 
mevzu teşkil edebilecek 'kısımları ellerinden gel
diği kadar .ayıklıyorlarsa, bunu teşvik otmefc 
lâzımdır. Ayıklıyamadıkları haller varsa, onla
ra kusur bulalım. Ama neden bunu çıkardı, de
miydim. Çünkü cevap hakkını davet eder. Ara
da gaflet ile, hata ile cevap hakkım doğurabi-
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leceği halde, ihmal ettikleri bir nokta kalmışsa 
ona karşı da müdafaamız var; cevap hakkını 
kullanırız. Aynı uzunlukta, aynı saatte, aynı 
dinleyici kütlesine hitabedilen imkânlar içinde 
bunun düzeltilmesi ve cevaplandırılması vardır. 
İskânları kanunda öngörülmüştür. 

Sayın arkadaşlarım, radyo şahsiyata kaçan 
hakaret anlamı taşıyan sözleri vermemelidir der
ken, size çok uzak mazide olmıyan, yakın ma
zide görülmüş olan bâzı misaller vereyim. Emin 
olunuz ki en nazik olanlar arasından seçilmiş
tir. Muhalefete tarizde bulunmanın en nazik 
örnekleri olarak bununla ilgili neşredilmiş bir 
'kitaptan aldığım şu birkaç cümle radyomuzun 
dilinin bu gibi tâbirlerden kaçmakla ne kadar 
tekâmül etmiş olduğunu gösterecektir. «Siyasi 
şakiler.. İhtilâlci taslakları.. Soğuk harbeiler.. 
înönü, (lalata Kulesi Erzincan'dadır der gibi, 
birtakım gülünç iddialar ileri sürüyor.. Bu ser
serileri paketletip karakola teslim ettiler..» Bun
lar radyonun bir süre önce muhalefet hakkın
da, bugünkü Anayasamız yürürlükte olmadığı 
bir devirde kullandığı sözlerdi. 

Sayın arkadaşlarım; bugün radyo eğer mu
halefetten veya birtakım vatandaşlardan, paket
lenmek gibi, serseriler gibi, şakiler gibi sözlerle 
bahsetmiyorsa, eğer radyo bâzı şahsi tarizleri, 
hattâ Batı ölçülerine göre bazan aşırı hassasiyet 
göstererek çıkarıyor ve bunları ayıklıyorsa, eğer 
bir eski Bakan hakkında kullanılmış yalan tâbiri
ni, biraz hafifleterek, yanlış diye değiştirerek 
söylüyorsa, dün burada ifade edildiği gibi, bunu 
biraz da bu radyonun geçirdiği acı tecrübelere ar
kadaşlarımızın hamletmesini ve lisan nezahati 
sağlamak için gösterilen bu gayreti alkışlamaları
nı rica ederim. (C. H. P. sıralarından, bravo ses
leri.) 

Saym arkadaşlarım, dün de söylediğim gibi, 
bu radyonun şahıslarla ilgili hareketleri yayın
lamamak konusundaki titizliği hürmete şayandır. 
Dikkat buyurursanız, radyo hareket babında, yal
nız kendisine müteveccih olanlarını aynen nak
letmektedir. Mecliste cereyan etmiş sahnelerde, 
Meclis içinde, Meclis dışında sarf edilen sözlerde 
yalnız radyoya müteveccih olan; yalancılık, tah
rif çilik gibi, suikast gibi tâbirler aynen nakledil
miş, fakat bunun dışında şahıslara ve siyasi teşek
küllere vâki olan benzeri veya daha ağır itham
lardan hiçbirisini nakletmemeyi prensiplerinin 
bir icabı saymıştır. 
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Sayın arkadaşlarım, dün de arz ettiğim gibi, 

BBC 17 bin kişilik bir kadro ile, Fransız Radyo 
Televizyon idaresi 12 bin kişilik bir kadro ile 
çalışırken, Türkiye TRT İdaresinin personel sa
yısı, 1 976 kişlik bir kadroda halen çalışan 787 
arkadaştan ibarettir. Ve yine Adalet Partili bir 
arkadaşımızın raporunda tesbit edildiği gibi iki 
Meclisli bir Parlâmentonun çalışmalarını dört 
arkadaş takibetmektedir. Haberler Merkezinde 
çalışan insanların sayısı bir avuetur. Bu arada 
birtakım kusurlar görülüyorsa bu radyoya yeter 
derecede imkân verecek kadar zengin bir millet 
olmayışımız veya henüz radyomuza, yeter dere
cede tecrübeli, bu iş için yetiştirilmiş, tarafsız j 
radyo haber tekniğinin BBC de öğretildiği gibi, j 
uzun yıllar eğitimden geçirilmek suretiyle yetiş
tirilmiş elemanların kâfi sayıda, üç, beş ay içinde j 
vazife başına getirilememiş olması ile izah etmeye j 
çalışalım, Bu kusurları önlemenin yolu arkadaş- ! 
-larım, radyonun üzerinde yürümek değildir. Rad- I 
yomuza yardımcı olmaktır. j 

Siyasi iktidarın radyo karşısındaki yetkileri 
bakımından bir noktaya dikkatinizi çekmek iste
rim. Siyasi partiler ve siyasi partilerin teşkil et- , 
tiği Hükümetler radyoya kendi malları olmıyan ] 
bir bağımsız gazete gibi bakmasını bilmelidirler. { 
Hiçbir politikacı veya hiçbir siyasi parti Hürri- i 
yet Gazetesinin, Cumhuriyet Gazetesinin, dün de \ 
söylediğim gibi, Tercümanın, Akşam veya Milli- j 
yet gazetelerinin yayınlarından devamlı suretti; ' 
memnun olamaz. Birgün, bir siyasi parti veya .! 
bir şahıs ertesi gün başka bir siyasi parti veya ; 
başka bir şahıs, konuşmasının önemiyle mutena- ! 
sip bir yer verilmediğini zannedebilir. Bunun 
takdiri, bu hâdiselerin karşısında bulunan şah-
sm değil, bunun takdiri gazetenin başında bulu
nan sorumlu insanıdır. Ve bunun objektif olup 
olmadığının takdirini de en iyi, siyasi şahıslar ve 
politikacılar değil/tarafsız okuyucu veya dinleyi
ci kütlesi yapabilir. Bu itibarla ben sanıyorum 
ki, radyomuz hakkında en iyi hükmü bu radyo
nun nasıl siyasi parti ve Hükümet aleti olduğu
nu da hatır!ıyan, bugün nasıl siyasi partiler ara
sında hak gözetmemeye çalışarak objektif yayın 
yapan bir organ haline geldiğini gören vatandaş 
kütlesi yapmaktadır ve yapacaktır. Siyasal Bil
giler Fakültesinin halkoyu araştırma grupu ta
rafından hattâ TRT Kanunu çıkmadan evvel ya
pılmış olan, büyük şehirlerimizde yapılmış olan 
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inceleme gösteriyor ki, bugün Türkiye'de vatan
daşlarımızın büyük kısmı radyonun tarafsız oldu
ğu kanısına varmışlardır. Anket yolu ile ve ör
nekleme yolu ile sıhhatli bir şekilde yürütülen 
bu araştırmanın sonunda, radyo tarafsız değil
dir diyen vatandaş sayısının, radyo tarafsızdır di
yenlere nazaran ancak beşte bir oranında olduğu 
tesbît edilmiştir arkadaşlarım. Bu arada çeşitli 
iddiaların ne kadar mübalâğa ile aksettirebildiği-
ni ifade etmek için birkaç misal vereyim. Son 
Hükümet programının radyodan yaymlanışı ile
dir ki, TRT üzerinde şimşekler çakmaya başladı. 
Hükümet programının canlı yayın halinde veril-
meyişi, banda alınmak suretiyle saat 3 yerine ak
şam saat 7 de verilişi büyük bir mesele halinde 
bu kürsüye geldi... Ogün bugündür bir rejim dâ
vası olarak radyo meselesiyle karşı karşıyadır. 

Sayın arkadaşlarım, Hükümet programının 
banda alınmak suretiyle dinleyicinin en kesif ol
duğu akşam saatlerinde, hem haberlerde, hem 
Meclis saatinde bizzat Başbakanın sesinden iki de
fa tekrar edilmek suretiyle verilişi, radyonun bu 
işte ilgisizliğinden değil, dikkatinin ve ilgisinin 
delilidir. Bizzat Başbakanın haberi ve ısrar edi
yorum, haberi ve muvafakati dâhilinde radyo, 
banda alınmak suretiyle, kendi seslerinden bu 
yayını yapmıştır. Bu durum, karşısında vaktiyle 
üç. hükümet kurulmuş, ikisinde böyle yapılmış, 
birinde canlı yayın yapılmış. Şimdi neden canlı 
yayın yapılmıyor, diye ortaya çıkmak doğru 
değildir. TRT nin kuruluşundan evvelki bir em
sali ileri sürerek, Başbakanın itiraz etmediği 
muvafakatini ilgili memur vasıtasiyle bildiril
diği bir konuda radyonun tarafsızlık içinde bu
lunmadığını iddia etmek baştan başa hatalıdır. 
Hâdisenin aydınlanması bakımından bir defa 
daha Sayın Başbakanı bu konuda kendi arzu
lan hilâfına böyle bir tutuma gidilip gidilme
diğini açıklamaya davet ediyorum. Bu nokta
nın açıklanması bir millî müessesemizin itibarı 
bakımından, bir münakaşanın son bulması bakı
mından faydalı olacaktır. Radyo, Başbakanın 
arzusuna, aksi istikametteki talebine ve emrine 
rağmen değil, böyle yapmayı düşünüyoruz, mu
vafakatiniz var mıdır, böyle yapmanın daha iyi 
olacağına kaaniiz, diye sormak suretiyle bunu 
yapmıştır, arkadaşlarım. Bunun partizanlık ne
resinde, bunun kötü niyet neresinde? Seslerin
den iki defa vermekte kötü niyet var mıdır? 
Bu Hükümet müzakerelerinde iktidar 426 daki-
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ka memlekete kendi sesinden banda alınmak 
suretiyle hitabetmiş; muhalefet 246 dakika ko
nuşmuştur. 

Sayın arkadaşlarım; iktidar muhalefet ara
sında müsavat prensibini bu kanun çıkarken sa
vunmuş arkadaşlarımız muhalefete daha fazla 
yer verildiğini nasıl ib r i sürebilirler. Biz şikâ
yetçi değiliz. İktidarın 426 dakika konuşmasına 
karşılık neden bize 246 dakika yer verdiniz, 
diye bir ithamda bulunmayı aklımızdan geçir
miyoruz. Hükümet programının müzakerelerin
de radyonun kendisine düşen vazifeyi sonuna 
kadar objektif şekilde yaptığına, vatandaşın da 
baştan sona bu kanaata katıldığına inanıyorum. 

Sayın arkadaşlarım, Bölükbaşı'nm bu kür
süde, Hükümet programı müzakerelerinde, va 
tandaşa kendi seslerinden, en u^un hitabetmek 
imkânına kavuşmuş parti lideri olarak zannede
rim, bütün bu konuşmaların, 123 dakikası Savın 
Bölükbaşı'nm hitaplarına ayrılmış idi. 123 daki
kalık hitapları arasında birkaç dakikalık bir 
kısmının banttan ve kendi sesinden verilmeyi
sin! uzun uzun, tekrar tekrar, suikast, dive va
sıflandırmalarını anlamak mümkün değildir. 

Sayın arkadaşlarım, TBT bunu izah etmiş-
tiı\ Bir yanlışlıkla bandan, bir iki dakikalık kıs
mım vermek imkânı olamamıştır, teknik bakım
dan sesi nakletmeye imkân vermiyen bir teyp 
arızası dolayısiyle, konuşmasının birkaç daki
kalık kısmı verilmemiş de~il, bu birkaç dakika
lık kısmı spiker tarafından okunmak suretiyle 
verilmiştir. Ve radyo, tarafsızlığa riayetin bir 
delilini vermok üzere daha sonra ismet İnönü'
nün yaptığı konuşmadan da eşit uzunlukta bir 
kısmını, bantta bir arıza olmadığı halde benttan 
aynen vermiyerek, o kısmını spikere okutmak 
suretiyle tarafsızlığın ve objektif tutumun bir 
örneğini vermek istemiştir. 

Aziz arkadaşlarım, bu kadar bunun üzerin
de İsrar etmek reva mıdır? (C. H. P. si sırala
rından «bravo» sesleri) Çıkarılmış olan cümle 
diye evlât acısı, sözü söylenmiştir. Sayın arka
daşlarım; tekrar edilmiştir, söylenmiştir. Spi
ker olduğu gibi banda almmıyan kısmını oku
muştur. Ağzınızdan yanlışlıkla çıkmış olan - bu 
kürsüde söylemeye teeddübediyorum Sayın Bö-
lükbaşı - maksatlı değil bir telâffuz kusuru ola
rak, hızlı konuşmaktan gelen; ikimiz de biraz 
hızlı konuşuruz; hızh konuşmaktan g:lcn bir 
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tclâfaız kusuru olarak çıkmış olan bir kelime 
kelime vardır k i ; atlanmıştır. Bu kelimenin ne 
olduğunu merak ediyorsanız size söylerim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Ben 
şimdi size söylerim; yanıldığınızı. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Sayın 
arkadaşlarım; BBC, BBC deniyor. Eğer BBC 
ilkeleri uygulansa idi; arkadaşımızın temsil et
tiği partinin 123 dakikalık konuşma yerine, 
yani bütün partiler içinde rekor teşkil eden bir 
konuşma süre yerine sahibolmak yerine, çok da
ha kısa, çok, çok daha kısa bir konuşma süresi
ne sahibolacakları aşikâr değil midir? Neden 
bu kadar itham ediyoruz arkadaşlarım? Hükü
met bildirilerini yayınlarken TRT Kanundan 
bahsediyormuş, 359 sayılı Kanunun falan mad
desine göre diyormuş. Arkadaşlar madleyi 
okuyorum: «Kurum Hükümet bildirilerini ve 
Hükümet adma yapılacak konuşmaları s a d c e 
Hükümeti bağlamak kaydiylc y a y l a m a k l a 
yükümlüdür. Ancak bun^rm Hükümet bildi
risi veya konuşması olduğunu yaymı sırasında 
açıklar.» 

Kı.nnnun bu maddesine göre y a y n yapt^ğ1-
m, Hükümet tarafndan aynen yayanız diye 
emir vcrîWek yaym yaptırıldığa zaman açık
lamak TT7T için bir kusur de^rl. Konunun 
11 n^i n a d lebinin 1 nei fıkrasmrlan doftan bir 
hukukî mecburiyettir ve bu hukukî mecburiyet 
şandmas^n ki, y a ^ z bugünkü Hükümet'n bâzı 
bakanliT-rm demeç1 eri hakkında uyrulanmıs-
t,-"r, T^T Kanununun maddesinden balneder^k, 
İT"\ct în'mü'nün Barbakan bulunduğu zamanca 
t"i""<At tn"nü,T1ün b^r d^m^eini, Gümrük ve To-
kel Bakanı Mehmet Yüceler arkadaşımızın bir 
demecini. Adalet Bakanı Sırrı Ata1 ay arkada
şımızın bir demecini yinrt fa1 an saydı kanunun 
fa1 an rıaddeıire göre Hükümet bildiri olarak 
yrvnkyoruz. demek s u r e t l e yayn ' ad^ rm 
ifade etmektedir. İrtn eski bakan arka'la-.lar1-
nrrvn bu hmmtaki bilrçPe^ue başvurabilirsin^*". 

Sayn arkadaşım, bu itibarla süratle neti
ceye sıçramadan evvel, süratle insan1ar~n 
n'yctlor'ni muhakeme etmclcn evvel v> «"«•»n+V 
'n-imkara kötü niyet izafe etmeden evvel bu 
maddi deliller üzerinde biraz daha titiz olarak 
durmak lâzımgeldiğine inanıyorum. 

Kimsenin aklına Anayasanın muhtar kuru
luşlar adını verdiği bölümde yer almış olan 
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üniversitelerimizin dersleriyle, seminerleriyle 
ilgili çalışmara müdahale etmek gelmiyor. 
Üniversitenin bağımsız, muhtar bir Anayasa 
kuruluşu olarak kanunun tanıdığı denetleme 
mahfuz kalmak üzere, Anayasanın tanıdığı sı
nırlar mahfuz kalmak üzere, kendi içinde kendi 
usullerine göre çalışmasına kimse müdahale et- , 
meyi düşünmüyor. Fakat bir yorumcu, bir ha- ; 
bercinin bir bağımsız ve tarafsız gazeteci ola- \ 
rak çalışan arkadaşımızın o andaki takdirine | 
göre, her akşam yaptığı özetten neftice çıkar- | 
mak niçin olsun arkadaşlarım.? Dün akşam bu- i 
rada yaptığımız konuşmalar Meclis saatinde ve- ', 
rilirken Bölükbaşı arkadaşımızın konuşmasında 
radyonun tahrifciliği, yalancılığı ibareleri .ay- ; 
nen yer aldı, objektif olarak verildi, benim ko
nuşmamda fikrimini 180 derece değiştiren bir 
hata vardı, arkadaşlarım, tamamen ters verildi 
bir cümlem. Bunda kasıt yoktur arkadaşlarım. 
Bonim aklımdan geçmezdi, çok üzüldüm. ;Din-
leyen vatandaşlarımın önemli bir noktada be
nim görüşümü tamamen -yanlış, anlamalarına 
üzüldük. Ama bunun maksatlı olarak yapılmış 
olduğunu düşünmedim. Buradan zabıtların .na
sıl çıktığını bilen bir arkadaşınız olarak, .ken
di konuşmamı zabıtlardan okuduğum zaman el
bette ki, kusuru da zabıt kâtibi -arkadaşlara 
bulmuyorum, her zaman benden şikâyet eder
ler; hızlı konuşuyorsunuz, kürsüye -çtktığımz 
zaman nasıl yetiştireceğiz diye düşünüyoruz, 
derler, yetiştiremiyor] ar. Kelime atlıyorlar. 
yanlış yazıyorlar, 'hepimiz zabıt olçumuş arka
daşlarız, zabıf arda konuşma1 arımızın şurası
nın, burasının ters çıktığı vâkıdır. Bu suretle 
zabıt ters gittiği içindir'ki, TRT -î<jUu*ç$(, ben 
eminim kasıtla değil fakat zabıtlardak.i bir 
küçük maksatsız hatayı aynen tekrar .etmek su
retiyle, bu konuşmamın bir yerinde ,mânayı 
değiştirmiştir. 

Sayın arkadaşlarım, :bizzat Bölükbaşıhun 
daha evvelki gün yapmış olduğu, geçen hazfta 
burada yapmış olduğu konuşmanın bir kısmı
nın yaymlanışında büyük bir fırtına koptu, aa-
bıt tahrifi filân sözleri ortaya atılıyor. İşin 
gerçeği şu: Zabıtta, eminim, o gün suretini 
almışsa arkadaşımız da görmüştür, zabıtta rSa-
ym BÖlükbaşı'nm burada söylediği bir ıkelime, 
açıkça ifade ediyorum, yanlış -çıkmıştır. •BÖ
lükbaşı'nm bu kelimeyi kullanmadığına ben ;fle 
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•şahidim. K^auşmasını Rikkatle takibettim. Ay
rıca da bu kelj&ıeyi söyleyip,, söylemediğini 
araştırdığa ve şuna kaani oldum ki, yanılmı-
yan delillerle kaani oldum ki, kulak yanılmı-
y<jr. Arkadaşımız, Zonguldak olayları ile ilgi
li beyanı şırasında «kızılca^ kelimesini söyle
memiştir. Ama, ben nasıl bunu arkaçlaşımaii 
objektif davranarak bu kelimeyi kullanmadığı
nı feu kfrsüden hakikat uğruna ifade ediyor
sam, sayın arkadaşımın da zapta bu beyanının 
kyftlea diye -geçmiş olduğunu ye TRT \)uiku tek
rar etmişse, zapta böyle geçtiği için tekrar et
tiğini kabul buyursunlar, zapta böyle geçmiş
tir, elde fotokopiler vardır, T#T ye giden m-
bıfcta ;bu Mime böyle ^yazıldığı tiçin. Arkadaş
larım, -şimdi TRT yi bunun için komünistliğe 
kadar vaı*an ithamların altında tutuyoruz, bu
rada fedakârlıkla vazife göçen ;sayın zabıt 'kâ-
tibi arkadaşlara mı bu defa -döneceğiz de, siz 
bu suikastı 'yaptınız .diyeceğjz. Hayır arkadaş
larım ; onlar 4a masumdur; T$JT 4e ırtâsurndur. 
Arkadaşlar eğer <bu gibi bâzı kelimelerde >yan-
hş varsa, -masum olmıyan Bölükbaşı ile F-eyzi-
-oğlu'dur. ©iraz daha yavaş konuşsak zabıt kâ
tipleri hatalı yazmazlar ve bunlar da ters çık
maz. (Gülüşmeler, alkışlan) Yapmayın ^arka
daşlar, -biraz daha bu 'konularda niyet muhake
mesi yapmadan ve bu memlekette bir -Türk va
tandaşına ^yapılabilecek en >ağır ithamları yap
madan ewel, aoaba bu, zapta böyle geçmiş ola
mam mı diye bakalım. Zapta böyle geçmiştir. 

Sayıp, arkadaşlarım, yine Dışişleri Bakan
lığı ile ilgitf yayınlar bakımından, dış politi
ka yayınları bakımından, ağır ithamlar ileri 
sürülmüştür. 

Sayın arkadaşlarım, radyomuz dışişleri ile 
ilgili ^konularda gayet sağlam esaslar tesbit et
miştir. Bu esaslara uygun davr&nıldığı takdir
de, "Hükümet bu konuda kendisine düsen vazi
fesini yaptığı takdirde mesele hallolacaktır. 
Dış yayınlarla veya dış politikayla ilgili kanun 
maddesini okuyorum. 

«Devletin ,dış "politikası bakımından radyo 
ve-televizyon ^yayınlarında ve bu arada yurt dı
şı »yayınlarında .uygulanacak esaslar ve usuller 
Dışişleri 1B#kanl>#ı ile Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığınca birlikte îtesbit tediUr m Ctenel Mü
dürlüğe 1011̂ 1̂ 11̂ ^ 
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Arkadaşlar, tekrar edeyim; «Dışişleri Bakan

lığı ve Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca birlikte 
tesbit edilir.» Diyor. Şimdi bu konuda ne yap
mış yeni Hükümet? Yeni Hükümet bu konuyu 
tesbit etmek üzere evvelâ bir komisyon kur
muş. 8 Ocak.;. (Sağ sıralardan «O tarih eski 
Hükümet zamanıdır» sesleri) Yanlış, Eski Hü
kümet zamanında. 8 Ocak tarihli bir komisyon. 
Dışişleri Bakanlığı temsilcisi katılmış, Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığı temsilcisi katılmış. Bu top
lantıda radyocular ve herkes fikrini söylemiş. 
Bu toplantıda Dışişleri Bakanlığı, dış politika ile 
ilgili yayınların ve yorumların yayınlanmadan 
önce Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi
nin kontrolundan geçmesini istemiş. Radyo İda
resi demiş ki; böyle bir sansür usulü yoktur; ben 
bunu kabul etmiyorum. Kimse asî ilân etmemiş 
arkadaşlarım. Kanun saygısı, radyo idaresi, ka
nunda bana verilen vazife ve yetki budur dedi
ği için, kimse gelip burada, bunlar hakkında 
şöyle suçluluk tesbiti yapalım diye önerge filân 
vermemiş. Peki denmiş; mesele incelenmeye de
vam edilmiş ve görülmüş ki, gerçekten, Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığı dahi o Hükümetin Turizm 
vo Tanıtma Bakanlığının temsilcisi dahi Dışişle
ri Bakanlığının görüşünde değildir. Bu yetkiyi 
vermiyor kanun size demiş. Bir bakanlığın san
süründen geçirmeye mecbur değildir radyo, de
miş. İki bakanlık arasında ihtilâf çıkmış. Radyo 
idaresini . bundan sorumlu tutmaya imkân yok. 
Aradan zaman geçmiş, böyle bir karara ulaşılmış 
olmasına rağmen, bir müddet sonra Dışişleri Ba
kanlığı yine de bir yazı yazarak Enfermasyon 
Dairesinin dış poltika ile ilgili yazıları, yayınları 
kontrol etmek istediğini bildirmiş, TRT ona da 
cevap vermiş. Dışişleri Bakanlığı ile teşriki me
saiye hazır olduğunu, bu teşriki mesainin 359 
sayılı Kanunun 18 nci maddesinin tesbit ettiği 
esaslar dairesinde yapılmasının lâzımgeldiğini 
belirtmiş, fakat bir sansür anlayışına da asla 
yanaşmıyacağmı bildirmiş. 

Sayın arkadaşlarım, şimdi Hükümete döne
rek sormak istiyorum; Hükümet iki bakanlığın 
karan olarak kammun 18 nci maddesine uygun 
şekilde, bu konuda riayet edeceğiniz usuller ve 
esaslar şunlardır, diye bir yazı yazmış mıdır? 
Ve bu yazıyı yazmasına rağmen TRT kanunun
dan doğan bu yetkinin kullanılmasını mütaakıp 
tesbit edilen usullere ve esaslara aykırı dış po-
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litika yayınlan yapmış mıdır? Bunun aydınla
tılması kâfi gelir. 

Dün burada, benim de talebem olduğundan 
bahisle, eski Dış Haberler Dairesi Müdürünün 
yazmış olduğu bir rapor bir büyük vesika hü
viyetiyle okundu. Sayın arkadaşlarım, bütün 
idarelerde, bir müddet çalışmış, sonra şu veya 
bu sebeple ayrılmış insanlar bulunabilir. Bazan 
bir idareden ayrılmış olan insanların, aynldık-
lari idareyi itham ettikleri de görülür. Bu sayın 
arkadaşımızın, ayrılan arkadaşımızın ismini ver
medi. Sayın Bölükbaşı, fakat unvanını söyledi
ler. O unvanı taşıyan ve istifa eden bir kişi ol
duğuna göre, artık hüviyeti meydanda demek
tedir. Fakat ben de arkadaşımızın gösterdiği ti
tizliğe uyarak adını vermemekte devam edece
ğim. Aslında bu yazıyı bu arkadaş bana da gön
dermiştir. Bu yazıyı başından sonuna kadar 
okudum. TRT nin kuruluşuyla, TRT nin statü
sü ile ilgili mütalâalar söylüyor, BBC ile mu
kayeseler yapıyor, böyle olmaz diyor. Ama bu 
arkadaşımız bütün bu kanun hükümleri yürür
lükte iken orada vazife görmüş. Kendisi orada 
bir dairesinin başında bulunduğu sırada, ben 
idarede çalışmam, burası Monako Prensliği gi
bidir, burası Devlet içinde devlettir, böyle bir 
dairede çalışmak vatanperverliğe sığmaz, falan 
dememiş ancak istifa ettikten sonra keşfetmiş 
ki, bu kanun baştan sona kadar hatalıdır. 

İstifasının sebebine gelince; bunu kimse açık
lamadı, ben sadece resmî bir dairenin yayınla
dığı bir iddiayı tekrar etmekle yetineceğim. 
Aksini şimdiye kadar söyliyen olmadı. Bu ar
kadaşımız dış haberlerin başında iken, günün 
birinde Türkiye'nin Birleşmiş Milletler tarafın
dan Kıbrıs konusunda verilecek olan her karan 
kabul edeceği mânasına gelen bir yayın yapıl
mış. Bu yayın derhal dışişleri çevrelerinin has
sasiyetini uyandırmıştır. Birleşmiş Milletlerin 
yapacağı, vereceği her karan Türkiye'nin ka
bul edeceğini söylemek, şimdiden hiç hoş olmı-
yan birtakım kararlara boyun uzatmak mâna
sına geleceği için, Türkiye'nin resmî radyosun
dan, Devlet Radyosundan böyle bir yayının ya
pılması, elbette ki, bir aksülamel yaratmış, bu 
aksülamel üzerine kendisinin yazı ile dikkati çe
kilmiş, bu dikkat çekme üzerine, bana itimadı
nız kalmadıysa istifa edeyim, demiş, kendisine 
istifa teklifi yapılmadığı söylenmiş, fakat btı 
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haberlerin daha dikkatli bir kontroldan geçme
si için TRT İdaresi içinde bir kontrol nizamı ku
rulduğu tebliğ edilmiş, bundan böyle şu kontrol
dan geçerek bu yayınlar yapılacaktır, denmiş. 
Buna itiraz eden arkadaş da, kanaat meselesi 
yapmış,-istifa etmiş. İstifasını da, onun kanaat
lerini de hürmetle karşılıyan. ' Fakat bu şartlar 
içinde olan bir insanın, TRT İdaresinin kanunu 
bu halde iken, bu dairede vazife görmüş bir insa
nın, bugün karşısına geçip bu kanunun hükümle
rini başdan sona tenkid etmesi ve TRT de Baka
nın yetkisi yoktur, BBC de şöyle yetkileri var
dır, gibi mütalâalar serd etmesi, bilmiyorum ne 
dereceye kadar, itibar edilmesi gereken mütalâa
lardır. 

Sayın arkadaşlarım, dün de söyledim; BBC 
İngiltere'dedir. İngiltere örf ve âdetler hukuku 
memleketidir. İngiltere, demokratik gelenekler 
memleketidir. İnsan haklariyle ilgili ilk beyanna
melerinin 750 nci yıl dönümünü kutladık, biz da
hi. Şimdi o memlekette, kanundan alınmış bir 
yetkinin, 38 sene kullanılmadığına şahit oluyo
ruz. Harb geçiyor, İngiltere istilâ tehdidi karşı-
smdadır, yine de radyoya karşı kullanılması 
mümkün olan anlaşmadan doğan yetkiler tama-
miyle kullanılmıyor. Türkiye'de verilmemiş olan 
yetkileri dahi kullanmaya ve falan kir meselenin 
safahatını şu kadar vermek ye saire gibi mev
zuları dahi Meclis kürsüsüne getirmeye müte
mayil bir siyasi anlayışın muhitindeyte. Bu 
memlekette Hükümete geniş yetkiler verilirse 
bunun çok fena olacağını bizzat M. P. grupu 
adına kanun geçerken Akdoğan arkadaşımız söy
lemiş A. P. grupu adına Nihad Kürşad arkada
şımız söylemiş. İnsaf buyurulsun arkadaşlar, 
şimdi bu Dış Haberler Servisi sabık Müdürünün 
tavsiye ettiği şekilde Hükümetlere yetkiler vere
cek olursak, ben öyle zannediyorum ki, Akdoğan 
arkadaşımız mebus olarak bu kürsüye gelecek, 
asla olamaz diyecek, Nihad Kürşad arkadaşımız 
bu kürsüye gelecek - fikrini değiştirmedi ya - asla 
olmaz diyecek, bizzat Bölükbaşı gelecek, Hükümet
lere böyle yetkiler verilemez diyecektir. Çünkü 
dün böyle söylemişlerdir grupları adına. 

Arkadaşlarım, binaenaleyh bu gibi bilirkişi 
mütalâalariyle Türkiye'nin gerçeklerinden do
ğan bu güzel Kanunu zedelemek yoluna gitmiye-
lim. (Akdoğan, sesleri) 

Akdoğan arkadaşımızdan söz açılmışken, Ak-
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doğan arkadaşımızın İzmir'deki sel felâketiyle 
ilgili seyahat haberlerinin radyoda yalnız iki 
defa verilmiş olması büyük ithamını da gözden 
geçirelim. Sayın arkadaşlarım, bu itham bir defa 
maddi vakıa bakımından tashihe muhtaç. Çün
kü, Akdoğan arkadaşımızın sel felâketi ile ilgili 
seyahatinden radyomuz iki defa değil, üç defa 
bahsetmiştir. (Soldan «bir defa bahsetti» sesle
ri) Bir mi deniyor efendim? Uç defa bahsetmiş
tir. Buna karşılık İnönü Hükümetinin iş başın
da bulunduğu sırada, sel felâketi yalnız İzmir'de 
olmaz ya, Ayancık'ta da bir sel felâketi olmuş ve 
oradaki sel felâketine o zamanın Bayındırlık 
Bakanı Arif Hikmet Onat arkadaşımız gitmiş. 
Arif Hikmet Onat arkadaşımızın Ayancık'taki 
sel bölgesine gidiş haberini de, C. H. P. lehine 
partizanlık yaptığı iddia edilen radyo, iki defa 
değil, bir tek defa vermiş. Fakat o zaman İnönü 
Hükümetinin bir. Bakanı veya Başbakanı veya 
bizim partimize mensup bir arkadaş, bu büyük 
hâdise dolayısiyle yapılan seyahat haberi neden 
bir defa verildi diye bunu Meclis kürsüsüne, 
Anayasanın 121 nci maddesiyle kurulmuş, muh
tar bir kuruluşu, bir Devlet müessesesini parti
zanlıkla itham etmek için alıp getirmemiştir. 

Sayın arkadaşlarım; bu arada Magna - Kar-
ta'nm 750 nci yıl dönümünden bahsedilince şüp
hesiz, sayın iktidar gruplarından birinin Başka
nı sayın arkadaşımızın, Magna - Karta'nm yıl 
dönümü münasebetiyle yapılan törende Sovyet 
profesörü Kerimof'la ilgili yayınların, aşikâr 
şekilde komünizmi sevdirici bir mahiyet taşıdı
ğı yolundaki ithamlara cevap vermek mecburi
yeti vardır. 

Arkadaşlar; Kerimof, bu memlekete TRT 
nin müsaadesi ile gelmemiştir. TRT vizesi TRT 
nin tanzim ettiği bir tören bahis konusu değil-
dfc Kerimof bu memlekette insan hakları ko
nusunda bir konuşma yapmak üzere her halde 
TRT dışındaki bir makamın müsaadesi ile gel
miş olmak lâzımgelir. Kerimof, üniversitede ko
nuşmuş Magna - Karta ile ilgili bütün töreni ve
ren radyomuz bu arada bundan da bahsetmiş, 
bir yayın yapmış, ama bu yayını yaparken ba
kınız neler söylemiş; Ankara Hukuk Fakülte
sindeki öğrenciler, yüzde yüz karşısında bulun
dukları bir sistemin temsilcisinin - Banta alın
mış cümleyi okuyorum - «Yüzde yüz karşısında 
bulundukları bir sistemin temsilcisinin zaman 
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zaman propagandaya kaçan köhüşmâlari karşı
sında» diyor. 

Şimdi, Kerimof'un beyanlarını tasvip mi 
vardır bunda? Yoksa zaman zaman propagan
daya kaçan sözünde ve öğrencilerin bu siste
min yüzde yüz karşısında olduğunu 'belirtmek 
için gösterilen itinada, TRT nih bir millî gayre
ti mi vardır? Bunun takdirini arkadaşlarımın 
insafına bırakıyorum. (Ortadan bravo sesleri) 

Yine sayın arkadaşlarım, bu bantta Eerimof-
la ilgili olarak yapılan yayın şöyle devam edi
yor. «Zaman zaman propagandaya kaçan ko
nuşması, dedik. Çünkü o,» yani Kerimof̂  «bi
zim yabancısı olduğumuz, karşısında olduğu
muz bir sistemin temsilcisi Ye şu da var ki, kön-
di ülkesindeki sistemi yermek değil, ancak öv
mek 'zorunda...» Yanı radyo diyor ki Kerimof 
diğer profesörlerden farklı olarak propaganda 
yapmak zorunda. Çünkü o, bizim kargasında ol
duğumuz bir sistemin temsilcisidir ve bu siste
min icabı olarak da kendi sistemini tenkid ede
meẑ  kendi sistemini övmek mecburiyetindedir. 
Radyo bunu tasrih ederek veriyor. Sayın arka
daşlarım, radyonun bunu verişinde komünizm 
propagandası mânası mı vardır, aksi - mi var
dır, bunu her insaf sahibi arkadaşınım takdir 
edeceğinden eminim. 

Muhterem arkadaşlarım, ihsanları, hefe mil
lî duygulan bakımından, hele vatansevesrliklen 
bakımından 'muhakeme etmekken zor şeydir. V<e 
bunu siyaset adamlârtnin yapmam kesin olarak 
hatalı bir yoldur. Eğe* biz bugün "radyo idare
sinde çalışan yüzlerce arkadaşımızın, yarın bu
na benzer bir 'başka t'e§ebb&âe bMfda *ş"a*hşan 
arkadaşlarımızm, bir başka fgüh ^dika^a^daki 
idarecilerin, bir başka *gün Btevîet ida^öS&de ça
lışan memurların, bir başka gün üniversite için
deki öğretim üyelerinin, şu veya *bu ideolojinin 
tesiri altında memlekete »ararlı şu -faaliyetlerde 
bulunduklarından bahsite, hele «ugltüAk tesbiti 
ve adalete teslim gibi 'birtakım ibarelerle araş
tırma komisyonları kurmaya kalkacak olursak 
arkadaşlar belki - Toprağı bol olsun - Mac Carty'-
nin ruhu şadolur, ama 27 Mayıs Anayasasının 
ruhu da baştanbaşa çiğnenmiş olur. (C. H. P. 
sıralarından bravo sesleri) 

Sâyih arkadaşlarım, yüreklerinde vafrin. sev
gisi bulunan insanları, 'hele topyeKûn 'isîm >ttfe*fe 
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edilmeden, bâzl solcular bu camiada denmek su
retiyle, tefrik yapılmadan umumi sözlerle itham 
edildiği zaman bundan yara duyarlar. Buna say
gı duymak lâzımdır. Bu ihsanları iyi münasebet
ler kurmak suretiyle, yardımlarına koşmak sure
tiyle, maddi imkânlar bakımından teçhiz etmek 
suretiyle yapabilecekleri Ufak tefek hatalardan 
korumak yolunda çalışmak yerine karşımıza, Hü
kümetin karşısına alacak 'olursak bundan millet 
de fayda görmez, vatan da fayda görmez. Ben 
yumuşak usullerin 'Sahibi olan Saym Başbakan
dan, ben Batıda tâ'rafeız radyolar görmüş ve din
lemiş olan, Batıda 'tâfafsız televizyonlarda iktidar
ların ne ağır hilc&ıftla'rınîfl devlet organlarında ya
pıldığını daimî görmüş olan Sayın Başbakandan 
bufc&nuda, radyo-ile y&fiıuşak ve iyi -münasebetler 
kurmak suretiyle, radyoyu bir hasım olarak de
ğil, bir devlet kartuşu gibi yanma almak sure
tiyle vatfaa h&îMfetMe çalıştırmak yolunda hiz
met bektemekteyima. Bunda da isterlerse muvaf
fak '©•l-aeağıhdaıı emiaim arkadaşlarım. (Orta 
şiarlardan bravo -Sesleri, alkımlar) 

Sayın arkadaşlarım; Hükümet programı için 
bii- imza 'töreni yapılıyor. Hükümet programiyle 
ilgili im'za ^eni1*&e îktidara mensup Hükümet 
üyesi olan vo olmıyan, parti mensubu veya Hü
kümet İtetfsfutttt isiMım taşıyan arkadaşlar ko-
riû'şuyorlar. Mtı veya yedi iktidar mensubunun 
köttıtşmiarsifta feaı^ılifc bu radyo, C. H, P. ne ta-
rîzdo buîtftttilâ^ğu içîh bu konuşmalarda, C. H. 
P, Genel SfektfeteYinİ!n bunları cevaplandırmak 
maksadiyle, kanunî imkânlar içi-ndo verdiği bir 
cevaba yayftılaınyör. <6-7 demecin karşısında mu
halefetten ttör <k%inin demeci. -Bu büyük kusur 
olarak g&rülüyö*. 

Arkadaşla?, kanundan cevap hakkını kaldır
mak kimsenin aklına gelmemiş alkışlarla burada 
kabul edilmiş, "bütün 'partiler bunu alkışlamış. 
Hattâ İslah edilmiş, 'arkadaşlarımızın gayretle
riyle bu 'maddeye vuzuih -verilmiş. Niçin 6-7 kişi
nin kö'nüşmasın'a karşılık bir kişi konuştu diyo 
buna itiraz ediyoruz. Kendimizi 'evvelâ şu muh
tar ve tarafsız radyo fikrine alıştırmaya ve ar
tık, dikkat buyurtilstm, hükümetin ve iktidarın 
değil, arkadaşlar, bu 'bir umum müdürlük değil; 
Şekerbank veya rSümerbank Genel Müdürlüğü 
değil, *'bu artık Emniyet 'Genel Müdürlüğü gibi 
veya Tekel Genel Müdürlüğü gibi ;bir genel mü
dürlük '6*ef il, *bu -'flittik ;Milîî Eğitim Bakanlığının. 
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Örta Öğretim Geme! Müdürlüğü vçya Köy Işie- I 
ri Bakanlığının Halk Eğitimi Müdürlüğü değil, 
Anayasanın muhtar bölümler kısmında, üniversi
telerle yanyana yer almış, Hükümet eraı?in4e de
ğil, vatan ve millet hizmetinde ke»dine has usul
leri içinde seçilmiş, kurulmuş organlariyle, emir 
almadan vazife görecek bir heyet, bir kuruluş... 
Bunun daha da muhtar olmam, âaha da fazla ba
ğımsızlığa sahip olması için şabtşan partiler bu
gün iktidar gruplarında ekseriyette, Bu muhta
riyeti yeter görmiyenler bugün Hükümet kuru
luşunda ekseriyette. Bu görüşle!* hem Hükümet 
içindo ekseriyette, hem de Parlamentoda büyük 
bh* topluluk. Sayın arkadaşlarım, o halde kendi
mizi bu fikro alıştıracağız vo muhalefetten şu 
kadar bahsedildi diye kızmayacağız. Celâl Beyar'-
dar. bahsedildiği zaman Cumhuriyet Halk Parti
si teşkilâtı tepki yapmadı mı sanıyorsunuz arka
daşlarım? Düşününüz, tahliye ediliyor, amma 
bahsedecek. Celâl Bayar'ın çıkışırım ertesi günü 
Hürriyet gaz'etesi vereceği için, Cumhuriyet ga
zetesi, Akşam gazetesi, Tercüman gazetesi vere
ceği için, verecek. Milliyet gazetesi vereceği için 
veı^cek.. Ama bu mevzuda tahrik yapmıyaeak, 
bu. mevzuda şahsiyata kaçmıyacak, objektif bir 
haber olarak vermiş. Bundajj dolayı, efendim 
tsmet Paşa Başvekil, Antep Mebusumuz Ali ih
san Göğüs radyonun başında olan Bakanlık 
Fandalyasmda oturuyor. Kemal Satır genel sek
reter, Başbakan yardımcısı; bu radyo Celâl Ba-
yar'dan bahsediyor diye sağdan soldan sesler i 
gelmişti:'. Ama bu teşkilât mensuplarına, kanuna j 
vo Anayasaya saygılı bir iktidar olarak anlatmı- fl 
sızdır ki radyo artık Hükümetin elinde değildir, I 
bağımsız ve muhtar bir organdır, bu haberleri | 
verecektir. Sayın arkadaşlarım t)una kendimizi i] 
ajıştırırsak rahat ederiz. Buna kendimizi alıştır- J 
mazsak 27 Mayıs Anayasasının getirdiği bir mü- J 
esseseyi muhtariyetten mahrum etmeden kurta- j 
ramayın. ~ I 

Şimdi arkadaşlar, ^eda .mm>2kn raymış. Bu 1 
radyonun günahlanna bakına. Eski bakamlar ve- j 
da mesajları vermişler. Bu «esailar, yayınlan- 1 
mış. Dünyanın her yerinde daha bafeattljk sandal- I 
yasından dün ayrılmış bir devlet «damı -vatan- S 
daşlanna,. teşkilâtına bir şey <wlemiiş8e, bu ha- I 
ber olarak gazetelerde yer alabiliyorsa, 'brandan I 
radyo da bahseder, tafeiî bi*»ey. Bn fc^ar;feftâirşi- j 
•mshğı -gokjtfrmî lj».ü&Mfaoter. Jlğe.r bnm&w> 1 

bu»u yapmadaydı, o zaman vefasızlıkla, o zaman 
objektif olmamakla itham edilebilirdi. Arkadaş-

-laı>; Bükümefejer gitmek üzero. . gelinler. Hani, 
înönü Hükümeti gitti de bu Hükümet kalacak 
mı? Demokratik rejim içindeyiz; demokratik re
jim i§indo kalacağız. Hemşehrimin Hükümeti do 
gideoek, Sayın. Ürgüplümün Hükümeti de gide
cek. Bakınız, ne güı'al tebessümle karşılıyorlar, 
gidecek. Biliyorlar gideceğini. Gidecek.. Gayet 
tabiî... (Gülüşmeler) Gidecek. 

Şimdi, arkadaşlar; bu Hükümet gittiği zaman 
eğer o vakte kadar Türkiye Eadyo Televizyon Ku
rumunun muhtariyetin'a son vermemiş olursak, 
eğe; o zamana kadar bu Hükümet bu radyonun 
tarafsızlığını muhafaza etmiş olursa, emin olsun
lar ki artık iktidardan düştüler diye bu radyo 
vefasızlık göstermiyeoek, muhtar bir idare ola
rak, yeni gelen Hükümet kızar mı kızmaz mı diye 
düşünmeden Ürgüplü'nün do, bütün arkadaşları
nın da dfameçlerini verecek. Tarafsız kaldığı için 
verecek. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Arkadaşlarım, bu radyonun «gelen ağam, gi
den paşam» anlayışı içinde bir radyo değil, ob
jektif olarak gelenin de hakkını veren, gidenin de 
hakkını veren bir radyo olarak kalması, yalnız 
bugünkü muhalefetin değil yarınki muhalefetle
rin do teminatıdır. Bunu böylece bilirsek üze
rinde ittifak ederiz ve bu müesseseyi hep bir-
likt3 titizlikia koruruz. 

Sayın a^adaşlarım, sözlerimi sona erdirir
ken, radyonun parti ye iktidar »emrinde olma
masının önemine bir defa çl&ha işaret etmek için 
şu gerçeği belirtmek isterim. Yeryüzünde radyo
nun parti ve iîrti&arların mutlak emrinde bulun
duğu memleketl'er sadece faşist ve komünist mem
leketlerdir. Faşist vo komünist memleketlerdedir 
ki ra4yolar tam mânasiyle iktidar organıdırlar. 
Veya bu sistemlerin içine gidememekle beraber, 
bu sistemlerden birine, veya ötekine taklitçilikle 
özenen bâz; ı^m^etler^e radyo rejimleri bu 
hala .getirilmiştir. Faşizme ve komünizme karşı 
yÜFf&fcen Jşarşı olan her partiden arkadaşlarımın 
tarafsız, muhtar ve h$.r ra^yjodan yana .olmaları 
.lâzım<Ju\ Faşiznue ye ^komünizme karşı olmamızın 
bkılorce hijç/îetin^faı bir yenisini daha vermek 
için Jıer partiden arkadaşlarımı radyonun muh
tariyetim jpvjUBfl^ra davet ediyorum arkadaşla
rım. (Halk Partisi H3ir#laruadan alkışlar ve bravo 
soakm) Törfeiyo her ^amaiidan fa«la millî birli-
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ğe ve beraberliğe muhtaçtır. Türkiye her zaman
dan fazla iç ve dış güçlüklerini yenmek için millî 
bir yakla§maya muhtaçtır. Türkiye her zamandan 
fazla hükümetlerinin başarı kazanmasına muh
taçtır, muhalefetlerinin saygı görmesine muhtaç
tır. Türkiye her zamandan fazla sıradağlar gibi 
çözüm bekliyen ekonomik ve sosyal dâvalarıma 
üzerine eğilecek Meclislere muhtaçtır. 

Aziz arkadaşlarım; siyaset âlemimizi bundan 
uzun yıllar önce denenmiş, kısırlığı meydana 
çıkmış, yurdun asıl dâvalarını çözmesine imkân 
vermediği sabit olmuş birtakım partUerarası çe
kişmelere ve hele rejim çekişmelerine sürükle
mekten kaçınmak, hepimiz için başta gelen vazi
fedir. 

Arkadaşlarım; bu davranışlardan muhalefet 
olarak biz kaçınalım, iktidar olarak Hükümet 
kaçınsın, iktidar grupları kaçınsın. 27 Mayıs 
Anayasasının ışığı altında Türkiye'nin ekono
mik, sosyal ve kültürel kalkınması yolunda bü
tün kuvvetlerimizi seferber edelim. İşte mille
tin Meclisinden de beklediği budur. Partilerin
den de beklediği'budur arkadaşlarım. Cumhu
riyet Halk Partisi Grupu adına bu anlayışın 
sahibi olduğumuzu belirterek huzurunuzdan ay
rılıyorum, arkadaşlarım. 

Saygılar sunarım (C. H. P. sıralarından bra
vo sesleri, sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir 
hususun aydınlanmasında zaruret vardır. Bir 
taraftan bu önergenin Anayasaya aykırı olduğu 
iddia edilir. 27 Mayıstan evvel kurulmuş olan 
Tahkikat Encümenine... benzetilir. Diğer taraf
tan da bu önergenin muhtevası esas alınarak 
radyonun tarafsız neşriyat yaptığı yolunda mü
talâa beyan edilir. Bu ikisi kaibili telif değil
dir. (C. II. P. sıralarından gürültüler.) 

Koro halinde değil, münferit beyanlarda bu
lunursanız dinlemek ve anlamak mümkün olur. 

Muhterem arkadaşlarım; bu Meclisin, Ana
yasaya aykırı olduğu iddia edilen bir meseleyi 
müzakere ettiği, oyladığı gibi bir meseleyi or
tadan kaldırmak zarureti vardır. Bu sebeple 
şayet bu hususta Anayasaya aykırı foir meseleyi 
müzakere ettiğimiz iddiası varsa, Anayasaya 
aykırı bir hususu oyladığımız iddiası varsa, ev
vel beevvel bu iddia tetkik edilir, Anayasaya 
'aykırıdır veya uygundur diye karara bağlanır, 
uygunsa esası hakkında mütalâa beyan edilir... 
Mesele budur. Bunun dışında hem Anayasaya 
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aykırıdır diyelim, hem de esası hakkında müta
lâa beyan edelim, bu olmaz... (C. H. P. sıraların
dan müdahaleler) 

Şimdi, bu önergenin ayrıca 15 imzalı ve 'bu 
önergenin açık oylanması suretiyle karara bağ-
Lanmasihı istiyen bir önerge vardır. Bu öner
gede de «İhsan Ataov tarafından verilen ve 
muhtevası itibariyle Anayasaya aykırı bulun
duğu tezahür eden» tâbiri Vardır. Muhtevası 
itibariyle Anayasaya »aykırı bulunduğu tezahür 
ediyorsa; bunun oylanması da mümkün değil
dir, açık oylanması hiç mümkün olamaz. 

Onun için "evvelemirde Anayasaya aykırı mı
dır, değil midir, fou konu incelenir ve bunun için 
ya Yüksek Heyetiniz usul müzakeresi a. çar, ya
hut Anayasa Komisyonuna havale edip, ora
dan rapor getirtmek suretiyle evvelâ bu husus 
aydınlatır. 

Meclisin karar vermesi için de Riyaset bu 
meselenin ehemmiyetini tebarüz ettirmek borcu 
altındadır. 

SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Hatiplerin 
dikkatini çekin... 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) -^ Sayın 
Başkan usul hakkında iki kelime arz etmek is
terim. 

BAŞKAN — Usul hakkında buyurun «fen
dim. 

TURHAN FEYZlOÖLU (Kayseri) — Sayın 
arkadaşlarım, bu noktanın zabıtlara yanlış geç
memesi için usul hakkında iki kelime arz etmeyi 
zaruri gördüm. Başkanlık Divanında biraz ev
vel okunan önergeden başka bir önergemiz da
ha vardır. Bu önerge Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına, benini imzamı taşımakta olan bu 
önergede bahis konusu olan, araştırma önerge
sinin, müzakeresini yaptığımız önergenin Ana
yasaya aykırı olan muhtevası dolayısiyle oyla
masına dahi imkân olmadığı belirtilmiş ve Ri
yasetten bu önergeyi oylamaması istenmiştir. 
Ama Riyaset, bu açık duruma rağmen, oylamak
ta ısrar ederse, (bu oylamada kimlerin Anayasa
dan yana olduğunun belli olması bakımından 
da açık oya konmasını talebettik. Yoksa tezat 
içinde değiliz, arkadaşlarım. Bu noktayı tasrih 
etmok isterim. 

Teşekkür ederim. (C. H. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem ârkadaşİanım, Sayın 
Feyzioğlu'nun ifade ettikleri gibi, Riyaset Diva-
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mna verilmiş önerge bir tane değil, iki tanedir. 
Birisi açık oylama talebeni ihtiva etmektedir. 
Diğeri de, okuyorum: 

«TRT hakkında Meclis Araştırması açılma
sını istiyen Antalya Milletvekili İhsan AtaöV-
ün, önergesi muhtevası ve Araştırma Komisyo
nuna verilmesini öngördüğü görev ve yetkiler 
bakımından Anayasanın ruhuna ve 32 nci ve 
88 nci maddelerine ve Komisyonun kuruluşu ba
kımından da C. II. P. Grupu kuvvet oranı ba
kımından kendisine düşen sayıdan feragat ede-
miyeceğini açıkladığına göre 85 nci maddesine 
aykırı bulunmaktadır, önergenin bu sebeple 
Başkanlıkça oya arz edilemiyeceğini saygıla
rımla ırz ederJm.» 

Muhterem arkadaşlarım, yalnız şu önerge 
Biyasetin eline şu dakikada geçmiştir. Bu öner
ge, bir araştırma komisyonunun kurulmasını 
teklif eden önergenin Yüksek Mecliste okundu
ğu ve onu takibeden birleşimde müzakeresine 
başladığı anda ele alınması ve her şeyden evvel 
Anayasayla ilgili bir konunun her şeyden evvel 
halledilmesi gibi bir gerçeğe rapted^mesi gere
kir idi. Halbuki bu araştırma önergesi Mecli
sinizde okunmuş üzerinde önerge sahibi konuş
muş, Bakan konuşmuş, bir grup adına Sa
yın Bölükbaşı konuşmuş, C. H. P. Grupu 
adına Saym Feyzioğlu konuşmuş ve yine 
C. K. M. P. Grupu adına Sayın Cevad Od-
yakmaz konuşmuş ve yine C. H. P. Grupu 
adına konuşmak için Saym Bülent Ece-
vit ve Sayın Nurettin Ardıçoğlu ve başka arka- ; 
daşlar da sıraya girmişlerdir. İşte mesele bütün 
bu konuşmalar yapılıp, esasen muhtevası, metni 
ve talebettiği gerçekler bakımından Anayasaya 
aykırı olduğu iddia edilen bir mevzuda üç bir
leşimden beri müzakere cereyan etmiştir. Bu
güne kadar bu mesele geciktirilmiş ve bugün 
mesele ortaya atılmıştır. Tenakuzda iddia edi
yoruz ; hem Anayasaya aykırılığı iddia edilecek, 
hem de esası hakkında konuşulacaktır. Bu te
nakuz vardır. Fakat şu anda Riyaset Divanı 
usul müzakeresi açıyor. Çünkü, bir konunun 
Anayasaya aykırılığı iddia edilirse her şeyden 
evvel bu meselenin halledilmesinin zarureti var
dır. 

BMÎN PAKSÜT (Ankara) — Usul hakkın
da söz istiyorum, Saym Başkan. 

BAŞKAN— Bir dakika efendim. Şimdi muh
terem arkadaşlar, Sayın Turhan Feyzioğlu'nun 
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Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına vermiş 
olduğu bir önergede, üç birleşimden beri muza-
keresini etmekte olduğumuz bu araştırma öner
gesinin muhtevası, metni ve oylanması bakımın
dan Anayasaya aykırı olduğu ve bittabi' usule 
aykırı bir tutum olduğu iddiası vardır. Bu hu
susun çözülmesi için lehte ve aleyhte iki kişiye 
söz vereceğim. Aleyhte ilk sözü Saym Emin 
Paksüt'e ve ikinci sözü de Saym Halûk Nur 
Baki'ye vereceğim- efendim. Bu konuda lehte 
mütalâa sahibi olanlar talepleri varsa ifade et
sinler. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Lehte 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Lehte Sayın Bölükbaşı, buyu
run Emin Paksüt. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Muhterem ar
kadaşlarım, Başkanlık Divanmdaki değerli hu
kukçu arkadaşımız, Anayasaya açıkça aykırı 
bir durumun belirtilmiş olmasının verdiği has
sasiyet içerisinde, çok yakînen vâkıf olduğu Ve 
çok kere de maharetle tatbik ettiği içtüzükte 
ve Anayasa düzenimizde anlaşılmaz bir vehme 
kapılmış görünüyor. Gayet basit. Bugünkü Dev
let yapımız, mübalâğa etmiyelim, Anayasaya 
aykırılık iddialarını normal bir anlayış olarak 
kabul etmiştir. Anayasaya aykırılık iddiaları 
ortaya atılır'atılmaz telâş ve heyecana hiç ihti
yaç yok. 

BAŞKAN — Saym Paksüt, lütfen görüşü
nüzü ifade ediniz. Telâş ve heyecan, diye Riya
setin tutumunu tavsif etmeyiniz. Paksüt lütfen 
görüşünüzü açıklayınız efendim. 

EMİN PAKSÜT (Devamla) — Saym Baş
kan, ben vehme kapılmış görüyor, dedim, Riya
sete atfettiğim sadece, vehme kapılmıştır da de
ğil, vehme kapılmış görünüyor. Belki yanlış gö
rüyorum. 

Şimdi müsaade buyurun, bir kanun teklifi. 
milletvekili. veya senatör arkadaşlarımız tara
fından gelir. Hükümet tarafından bir kanun 
tasarısı gelir, bir komisyon bu teklifi, tasarıyı 
Anayasaya aykırı telâkki eder. Bir diğer komis
yon Anayasaya uygun telâkki eder. Bir grup 
Anayasanın içindedir der, bir diğer grup Anaya
sanın dışındadır der. Parlâmento ekseriyeti ile 
Anayasaya uygun der, bunun dışında bir parlâ
mento azınlığı, Anayasaya aykırıdır der. Dahası 
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var, Parlâmentoda, hattâ temsil edilroiyen bir si
yasi parti, genel seçimlerde oyların % 10 unu 
almışsa, Parlâmento bu kanunu kabul etti ama 
bu kanun Anayasaya aykırıdır, der. Şimdi, mese
le nedir? Demek ki, buraya bir kanun gelecek, 
teklif ilk günü Anayasaya aykırı oluverdiğini 
Parlâmento veya Riyaset veyahut her hangi bir 
Mebus derhal kestirecek, eğer o anda kestirme-
mişse, şimdi Riyasetin anlayışına göre, ikinci cel
sede Anayasaya aykırıdır dediği anda kızılca kı
yamet kopacak. Yok böyle şey arkadaşlar, Anaya
saya aykırılık Parlâmentonun bütün müzaketf ele
ri boyunca dermeyan edildikten maada* oylama 
bittikten sonra, kanunsa kanun Resmî Gazetede 
yayınlandıktan sonra, Anayasanın 147 ve 149 ncu 
maddelerinin ışığı altında, Anayasa Mahkemesi
nin kuruluş ve görevleri hakkındaki 44 sayılı Ka
nunun ışığı altında ve o kanunun 21 ve 25 nci 
maddelerinin tesbit ettiği şartlar dâhilinde, her 
zaman kabili dermeyandır. Şimdti mesele nedir? 
Esasen Parlâmento müzakerelerinden maksat, bir 
noktanın aydinlanmasıdır. Bir arkadaşım, Tur
han Feyzioğlu arkadaşım Anayasaya aykırı mü
talâa etti. Bendeniz de bu inançtayım. Benim 
grüpum da o inançta. Ama muhtemeldir ki, aziz 
Atâöv arkadaşım takriri verirken aöla bir Anaya
saya aykırı davranışın içine götürmeye niyetli de
ğildi. Şimdi mümkündür ki, Turhan Feyzioğlu 
arkadaşımızın gayrikabili ret ve cerh delillerini 
dinledikten sonra, ben yanılmışım deyip, belki 
önergesini almaya o talibolaeaktır. O halde Ana
yasaya aykırılık bir kanunun, bir tasarının, bir 
önergenin ilk Meclise geldiği anda Mintarafillâh 
Meclisin çoğunluğu, ekseriyeti, tamamı tarafın
dan derhal görülecek bir keyfiyettir tarzında bir 

düşünce tamamen yersizdir. Anayasaya aykırılık 
iddiası, herkes oyunu kullanıncıya kadar - geçen
de bir vesile ile söylediğim gibi - bu iki süzgeçle 
tâyin edilir. Akıl süzgeci bir, vicdan süzgeci iki. 
Bakınız akıl ve vicdan süzgecinize göre bu, Ana
yasaya aykırı ise, karşısında olunuz. Anayasaya 
uygun ise kabul ediniz. Mesele bu kadar basittir. 
teşekkür ederim. (Halk Partisi sıralarından bra
vo sesleri, alkışlar,) 

BAŞKAN —••' Sayın &ö»baft siz bu ©»erge
nin müzâkeresini* V0 oylanmasını* Anayasaya 
âVkm bir farâfi a tadığı kanaatinde ntktkiiz 
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OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Aleyhin

de değilim. Ruznameye göre müzakere cereyan 
ediyor. Bunu belirtmek istiyorum. 

(Gülüşmeler.) 
BAŞKAN — Efendim, şu anda, bugün müza

kere ettiğimiz önergenin Anayasaya aykırı oldu
ğu iddia edilmiştir. Siz aykırı olmadığı kanaatin
de misiniz? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — îzah 
edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Muhte

rem arkadaşlar, son anda müzakere edilmekte 
olan takririn Anayasaya aykırılığı gibi bir mese
le ortaya çıkmıştır. Sayın Riyasetin de ifade et
tiği gibi, üzerinde üç günden beri müzakere cere
yan eden bir mevzuun Anayasaya aykırılığı naza
rı dikkate alınmamış, esas hakkında burada uzun 
uzun konuşulmuş, sonunda bu iş Anayasaya aykı
rıdır diye bir parlâmento taktiği ile meselenin gö
rüşülmesine çelme takılmak istenmiştir. (Soldan, 
bravo sesleri.) Bu açıktır arkadaşlarım, gerçek 
budur. İhtilâlden evvelki kurulan komisyonlarla 
bu komisyonu mukayese yapmak suretiyle zihin
lerde birtakım şeyler uyandırmak gayreti içinde 
bulunanlar acaba İhtilâlden evvelki havayı bu 
memlekete tekrar getirmek niyetinde mi dirler? 
(Orta sıralardan, ne alâkası var? Başkan müda
hale ediniz, sesleri.) 

Şimdi arkadaşlar, biz takriri ruznameye göre 
müzakere ediyoruz. Ruzname ne diyor? Lütfen 
ellerin:zdeki ruznameye bakınız. Antalya Millet
vekili İhsan Ataöv'ün, Devlet Radyosunun TRT 
Kanunu hükümlerini ihlâl edici tarafsız radyo 
olmaktan çıkıcı partizan bir davranış içerisinde 
bulunduğu iddia ve isnatların gerçek olup olma
dığı hususunu incelemek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis Araştırma Komis
yonu kurulmasına dair önergesi... Müsaade buyu
rursanız bir önergenin içinde eğer Anayasa bakı
mından mahzurlu taraf varsa, Riyaset onun Ana
yasaya uygun olan tarafını oya vaz'eder. (Gülüş
meler) Gayet tabiî. 

(Halk Partisi sıralarından; yeni bir usul mü 
ieadediyorsunuz?, sesleri. ) 

BAŞKAN — Oturduğunuz yerden hatibe mü
dahale etmeyiniz efendim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Arka
daşlar, Meclis araştırması yapılır, Meclis araştır-
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ması birtakım gerçekleri ertay& çıkana sdrttf-
turma değil arâştırı»& Aaıâ, oltaya şıkaö gerçek
ler birtakım insanları» suçlu olduftaıft* göstefir 
ise alâkalı makamlar, bilgi sahitei (Asa milletves--
killeri, bilgi sahibi olan Hükümet bön» göte 
kendine düşeni yapmak yoluna girer. 

Benim kanaatime göre, ©K©*gede yer al«n sut
luların adalete teslimi bu mânada kullanılmıştır. 
Suçluları tesbit etmek &zere Meclis araştırmas] 
yapılamaz. Ancak Bakanlar hakkında MecMs tah
kikatı yapılabilir. 

Bu eiheti burada müteaddid defalar açıkla
dık. Buna rağmen Saym Feyzioğltt yosuna sar> 
lir gibi bir noktaya sarıldı ve ısrar etti. (€K*Iüş-
meler) Birinci konuşmamızda izah ettffir, buna 
fren'kler anket parlömanter der, meclislerin' Mî 
mesele hakkında bilgi edinmek ve tf bilgiye gfr-
re kendine düşeni yapmak üzere başvurdukları 
bir yoldur, diye ifade ettik. Zaman Zaman, tah
kikat kelimesi konuşan arkadaşların tfğzından 
çıktı, benim de çıktı. Hemen bir ses ya&seldi; 
tahkikat değil araştırma dendi. Detîral evet 
dodik, araştırmadır, Ara sıra ağzımızdan tahki
kat kelimesi çıkıyorsa »bu araçtı maadan başka 
bir maksat tâkibedildiğitti göstermez, b*t bir 
alışkanlıktır, içtüzüğün 177 nd mM'desittde, so
ruşturma ile araştırma ta&kikacf kelimesi ile 
ifade edilmiştir. Ama araştırmaya aidofa» tah
kikat ayrıca tarif edilmiştir-. Neden fen kelime
lere bu kadar takılıyoruz da ihtilâlden evvel 
böyle gayrimeşru komisyonlar kuruldu idi di-
ye ağır ithamlarla memlekette* bir tezvir kam
panyasına bu kürsüden vesile oîuyörnz. 

Reddediyorum btt ithamları. (Safdan vt sel 
dan bravo sesleri alkışlar} 

KEMAL BOYACIÖÖLÜ (Maraş) — Efen
dim, bir önerge gönderdim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, ayağa kal
karak ifade ediniz, »e dsiyortomuz? 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Mattş) — Bir öner
ge gönderdim, Muhterem Başkanım. 

BAŞKAN — Siz mi güderdiniz efendim? 
Saym Nur Baki lütfen oturumuz, gönderil

miş olan önergeleri tetkik etme imkânı veriniz 
efendim. 

Sizin önergenizi tetkik ettim. Usul müzake
resi açılmasını talebediyorsunuz. Açtık muza 
kereyi efendim. (Gülüşmeler) 

Saym Halûk Nur Bafcâ, : îattzak«5fe«lıi y*î>-
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makta okteğumaz bulusun gearek müzakeresinin 
gerek oylamasının Anayasaya aykırı olduğa 
mütalâasında ramaız ! 

HALÛK NUR BÂKİ (Afyon Karahisar)— 
Evet elendim. 

BAŞKAN — Buyucuna» efendim. 
HALtJK NUR BAKÎ (Afyon Karahisar) — 

Muhterem arkadaşkrım, bir noktanın tavzihi 
Ue sözlerime başlayacağım. 

Bir kanunun oylâHma&rmn Anayasaya aykı
rı olduğa mütalâam ile müzakerenin Anayasaya 
aykırı olduğa «mütalâasının birbirinden ayrılma
sı ieabeder. Çüısküy şimdiye kadar ister kanun
ların konttşuîntasısrda olsun, isterse birçok kö-
»ularda olsun muhtelif grupa mensup arka
daşlarımız grup adı»a aldıkları sözlea?dev şahıs
ları adsöa aldıkları sözlerde 'konunun Ana
yasaya aykırılığını iddia etmişlerdir re bu
na rağmeö 'bu kostı «süzakere edilmiştir. 
Oüttfcü btt taflbiîdir, olağandır. Hattâ icabında 
Meclisi» cıkaff&ğt kaiiun ve kararların da Ana
yasaya .aykır*Iîğî üzerimde hem ilmî müsnakaşa-
•Sar, Ifeem takrataı. «ön 'dudağı ok,n> Anayasa 
Mahkemesine intikslindeki münakaşalar cere
yan ede^efmefetediîıv Bendemiz önce önergenin 
Anayasaya «ykırı aUtağamı arz etmek üzere 
söz aimış tmIuauy«rttıiL 

Önerge esprM bakımından Anayasaya aykı
rıdır, bif. Lâfzı bakımından Anayasaya aykı
rıdır, iki. önergenin mesnedolarak temelimde 
hazırlanmakta &lmt bir kanıma zemin hazırla
mak kasdiyfe verilmesi dahi Anayasanın araş
tırma için Meclislere verdiği espriye aykırıdır. 
Arkadaşlarım, Anayasanın araşttırma ile so
ruşturmayı kesnt olarak ayırmasındaki esprisi 
nedir? Bu gayat basit bir mutadır. Niçin • so-
itfştttftttft ile «ra^ırmayı birbirinden ayırmak 
ihtiyacını duymuştur. Anayasa î Bir tanesi 
Parlâmentonun bir nevi kazai bir. fonksiyonu, 
bir tanesi Parlâmetonun tabiî, teşrîî bir, görevi, 
bir nevi bilgi edinme görevidir. Halbuki, tak
rir açıktır. Takrir ne diyor? Bağımsız olması 
icabeden TRT bağımsız değildir. Hattâ hattâ 
üstelik partizanlık, komünistlik gibi ağır ifiham-
laren altındadır, Eğer böyle bir şey varsa bun
ların sofranda, suçhtlarrn adlî ve kazai mercile
re teslim edilmesini bilhassa zikirdeki gayede 
verdiği takririn kendi inandığı esprisini kendi 
sahiboldıtğti mânayı perçinlemiş durtimdarİTr. 
Borada konuşan arkadaşlar bu espriyi daha da 
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kuvvetlendirmişlerdir. Bilhassa Sayın Millet 
Partisi Lideri Bölükbaşı da konuşurken TRT 
içinde olan olayları, araştırılmasını istediği 
olayları büyük kanuni suçlar ve sorumluluklar 
halinde mütalâa etmiştir. Bilgi edinilmek ha
linde mütalâa etmemiştir. Hal böyle ise böy
le bir ahval karşısında hakikatte araştırma aç
mak demek, Birinci Büyük Millet Meclisinin 
1920 deki haline dönmek demektir. Ben 1960 
dakine dönmek demiyorum. Bir Parlâmento 
Hükümetiyle kendi arasındaki vazifelerin ay
rılmasına büyük hassasiyet göstermelidir. 1920 
de Büyük Millet Meclisi bütün icra fonksiyo
nunu sırtına yükledi ve öyle yola çıktı. Ata
türk bunun tedbirini almak için 1924 Anaya
sasını getirdi. Biz şimdi yeniden icranın fonk
siyonuna çeşitli araştırma önergeleriyle, yalnız 
bu önergelerle değil, çeşitli araştırma önerge
leriyle son haftalarda Meclisin seçim dolayısiy-
le faaliyetinin sona ermek üzere bulunduğu şu 
günlerde Meclisin halledebileceği olağan gö
revlerine, araştırma kisvesi altında soruşturma
yı sokarak Meclisin sırtına böyle bir töhmeti, 
Anayasaya aykırı bir durumu yüklersek 1960 
dan evvelki duruma dönmekle bir fevkalâdelik 
olmaz. 1960 dan evvel bir tahkikat komisyonu 
kurulmuş da, sonunda ihtilâle müncer hâdise
ler olmuş. Bu, o tarihin olağan şeyleri. Bu ta
rihin esprisi bambaşka. Bu tarihin esprisi 
1960 a benzemez. Bu tarihin esprisi Anayasa
sına saygıyı, Anayasa müesseselerine saygıyı, 
birtakım palavraların dışında ciddiyetle hukuk 
nizamı içinde siyasi kudretle yürütecek beyin
ler politikacıların sevk ve idaresini aratmaktadır. 
Yoksa lâalettâyin birtakım dünden kalmış ko
kuşmuş esprilerin ışığı altında bir müesseseyi 
tahri:! etmenin cüreti, evet zâhirdo aklınıza gel
diği gibi değil... 

BAŞKAN — Sayın Halûk Nur Baki, lütfen 
devrimizi tavsif etmekten ziyade bu önergenin 
niçin Anayasaya aykırı olduğu konusu üzerin
de mütalaa beyan ediniz. Devrimizin tavzifini 
tarihçiye bırakalım. Lütfen efendim. 

HALÛK NUR BAKÎ (Devamla) — Efendim 
devrimizin tavsifinin tarihçiye bırakılması sö
zünde Başkanın bana yaptığı ikaz çok yerinde
dir. Ama bunun Anayasaya aykırılığı husu
sunda bir müzakere açılmışken lehinde söz al
mış bir arkadaşın, bunun Anayasaya aykırılı-
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ğı iddiasını bir nevi tezvir tanımasmdaki hata
nın cevabını da elbette önergenin lehinde olan 
bir arkadaşınız olark, beyan etmek zaruretin-
deyim. Aksi takdirde ben de müzevir durumu
na düşerim. 

3965 yılında 1961 yılının Anayasasının muh
tar bir kurum olarak, seçtiği bir müessesenin, 
.yine, Anayasanın esprisine tamamen aykırı ola
rak denetlenmesini sağlıyacak bu takririn ve
rilmesi, aslında kendi kendine gözünü çıkarıp 
karşısındaki doktora niçin benim gözümü çı
kardın demekten farksızdır. Bu bir tezvir de
ğildir. Aslında bu hâdiseye mâni olmak, onun 
sandığı, tezvir diyenin sandığı bütün tehlikeli 
sonuçları bertaraf etmek için gösterilmiş hali
sane, samimî bir gayrettir. Eğer Anayasaya 
aykırı olacak bir takririn çıkmaması gayreti 
hakikaten Yüce Heyetinizi ikna eder ve bu 
takrir çıkmazsa işte o zaman tezvirin aksi olan 
Parlâmentonun hatalı bir yola gitmesini önli-
yen insanların bahtiyarlığı içinde, selâmeti 
içinde olacağız. Yalnız bir noktayı daha tavzih 
etmek isterim. Bir arkadaşımız takririn Ana
yasaya aykırı bâzı parçalarının çıkarılabilece
ğinden, zaten Başkanlık Divanının böyle yapa
rak oya konabileceğinden bahsetti. Müzakeresi 
yapılan takrir bütünüyle bir takrirdir. Bu 
önergenin bir kelimesi çıkarılarak dahi oylan
maya konamaz. Yeni bir önerge verilirse, onun 
için yeni bir gün verilir, yendien müzakeresi 
yapılır. O zaman oylanması yapılır. Binaen
aleyh bugün Anayasaya aykırılığı üzerinde ıs
rarla durduğumuz bu önergenin hiçbir kelime
si çıkmadan ya tümü oylanır, Anayasaya ay
kırıdır diye reddedilir, yahut da bu önerge Ana
yasaya uygundur diye kabul edilir, işte o za
man müzevirlik bu önergeye bu şekilde düşün
ce ile o verenlere aidolur. 

BAŞKAN — Takririn lehinde, buyurun Sa
yın Oevad Odyakmaz. 

CEVAD ODYAKMAZ (Sivas) — Çok muh
terem arkadaşlar, bu takrir Anayasaya aykı
rı mıdır, değil midir? Bunu halledebilmek 
için her şeyden evve taraflann hissiyatından 
tecerrüdetmesi . lâzımdır. Binaenaleyh, usul 
içerisinde, sırf hukukî yönünden incelenmesi 
iktiza eder. Evvelâ meseleyi başından ele ala
lım. İhsan Ataöv arkadaşımız bir takrir ver
miş. Bu önergede Meclis araştırması talebet-
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miş, içinde de, suçluların tesbiti, denmiş. Bu 
önerge Meclis Riyasetine gelince, şayet bu öner
genin içtüzük muvacehesinde, Anayasa muva
cehesinde neyi istediği anlaşılmıyor idi ise, her 
şeyden evvel Riyasetin bu ciheti müracaat sa
hibi, teklif sahibi, önerge sahibi arkadaşımı
za açıklattırması, bu arkadaşımıza tavzih et
tirmesi iktiza ederdi. Şimdi bu mütalâanın ak
si şu anlaşılıyor; demek ki Meclis Başkanlığı 
önergeyi tetkik ettiği zaman, önergenin İçtü
zük ve Anayasa muvacehesinde tavzihe ihti
yaç göstermiyecek derecede bir müesseseye mal-
edilmesini mümkün görmüş. O müessese de 
Meclis Araştırması Müessesesi oluyor. Bu müm
kün müdür, değil midir? Bunun için Anaya
sayı tetkik edelim. Anayasada murakabe yolu 
olarak 88 nci maddede kabul edilmiş hususlar 
vardır. Okuyalım: Diyor ki 88 nci madde; «so
ru, genel görüşme, Meclis soruşturması ve Mec
lis araştırması her iki Meclisin yetkilerinden-
dir.» Bu şekilde tesbit etmiş, sorunun, gen
sorunun ne olduğunu. Meclis soruşturmasının 
ne olduğu 90 nci maddede izah edilmiştir. Şim
di Anayasanın 90 nci maddesini arz edelim. 
Anayasanın 90 nci maddesi «Başbakan veya 
Bakanlar hakkında yapılacak soruşturma is
temleri T. B. M. Meclisinin birleşik toplantısın
da görüşülür ve karara bağlanır» diyor. Şu 
halde bir önergenin soruşturma istemini ihtiva 
edebilmesi için her şeyden evvel o önergenin 
Başbakan veya bakanların mesuliyetini mucip 
bir husustan bahsetmesi ve onlar hakkında so
ruşturma yapılmasını istemesi iktiza eder. Böy
le olunca İhsan Ataöv arkadaşımızın önergesi
ni ele aldığımız takdirde Başbakan veya her 
hangi bir bakan hakkında soruşturma listeğini 
ihtiva etmediğini görüyoruz. Onlara bir so
rumluluk yüklemiyor. Böyle bir şey istemiyor. 
Ne istiyor?. Yine metni tetkik ediyoruz. Me
tinde deniyor ki, TRT... 

KADRİ ÖZEK (İzmir) — önergede var. 

CEVAD ODYAKMAZ (Devamla) — Müsa
ade buyurun efendim. Arz edeceğim. «TRT 
Kanununun hükümlerini ihlâl edici tarafsız 
radyo olmaktan çıkıcı, partizan bir davranış 
içinde bulunduğu.» Şimdi.. (İzmir Milletvekili 
Kadri özek'in anlaşılmıyan bir müdahalesi) 
Müsaade buyurun Kadri Bey, sükûnetle üıalle-
delim şu işi. 
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Şimdi demek ki arkadaşımız şöyle bir iddi

ada bulunuyor, Başbakan hakkında bir şey is
temiyor. Bakan hakkında da istemiyor. Di
yor ki :• Muhtar Devlet Radyosu TRT Kanunu
na göre tarafsız beyanda bulunması iktiza eder
ken tarafsızlığını ihlâl ederek bâzı neşriyatta 
bulunuyor. Binaenaleyh, bu neşriyat tetkik 
edilsin. O kadar dese tam olarak Anayasanın 
88 nci madesinin araştırma mevzuuna girecek. 
Ama arkadaşımız tutuyor suçlunun tesbitiyle 
adalete tesliminden bahsediyor. Şimdi arka
daşlar, buna da lâfza sıkı sıkı bağlandığımız 
takdirde bunu yine bir soruşturma olarak gör
memize imkân yok, bir soruşturma önergesi 
olarak görmemize imkân yok. Çünkü muha
tabı Başbakan veya bakanlar değildir. Bunu 
göremediğimiz takdirde ne olur bu önerge? Hiç
bir şey ifade etmez. Ama Ataöv arkadaşımız 
bunu yazmakla beraber altında da diyor ki; 
Anayasanın 88 nci maddesine uygun olarak bir 
Araştırma Komisyonu kurulsun. Şu halde ar
kadaşlar lâfzı bir kenara bırakmak, mües
seseyi, müessese olarak ele almak icabeder. 
Çünkü Anayasanın 88 nci maddesi, Meclis araş
tırması belli bir konuda bilgi edinmek için 
yapılan bir incelemeden ibarettir, der. 

Şimdi burada belli konu nedir? Belli konu
yu göstermiş. Muhtar Devlet Radyosunun 
TRT Kanunu hükümlerini ihlâl edici mahiyet
te davranışları. Bu konuda bilgi edinmek de
miyor. Ve ayrıca 88 nci maddeyi de zikredi
yor, soruşturma yapılsın demiyor, zaten di
yemez. Muhatabı yoktur. Bundan başka Mec
lis araştırması kelimelerini de zikretmek sure
tiyle, sarahaten maksadının neye matuf oldu
ğunu gösteriyor. Binaenaleyh, bu durum mu
vacehesinde bu önergeyi alan Başkanlık Diva
nı da hiçbir tereddüde düşmemiş olmalı ki mev
zuu gündeme aldı ve bir Meclis araştırması şek
linde Yüce Heyetin müzakeresine sundu. 

Biz de esasen C. K. M. P. olarak bunu bu şe
kilde anlamış olduğumuz içindir ki, dün sara
haten konuşmamızda zikrettik. Arkadaşlarıma 
hatırlatmak isterim. Dedik ki: Anayasamızın 
88 nci maddesinde yazılı Meclis Araştırması 
yolu ile Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu
nun bugüne kadarki, çalışmaları ve müesseseye 
vücut veren kanunun kifayeti ve tatbikatı ko
nusunda Meclisçe bilgi edinilmesi lüzumuna 
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•kaaniiz. Yani bunun üzerinde titizlikle durduk. 
Hiçbir zaman suçlunun tesbiti, adalete tevdii 
mevzuubaheûlamaz. Esasen Riyaset Divanı bu 
önergeyi Yüksek Heyetinizin oyuna sunarken 
bu kısımlarını nazarı itibara almadan sunmak 
zorundadır. Çünkü araştırma mevzuunda bu, 
mevzuubahsolamaz. 

Arkadaşlar; şimdi lütfedin, insaf edin, içinde 
iki kelime var diye, yanlışlıkla yazılmış iki ke
lime var diye bir müesseseyi topyekûn inkâr ede
bilir misiniz? Eğer siz, Meclis soruşturması mü
essesesini kabul etmiyorsanız, bunların Başba
kana veya Bakana teveccüh ettiğini - bilmiyor
sanız ki buna imkân yok - O zaman bu önerge
ye hiçbir mâna vermemeniz icabeder. (C. H. P. 
sıralarından, vermiyoruz sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efen
dim. 

CEVAD ODYAKMAZ (Devamla) — Diğer 
taraftan bir hususu daha arz etmek istiyorum. 
Arkadaşlar, bu önerge ilk günü okundu. Okun
duktan sonra müzakeresine geçildi. Okunur okun
maz metnine hepimiz muttali olduk. Eğer haki
katen Anayasaya aykırılık var idiyse bu takdirde 
her zaman öne sürmekle beraber, ilk bakışta bel
li olan hususun ilk anda- itirazının yapılması ik
tiza ederdi. (Gürültüler, müdahaleler) 

BAŞKAN — Cevap vermeyin «fendim. Bu 
şartlarla müzakere1 devam edemez. Lütfen dinle
yiniz efendim. 

CEVAD ODYAKMAZ (Devamla) — Arka
daşlar, usul hukukunda îtirazatı ibtidaiye vardır. 
Ama Anayasa Hukukunda itirazatı îbtidaiye yok
tur. Binaenaleyh, eğer Anayasa Hukukunu tam 
olarak tetkik etmiş iseniz biliyorsunuz, bunları 
bana söylemezsiniz. Ben bir hukukçu arkadaşınız 
olarak itirazatı ibtidâiyenin ne olduğunu bilirim. 
Ama benim burada tedbit etmek İstediğim nokta 
şu; bir mevzuun ilk bakışta Anayasaya aykırılığı 
belli olamaz. Mümkündür, tetkik ödersiniz, didik-
lenir; aranır; taranır, nihayet bakılır ki, bir veç-

rhesi ile, bir haliyle Anayasaya aykırı bir mahiyet 
•arzetmektedir. Tereddüde düşersiniz, fikrinizi be-
,yan edersiniz tetkik mevzuu olur. Doğrudur, her 
zaman bunu ileri sürebilirsiniz, Ama ilk bakışta, 
ilk. okunduğu anda metne muttali olduğunuz bir 
hususu Anayasaya aykırı görüyorsanız, onu da 
.derhal beyan etmok mecburiyetindesiniz. Aradan 
üç jjön geçtikten sonra -söylendiği takdirde, ben 
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aramıyorum ama, altında maksat arayanlara hak 
vermek icap eder. 

Şimdi diğer bir nokta daha var arkadaşlarım. 

TURHAN FEYZlOĞLU (Kayseri) — İlk söz 
fırsatı düştüğünde söyledik. 

CEVAD ODYAKMAZ (Devamla) — Diğer 
bir nokta daha var. Şimdi şu halde gerek Anaya
sa muvacehesinde, gerek içtüzük muvacehesinde 
önergenin esas mahiyeti itibariyle, ruhu itibariy-
lo Anayasaya ve içtüzüğe aykırı bir tarafı yoktur. 

Bir de Anayasanın 85 nci maddesinden bah
settiler. Partilerin oranı uiabetinde bu teşekkül-
lero iştiraki meselesi. 

Muhterem arkadaşlarım; bu oran meselesi 
doğrudur. Ancak bu ikinci noktadır. Yani parti
lerin oranında hata edilmiş olması esas mesele
nin müzakerasine mâni bir hal teşkil etmez. 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — önergede vardır. 
BAŞKAN — Sayın Rüştü özal, lütfen yeri

nizden müdahale etmeyiniz. 
CEVAD ODYAKMAZ (Devamla) — Esası 

kabul edilir veya reddedilir. Reddedilirse meselo 
yok. Ama esası kabul edildiği takdirde, heyetin 
nasıl kurulması lâzım geldiği ikinci bir mesele
dir, itirazınızı yaparsanız, bir diyeceğim ynk. 
Kaldı ki, şimdiye kadar C. H. P. bu mevzuda fe
ragat ettiği için, her partiden birer üye alınmış 
da değildir. Böyle bir şey mevzuubahis değil. 
Meselâ geçenlerde Ereğli Demir ve Çelik İşletme
leri hakkında bir araştırma kurulu kuruldu. Her 
partiden ikişer kişi istendi ve C. H. P.; benim 
oranım 85 nci maddeye göre budur, feragat edi
yorum, iki kişiyi kabul ediyorum diye bir beyan
da bulunmadı. Ondan evvel yine araştırma en
cümeni kurulmuştu. Şimdi birdenbire aklıma 
gelmedi özür dilerim. Ha. Keban hakkında kurul
muştu. Yine her partiden gönderilmişti ve o 
zaman herhangi bir oran meselesi mevzuubahis 
olmamıştı. Binaenaleyh eğer bu oran meselesindo 
mutlak surette arkadaşlarımız Anayasanın 85 nci 
maddesinin tatbiki hususunda ısrar ediyorlarsa 
bunu Makamı Riyaset ancak önergenin esası ka
bul edildikten sonra nazarı itibara alır, ne şekil
de halledilmek lâzımgelirse halledilir. Ama bu, 
esasın müzakeresine mâni olmaz, hürmetlerimle, 

ERTUĞRUL AKÇA (Erzurum) — Usul hak-
kındp, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne usulü efendim? Yani şu an
da Anayasaya aykırı olup olmadığı konusunda 
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usul müzakeresi cereyan ediyor. Bunun dışında I 
bir usul hakkında mı? 

ERTUĞRUL AKÇA (Erzurum) — Bendeni. 
zin bir takriri var. Bu takririmde bu işin serd 
edilen mütalâaların ışığı altında müzakeresinin 
yapılması icabediyordu. Halbuki Sayın Feyzi-
oğlu'nun takririnde bu işin bir neticeye bağlan
ması sonucu var. Bu itibarla bendenizin takri
rinin okunması ve bendenizin takriri üzerinde 
müzakere açılmasının icabettrği kanaatindeyim. 
Sonuca gitmeden evvel meselenin Yüce Mec
lisçe tezekkür edilmesi icabeder. 

BAŞKAN — Sayın Erutğrul Akça'nm ko
nuşmasında kendilerine iştirak ettiğimiz nusus 
sadece verdiği önergenin okunmasıdır. Çünkü 
verdiği önerge okunmamıştır. Bu önergeyi oku
tacağım, fakat önergenizde mademki usuli iti
raz vardır, evvelemirde usul meselesi halledil
sin, diye bir teklif vardır. Biz de esasen bunu 
yaptık, -fakat önergenizi okutmamış olduk. Bu 
önergenizi okutmakla da usulî icapları bu ölçü
de de olsa yerine getirmeye çalışalım., efendim. 

Sayın Ertuğrul Akça'nm önergesini okutu
yorum. 

. Sayın Başkanlığa 
Yapılan konuşmalar TRT hakkındaki tekra

rın usul bakımından münakaşası zaruretini or
taya çıkarmış bulunmaktadır. Bu vaziyet "kar- I 
şısmda esas hakkındaki görüşlerin durdurul
ması icabeder. Anayasa muvacehesinde bu usulî 
meselenin halli kanısındayım. Usul meselesinin . 
Yüce Meclisçe teemmül ve tezekkürü zımnında 
müzakere açılmasını arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Ertuğrul Akça 

BAŞKAN •—«- Muhterem .arkadaşlarım, öner- I 
gede geçen bir ibarenin, ki bu ibare en kısa za
manda 'suçlularını tesbit ve adal'ete teslim ile, 
TRT Kanununu gerçek hükümlerine göre işlet- I 
mek için kanunu ihlâl edip etmediği hakkında 1 
araştırma açılması, diye biten yani en kısa za- I 
manda suçlularını tesbit ve adalete teslim, iba- I 
resi nihayet üçüncü birleşimde Anayasaya ay- I 
kırılığm münakaşasının konusu olmuştur. Şim
di, usule uyarak bu meselenin lehinde veya aley- j 
hinde iki kişiye söz verdim. Riyasete, Heyeti I 
Umumiyenin daha salim bir karara varabilmesi İ 
için, "meselenin Anayasa Komisyonuna havalesi- :) 
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1 ni istiyen önergeler de intikal etmiştir. Bu ara

da İçtüzüğümüzün 203 ncü maddesinde,. (Riya-
I sotin vazifeleri) başlığı altında şu cümle vardır, 

ikinci fıkra adı altında. 

«Bu nizamname ahkâmının tatbiki» bu ni-
'zamname yeni Anayasamızla mevcut nizamna
medeki bâzı hükümleri de tadil ettiği için, bit 
nizamname ahkâmının tatbikine Anayasamızın^ 
getirdiği yenilikler de elbette dâhildi. 

Muhterem arkadaşlarım, iki Meclisin kara
rından çıkmış olduğu halde, Anayasaya aykırı
lığı mütalâasiyle tatbik edilemiyeceği Başkan 
tarafından ilân edilen bir konuda Meclis Baş
kanının bu kadar hassas olması yan.nda elbette 
bu takririn de gündeme alınıp üzerinde müza
kere edilmesinin Anayasaya aykırı olup olma
dığında aynı hassasiyeti göstermiş olduğu tah
mini içindeyiz. Bu sebeple Meclis Başkanı da, 
bu takriri gündeme almış, nizamname ahkâmı
nı tatbika memurdur, gündeme almış, beriden 
evvel Meclis .Başkanvekillerinden Sayın Mekki 

I Keskin zamanmda bir birleşim ve benim zama
nımda da iki birleşim olarak üzerinde müzake-

I re devam etmiştir. Bu konuda görüşlerini bil-
I dirmek istiyorsa Sayın Başkana söz vereceğim,. 

efendim. Bildirmek istemiyorsa, lehte, aleyhte 
iki kişiye söz verdiğim için oya arz edeceğim ve 
daha evvel de Anayasa Komisyonuna havalesini 
istiyen önergeyi oya arz edeceğim. 

Başkan söz istemediği için Anayasa Komis-
vonuna havalesini iatiyen önergeleri okutuyo
rum. 

BURHAN APAYDIN (Ankara) — Saym 
I Başkan, -ben de usul hakkında söz istiyorum. 

Deminden heri de $öz istemekte idim. Arka sı
ralarda söz istemek mümkün olmadığı için bu
radan söz istedhn. Beni görmemeniz bir ha
tadır, o şekilde anlıyorum. Rica ederim, bir öner
gem de vardır ayrıca. 

i BAŞKAN — Musterem arkadaşlarım, bâzı 
I arkadaşlarım Riyasete bâzı önergeler göndere-
I rek, ben daha evvel söz istedim, benim söz is-
I .teğim .nazarı itibara almmjyor, ;gibi bâzı .jikâ-
I yetlerde bulundular. 

I Muhterem arkadaşlarım, Riyasetin tarafsız-
I lığı, "Riyasetin vazifesini dikkat ve titizlikle ya-
I pabilnresi, her -şeyden evvel bu tarafsızlığa 
| istekli olan foir efkârı "umumiyenin destek "»ve 
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gayretine bağlıdır. Bu tarafsızlığı arzu eden 
bir efkârı umumiyenin desteğinden mahrum bir 
tarafsızlık yaşama iddiasında değildir. Bu iti
barla tarafsızlığı talebeden, tarafsız bir idare
yi arzu eden arkadaşlarımın bu konuda Riya
sete yardımcı olmaları ne tabiî bir kaidedir. 
Sayın Burhan Apaydın, verdiği bir önerge ile, 
beti de usul hakkında söz istedim, beni görme
miş olduğunuz bir hatadır o şekilde anlıyorum, 
diyor. 

BURHAN APAYDIN (Ankara) — Taraf
sız demedim, 'hatadır dedim. 

BAŞKAN — Evet ben de o şekilde ifade edi
yorum. görmemiş olabiliriz. Aleyhinde ve lehin
de o kadar arkadaşımız söz istedi. Meselâ bu 
arada Sayın Coşkun Kırca'yı da gördüm, aley
hinde söz istemişti fakat Sayın Halûk Nur Baki 
daha önce parmak kaldırdığı için onu kürsüye da
vet ettim. Bir yanlışlık olabilir, fakat biz bu
rada Riyaset Divanı olarak, kâtip üye arka
daşlarla kimlerin daha önce söz istediğini tes-
bite uğraşıyor, onlara söz veriyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi Anayasa Ko
misyonuna havale edelimde, oranın mütalâası
nı aldıktan sonra mesele hakkında görüşelim 
diyen iki takrir vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Antalya Milletvekili Sayın îhsan Ataöv'-

ün TRT hakkında vermiş olduğu «Araştırma» 
önergesinin Anayasaya aykırı olduğu iddia edil
miş olduğu için evvelemirde mezkûr önergenin 
Anayasaya aykırı olup olmadığının tesbiti için 
önergenin Anayasa Kamisyonuna havalesini 
ve mütalâa alınmasını arz ve teklif ederim. 

Maraş 
Kemal Bağcıoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Devlet Radyosunun TRT Kanun hükümlerini 

ihlâl edici tarafsız radyo olmaktan çıkıcı par
tizan bir davranış içerisinde bulunduğu iddia 
ve isnatlarının gerçek olup olmadığı hususu 
hakkındaki önergenin Anayasaya aykırı olup 
olmadığı hususunun tesbiti, aykırı ise hangi hu
susların aykırı olduğunun tesbiti için Anayasa 
Komisyonuna havalesini arz ve teklif ederim. 

Zonguldak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz efendim, 
evvelâ verilmiş takrirleri, acele yazıldığı için 
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de okumakta güçlük çektiğimiz bu takrirleri bir 
okuma imkânı verin efendim. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Acele de
ğil Reis Bey, çok evvelden yazıldı. Yazım kö
tü de ondan efendim. 

BAŞKAN — Sayın Coşkun Kırca tarafın
dan verilen, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına imzalanmış bir önerge vardır. Onu da 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün takri

rinin Anayasa bakımından oylanmasının müm
kün olup olmadığının Anayasa Komisyonuna 
havalesini arz ve teklif ederim. 

C H. P. Grupu adına 
istanbul 

Coşkun Kırca 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, üç 

önerge vardır. Bunlardan iki tanesi, meselenin 
Anayasa Komisyonuna havalesini istemekte
dir. Sayın Kırca'ya, Cumhuriyet Halk Parti
si Grupu adına imzaladığı için, Sayın Kırca'ya 
aidolan önerge, oylanmasının mümkün olup ol-
mıyacağı konusunu incelemek üzere Anayasa 
Komisyonuna havalesini istiyen bir önerge var
dır. Bu üçüncü önerge, hangi konuda Anaya
sa Komisyonu vazife yapacaktır, bunu tasrih 
etmiştir. Diğer önergelerde Anayasa Komisyo
nuna havalesini istemiştir. Onun içiiı bu üç 
önergenin aynı zamanda oya sunulmasında bir 
mahzur yoktur. Bu üç önergeyi birden oyunu
za arz edeceğim. Ancak... 

SADIK TEKÎN MÜFTÜOĞLU (Zongul, 
dak) — Muhterem Başkan, Cumhuriyet Halk 
Partisi grupunca verilen önerge, ihsan Ata
öv'ün önergesinin oylanıp oylanamıyacağı husu
sunun Anayasa bakımından tetkikini istemek
tedir. Tarafımızdan verilen önerge ise ihsan 
Ataöv tarafından verilen önergenin Anayasaya 
aykırı olup olmadığı, aykırı ise hangi husus
larda aykırı olduğunun tesbiti istenmektedir. 
Takrir sahibine içtüzüğün bahşettiği bir hak 
vardır. Anayasa Komisyonu, şu pasaj Anaya
saya aykırıdır derse takrir sahibi arkadaş o 
kısmı takririnden çıkarabilir. Şimdi bu üç tak
rir birden Anayasa Komi&yonuna gittiği tak
dirde grup adına verilmiş olan takrir gereğin
ce oylanamaz mütalâasına varılırsa bu olmaz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim oturunuz. 



M. Meclisi B:88 
Muhterem arkadaşlarım, mesele ibu üç tak

rir muvacehesinde Anayasa Komisyonuna gide
cektir. Anayasa Komisyonunu bu üç takriri ele 
alacak, bu üç takrir icabına göre karara vara
caktır. Meselenin çözülmemesi için hiçbir se
bep yoktur. Sadece işi bir oylama şeklinde bi
tireceğiz. Fakat oylamanın da açık şekilde ya
pılması talebediLmiş, 15 tane imza vardır. (Geri 
alıyorlar sesleri) şimdi.. Geri alınıyor, zaten 
16 imza vardır. Bunların isimlerini okuyorum. 
(Gürültüler) arkadaşlar müsaade buyurun. Ge
ri alıyoruz diyen kim? Zabta geçen cümle han
gisidir. İki tane arkadaşa soracağım; geri alı
yorlarsa 16 imza 14 e düşer ki, bu önergede mua
mele görmez. 

Adana Milletvekili Sayın Hasan Aksay, 
HASAN AKSAY (Adana) — Geri alıyo

rum. 

BAŞKAN — Maraş Milletvekili Sayın Kemal 
Bağcıoğlu, 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Geri alı
yorum. 

BAŞKAN — önergede 16 imza vardivlki ta
nesi geri aldığı için 14 imza kalmıştır. Esasen 
belki diğer arkadaşlar da geri alacaklardır, mua
mele yapılmıyacaktır. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) ^-. Muhte
rem Başkan, vermiş olduğum takrir hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, evvelâ İûtfen yerini
ze oturunuz Sayın Bağcıoğlu. Lütfen. 

Üç tane önerge okuttum, bunlardan iki ta
nesi Anayasa Komisyonuna havalesini istiyor, 
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(bir tanesi de şu konuyu tetkik etmek üzere Ana
yasa Komisyonuna havalesini istiyor. Bu üç 
önergeyi birden havale ediyorum, zapta geç
sin diye ifade ediyorum; Anayasa Komisyonu
nun vazifesi üç önerge muvaceheninde raporu
nu tanzim etmektedir. İşte bu şekilde mesele
yi oyluyorum. 

Şimdi bu üç önergeyi oyunuza arz tdiyo-
rum. önergeleri kabul edenler... Kaibul etmi-
yenler... Kabul edilmiş ve önergeler Anayasa 
Komisyonuna hayale edilmiştir. (Alkışlar) 

BÜLENT ECEVIT (Ankara) — Sayın Os
man Bölükbaşı'nm iki konuşmasmdada bana 
sataşma vardı. Bu müzakere sona ermek üze
redir, bu sataşmalara cevap verme hakjnmm 
olduğu kanaatindeyim. Bunun için söz rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Ecevit, sataşma olduğu
nu iddia ettiğiniz celse içinde mütalâa edil
mek lâzımgelen bir muameledir. Çünkü sataş
mayı Başkan takdir eder. Bu tekdire riayet et
mezse, ısrar ederse sahibi, o ahvalde Heyeti umu-
miyenin oyuna sunulur, dediğine göre, o birle
şime başkanlık etmemiş bir insanın takdir hak
kı da olmaz, imkânı da olmaz. Zaten komisyona 
havale edildi. Geri döndüğünde görüşünüzü bil
dirirsiniz. 

Şimdi vakit geçmiş olduğundan 8 Nisan 
1965 Perşembe günü saat 15,00 te toplanılmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 18,35 

. . .>. . ' > • • - < < 
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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ &ENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Giresun Milletvekili I. Etem Kılıç-

oğLu'nun, istanbul Emniyet Teşkilâtında ka
çakçılık, hırsızlık, uyuşturucu madde, beyaz 
kadın ticareti ve bunlarla ilgili konularda in
celeme yapmak üzere, Anayasanın '88 nci mad
desi gereğince kurulması 'kabul edilen Meclis 
Araştırma Komisyonuna üye seçimi (10/19) 

;2. —-Antalya Milletvekili İhsan Afcaöv'ün, 
Devlet Radyosunun TRT iKamura. ihükümlerini 
ihlâl edici tarafsız ;radyû olmaktan çıktcı parti
zan bir davranış içerisinde bulunduğu iddia ve 
.isnatlarının gerçek .olup olmadığı Jıususunu in
celemek üzere Anayasanın 88 nci ..maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırma .Komisyonu .kurulma
sına dair önergesi (10/20) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Bingöl Üyesi 
Sabri Topçuoğlu'nun, 262 sayılı Kanuna geçici 
bir madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifi
nin içtüzüğün "36 nci maddesi ^gereğince gün
deme alınmasına dair önergesi Î(4/415, 2/486) 

B - iKÎNCl DEFA OYA KONULACAK İŞLER 
.H 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELIKLE GÖRÜŞÜLMESI KARARLAŞTI-

RıLAN IŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye

si Ahmet Nusret Tunanm, Anayasayı ihlâl su
çundan Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edi
lenlerin cezalarının kısmen affı hakkındaki 78 
sayılı Kanunun 2 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkındaki kanun teklifine dair Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuri
yet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi Adalet Komisyonu raporu (Mil

let Meclisi 2/771; Cumhuriyet Senatosu 2/152) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 814 e 1 nci ek, Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 554) [Dağıtma ta
rihi : 30 . 3 . 1965] 

2. — MiUî prodüktivite merkezi kuruluş ka
nunu tasarısı hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığının ret tezkeresi ile Millet Meclisi 
Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/321. 
Cumhuriyet Senatosu 1/437) (S. .Sayısı : 532 ye 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 5 . 4 . 1965] 

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

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı ve iki arkadaşının, Cumhuriyet 
Senatosu Teşkilât kanunu teklifi ile Millet Mec
lisi İdare amirlerinin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Memurları Teşkilâtı hakkındaki 5509 
sayılı Kanunu değiştiren »231 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bâzı hükümler eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Anayasa Komisyonu mütalâası ile Plân Ko
misyonu ve Maliye Komisyonu raporları (2/13, 
2/85) (S. Sayısı : 655 e 1 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 22 . 2 . 1965] 

IV 
A - HAKLARINDA IVEDlLlK KARARI 

VERILEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞINCE BLR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 
V 

ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎSLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 

İSLER 
B - BIRINCI GÖRÜŞÜLMESI YAPILACAK 

İŞLER 
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