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MİLLET MECLİSİ 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

16. Birleşim 

9 . 12 . 1966 Cuma 

içindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti 

2. — Gelen kâğıtlar 

3. — Yoklama 

Sayfa 
456:457 

457:458 

458 

4. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 458 

1. — Üçüncü Orduya bağlı 51 nci 
Tümen 247 nci Piyade Alayı Karar
gâh Bölüğü koğuşunda meydana ge
len ve G5 erimizin şchidolmasiyle neti
celenen yangın olayı dolayısiyle üzüntü 
ve başsağlığı dileklerini bildiren önerge
ler ve demeçler; 458:460 

2. — Hatay Milletvekili Talât Köse-
oğlu'nun, Suriye Hükümetinin Türk va
tandaşlarının Suriye'de bulUnnn menkul ve 
gayrlmen'kulleri üzerindeki haklarını kal
dıran tasarruflarına, buna karşı alın
ması gerekli tedbirlere dair demeci; 460:461 

3. — Bitlis Milletvekili Zarife Koçak'-
ın, son zamanlarda asayişi bozan olay
lara, idare âmirlerinin içinde bulunduk
ları teminatsız duruma ve alınması ge
rekli tedbirlere dair demeci, 461:464 

Sayfa 
4. — Çekoslavakya Parlâmentosu Baş

kanlığının Türk Parlâmentosundan bir 
heyeti Oekoslavakya'ya davetine; Sovyet 
Rusya, Polonya ve Bulgaristan Parlâ
mentolarından birer heyetin memleketi
mize davet olunmasına ve kurulması 
teklif olunan çeşitli Parlâmento dostluk 
gruplarına dair Müşterek Başkanlık Di
vanı kararları. 464:468 

5. — Petıol 'konusunda inceleme yap
mak için kurulması kabul edilen Meclis 
Araştırması Komisyonuna üye seçimi. 468 

•G. — Hakkâri Milletvekili Ali Kara-
han'm, Anayasamızın kabul ettiği temel 
haklar ve hürriyetlerin kullanılmasında 
ve ödevlerin yerine getirilmesinde, ka
nunların uygulanmasında Hükümetçe iz
lenen politika üzerinde Anayasanın 
88 nci maddesi gerekince bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/20)468:488 

5. — Sorular ve cevaplar 488 

a) Yazılı sorular ve, cevapları 488 
4. — Sivas Milletvekili Gıyasottin Du-

man'm, Personel Kanunu kadro çizelge-
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Sayfa 
sindeki Teknikerlere verilen yerin, Yapı 
Kalfa Okulu mezunlarına da tatbik edi
lip edilmiyeceğine dair Millî Eğitim 
Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı 
Cihat Bilgehan'm yazılı cevabı. (7/125) 488 

2. — Kütahya Milletvekili Ahmet Can 
Bilgin'in; Tahsil maksadiyle İstanbul'a 
gönderilen Garp Linyitleri Tunçbilek 
İşletmesi Ambar Şefine istihkak olarak 
neler ödendiğine dair sorusu ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı İbrahim Do-
riner'in yazılı cevabı. (7/132) 488:491 

3. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin 
Hakkı Esatoğlu'nun, bâzı dergilere Dev
let ve Kamu İktisadi Teşekkülleri tara
fından verilen ilân ve reklâmlara dair 
sorusu ve Maliye Bakanı İhsan Gür-
san'm yazılı cevabı. (7/157) 491 

4. — Siirt Milletvekili Hüseyin Hüs
nü Oran'm, İkinci Beş Yılli'k Kalkınma 
Plânında öngörülen çimento fabrikala
rından birinin Siirt'te yapılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair sorusu ve 
Sanayi Bakanı Mehmet Turgut'un ya 

Sayfa 
zili cevabı. (7/171) 491:492 

5. —• Sivas Milletvekili Mustafa Ke
mal Palaoğlu'nun, Sivas'ın, Yıldızeli ilçe
sinde, Yıldız ırmağının sağ ve sol kıyı
larında yapılacak sulama tesislerinin 
süratle ikmali için ne düşünüldüğüne 
dair sorusu ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı İbrahim Deriner'in yazılı 
cevabı. (7/183) 492:493 

6. — Muş Milletvekili Nermin Neftçi'-
nin, Muş'un Varto ilçesinde zelzeleden 
ağır hasar gören köylülerin, zirai kredi 
taksitlerinin ertelenmesi ve bunlara yeni
den kredi verilmesi imkânları konusun
da ne düşünüldüğüne dair sorusu ve 
Ticaret Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu'-
nun yazılı cevabı. (7/184) 493:494 

7. — Erzurum Milletvekili Nihat Di-
İcr'in; Erzurum'un Hınıs ilçesinde zelze
leden hasar görmüş vatandaşlara, ev
lerini tamir etmeleri için, ne miktar ke
reste tahsisi yapıldığına dair sorusu 
ve Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'm yazılı 
cevabı. (7/199) 494:495 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Kocaeli Milletvekili Nihat Erim, Sayın Cum
hurbaşkanı ile birlikte yaptıkları Tunus seya 
hatinden edindiği intihalara, Tunus halkının 
Türkiye'ye karşı gösterdiği büyük sevgi ve kar • 
deşlik tezahürlerine ve iki millet arasındaki ta
rihî bağlara dair gündem dışı demeçte bulundu. 

Zonguldak Milletvekili Kenan Esengen'in, 
Doğu'daki şakilere dair Hürriyet Gazetesinde 
çıkan resim ve yazılara dokunarak bu konuda 
tedbir alamması ve bu şakilerin yok edilmesi 
hususundaki demecine Devlet Bakanı Refet 
Sezgin cevap verdi. 

Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, çeltik 
ve pirinç müstahsıllarını zor durumdan kur
tarmak için tedbirler alamması, bir taban fi

yat tesbit olunması ve spekülatif hareketlerin 
önlenmesi konularındaki demecine Ticaret Ba
kanı Sadık Tekin Müftüoğlu cevap yerdi. 

Niğde Milletvekili Mehmet Altmsoy'un, dinî 
duyguların ve konuların istismar edildiği iddia-
siyle Hükümet hakkında bir gensoru açılma
sına dair önergesinin gündeme alınması, yapı
lan görüşmelerden sonra, reddolundu. 

Samsun Milletvekili Bahattin Uzunoğlu'nun, 
hariçte daha iyi tutulan Çarşamba fasulyesi
nin ihracına zorluk çıkarılmasının Anayasanın, 
tarım ürünlerinin ve tarımla uğraşanların 
emeğinin değerlendirilmesi hakkındaki 52 nci 
maddesi hükmüne aykırı olup ojmadığma 
dair sorusuna Ticaret Bakanı Sadık Tekin 
Müftüoğlu, 
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Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Süt 

Kurumu Umum Müdürlüğünün, bu tarihe ka

dar, ne miktar sütü işljyerek kıymetlendirmiş 

olduğuna dair sorusuna da Tarım Bakam Bahri 

Dağdaş cevap verdiler. 

9 . 12 . 1966 Cuma günü saat 15.C0 te top-

9 . 12 . 1966 O : 1 

lanılmak üzere saat 19.00 da Birleşime son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Denizli 
Ahmet Bilgin - Fuat Avcı 

Kâtip 
Ankara 

Ali Rıza Çeliner 

SORULAR 

Sözlü sorular 

1. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nm, 
hangi turistik tesislere, «Turizm ve turistik 
tesislerin ihiyacı için lüzumlu maddeler» ko
tasından ne miktar ithalât tahsisi yapıldığına 
dair sözlü soru önergesi, Ticaret Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/471) 

2. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam'-
m, çocuk Ressam Bedri Baykam'm Amerika 
ve Avrupa'daki sergilerine maddî ve mânevi 
yardımı icabettiren hususların neler olduğuna 
dair sözlü raru önergesi, Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/472) 

3. — Tekirdağ Milletvekili Orhan öztrak'm, 
Tekirdağ merkez ilçesine bağlı Semetli köyü
nün, 1964 yılında plâna alınıp inşasına baş
lanan içme suyu inşaatının durdurulması se
bebinin ne olduğuna dair sözlü soru önergesi, 
Köy İşleri Bakanlığına gönderilmiştir. (6/473) 

Yazılı sorular 

1. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, felâ'ketzede Varto'u 20 çocuğu da ba
rındıran Sakarya Çocuk Yuvasına, bir Türkçe 
öğretmeni veriılmosi konusunda ne düşünüldü
ğüne dair yazılı sora önergesi, Millî Eğitim 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/258) 

2. — Manisa Milletvekili Muammer Erten'-
in, 1965 yılı tütün piyasalarında, bölgeler iti
bariyle, Tekel ve tüccar tarafından ne miktar 
tütün mubayaa edildiğine ve müstahsilin eline 
geçen fiyat ortalaması ile Türkiye fiyat or
talamasının ne olduğuna dair yazılı soru 
önergesi, Gümrük ve Tekel Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/259) 

3. — Manisa Milletvekili Muammer Ertcn'-
in, 1965 yılı içinde ihracedilen tütün mikta
rına ve dolar olarak ortalama tütün ihraç fi
yatına dair yazıh soru önergesi, Ticaret Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/260) 

4. — Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy'un, 
Şeker Şirketi tarafından 1966 senesinde da
ğıtılan biçer - döverlerin Ziraat Bankasınca 
yapılan taksit işlemlerinde eşitsizlik yapıl
dığı iddialarının doğru olup -olmadığına dair 
yazılı soru önergesi, Ticaret Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/261) 

5. — Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy'un, 
Turhal Seker Fabrikasının, pancar yıkama 
havuzundan, Yeşihrmak havzasına dökülen su
larla sulanan bağ ve bahçelerin harabolduğu 
iddialarının doğru olup olmadığına dair ya
zılı soru önergesi, Tarım Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/262) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

TEKLİF 
1. — Kütahya Milletvekili Ahmet Canbilgin 

ve 9 arkadaşının 2804 sayılı Maden Tetkik ve 
Arama Enstitüsü Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bâzı maddelerinin kaldırıl
ması hakkında kanun teklifi (2/383) (Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar ve Plân komisyonlarına) 

TEZKERELER 
2. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi Or

han'ım yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/513) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 
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3. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi Or-
hon'un, yasama dokunulmazlığınım kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/514) (Ana
yasa ve Adalcıt komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

4. — istanbul Milletvekili Oetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi. (3/515) (Ana

yasa ve ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

5. — Trabzon Milletvekili Ahmet Çebi'nin, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi. (3/516) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

»» -« 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Bilgin 

KÂTİPLER : Fuat Avcı (Denişi), Ali Rıza Çetiner (Ankara) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Millet Meclisinin 16 neı Birleşimini açıyorum. 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Lıitfen beyaz düğmelere basılsın. 

Yoklamaya katılmamış arkadaşlar lütfen 
acele etsinler. 

3. — YOKLAMA 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yeter çoğunluğumuz vardır, 

görüşmelere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Üçüncü Orduya bağlı 51 nci Tümen 
247 nci Piyade Alayı Karargâh Bölüğü koğu
şunda meydana gelen ve 65 erimizin şehidolma-
siyle neticelenen yangın olayı dolayısiyle üzün
tü ve başsağlığı dileklerini bildiren önergeler ve 
demeçler 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, şehido-
lan erlerimiz için ihtiram duruşu istiyen öner
geler vardır, geliş sırasiyle okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Erzurum 3 ncü Ordu Birliğine bağlı (65) eri
mizin yanarak ölmesinden duyulan üzüntü ve 
facianın dehşet ve tüyler ürpertici olması kar
şısında Millet Meclisinin teessür ve üzüntüsü
nün büyük olduğu şüphesizdir. 

Şehit erlerimizin ruhlarının ulviliği ve aziz

liği huzurunda saygı 
arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Manisa 

Sami Binicioğ-lu 

duruşunda bulunulmasını 

Sinop 
Hilmi İşgüzar 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Milletçe derin ıstırap ve üzüntümüzü muci-

bolan; Erzurum - üumlu 51 nci Tümen 247 nci 
Piyade Alayımımızdaki 65 erimizin - şehit, 28 
erimizin de gazi olduğu yangın felâketi dolayı
siyle ; 

1. Millet Meclisimizin taıziyetlerinm, Türk 
Silâhlı Kuvvetlerine ve şehit ailelerine ulaştı
rılmasını ; 

2. Yüksek Meclisin, kazazede şehitlerimi
zin aziz ruhlarını taziz için saygı duruşunda 
bulunmasını arz ve teklif ederim. 

Trabzon 
Ali Rıza Uzuner 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
1. Erzurum yakınlarındaki Yeşildere mev

kiindeki Üçüncü Orduya bağlı 247 nci Piyade 
Alayı Karargâh Bölüğü koğuşundaki kaza ne
ticesinde çıkan yangında şehidolan 65 erimiz 
için üç dakıkallık saygı duruşunda bulunmayı, 

2. Meclisimizin başsağlığı ve geçmiş olsun 
dileklerinin Üçüncü Ordu Komutanı Sayın 
Orgeneral Fikret Esen'e ulaştırılmasına Baş
kanlığınızın aracı olmasını saygıyla arz ve rica 
ederim. 

Yozgat 
Celâl Sungur 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
3 ncü Ordu 247 nci Piyade Alayı Karargâh 

Bölüğü koğuşunda evvelki gece çıkan yangın
da hayatlarını kaybeden Türk Silâhlı Kuvvet
leri mensubu aziz şehitlerimizin hâtırasını taziz 
maksadiyle Yüce Meclisin saygı duruşunda bu
lunmasını arz ve teklif ederiz. 

İstanbul Gaziantep 
Orhan Birgit Ali İhsan Göğüs 

İstanbul Tokat 
İlhamı Sancar İrfan Solmazcr 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Erzurum'da feci yangında şehit düşen erle

rimiz için saygı duruşu yapılmasını arz ve tek
lif ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Meclis Başkanlığına 
Erzurum'da vukubulan, milletçe büyük acı

ya gark olduğumuz müessif olay dolayısiylc 
şehidolan aziz erlerimizin ruhları için iki da
kikalık ihtiram duruşunu arz ve istirham ede
riz. 

İzmir İzmir 
Zeki Efeoğlu Muzaffer Döşemeci 

Afyon K. İzmir 
A. İhsan Ulubahşi Şükrü Akkan 

Yüksek Başkanlığa 
1. Dün Erzurum'da vukubulan yangında 

hayatlarını kaybeden şehitlerimizin ruhunu ta
ziz etmek üzere Yüce Meclisi bir dakika ih
tiram duruşuna davet etmenizi, 

2. Meclis namına Başkanlıkça Millî Sa
vunma Bakanına, Genel Kurmay Başkanına ve 

3 ncü Ordu Komutanına taziyetlerin bildiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Bingöl 
M. Emin Gündoğdu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Müessif bir kaza neticesinde Erzurum'da 

şehidolan kahraman erlerimizin aziz ruhları 
için saygı duruşunda bulunulmasını ve Mec
lisin başsağlığı dileğinin Genel Kurmay Baş
kanlığına bildirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Samsun Samsun 
Yaşar Akal Kâmran Evliyaoğlu 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, oku
nan önergelerin birinci maddesi saygı duruşu 
hakkındadır. Yüce Heyetinizi iki dakikalık 
saygı duruşuna davet ediyorum. 

(Şehitler için iki dakikalık saygı duruşu 
yapıldı.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hüseyin Ataman, buyurun. 
MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Zaptı 

sabık hakkında söz istemiştim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, konuşsun
lar da ondan sonra verelim efendim. 

HÜSEYİN ATAMAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri, öğrendiğimize 
göre, Kahraman Ordumuzun 65 eri feci bir 
yangın olayında yanarak şehidolmuşlardır. Bu 
elînı hâdiseden dolayı duyduğumuz acı çok 
büyüktür. Türk Ordusuna, milletimize ve şe
hidolan Mehmetçiklerin kederli ailelerine baş
sağlığı dileriz. 

Temennimiz; bu hâdise hakkında hiçbir yo
ruma gitmeden böyle feci ve elîm olayların bir 
daha tekerrür etmemesi için ilgili makamlar
ca gerekli tedbirlerin alınması ve alman ted
birlerin titizlikle uygulanması olmalıdır. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Talât Köseoğlu... 
DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça

nakkale) — Bu mevzu üzerinde mz rica ediyor
dum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Köseoğlu bir dakika 
efendim, buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale) — Sayın Başkan, Sayın milletvekille
ri ; çok üzücü bir olay bakımından Yüce Mec
lise izahat arz etmek üzere huzurunuzu işgal 
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ettiğim şu sırada Hükümet adına olaydan do
layı teessürlerimizi arz etmekle sözlerime başlı
yorum. 

7 Aralık 1966 Çarşamba günü gecesi saat 
23.30 da Erzurum'un Yeşildere Garnizonunda 
bulunan 247 nci Piyade Alayında bir yangın 
çıkmış ve Alay Karargâh Bölüğünün koğuşu ile 
koğuşun yanındaki bölük malzeme deposu ta
mamen yanmıştır. 

Saat 21.30 da gece eğitiminden dönen, yok
lamayı ve son kontrolü mütaakıp istrahate çe
kilen bölük erlerinin ilk derin uykuda bulun
dukları bir sırada çıkan ve süratle genişliyen 
yangın neticesinde 65 er yanarak şehit olmuş, 
3 ü ağır olmak üzere 27 er yaralanmış ve dı
şardan yapılan yardımlarla 82 er yarasız kurta-
rılabilmiştir. Yaralılardan 2 si yardım için ge
len erlerdendir. 

Yapılan 'kovuşturmaya göre yangın, koğuş 
nöbetçi onbaşısı Şevket Sarı'nm sönen sobayı 
tutuşturmak için benzin dökmesinden çıkmıştır. 
Sobayı yeniden yakmak üzere aamblâns şoförü
nün koğuşa getirdiği bir el bidonundan bir 
miktar (benzini sobaya döken ve âni parlama 
neticesi kendisi de tutuşan onbaşı Şevket Sarı 
dışarıya kaçarak tutuşan kısımlarını söndürmek 
maksadiyle kendini dereye atmıştır. Daha ev
vel kömür getirmek için çıkmış bulunan şoför 
er Muzaffer Aksoy yarasız kurtulmuştur. Ko
ğuş nöbetçisi yaralılar arasında hastanededir. 

Yangın çıktığını gören nöbetçi heyetinin 
verdiği alarm üzerine evvelâ Alayın yangın 
•söndürme ekipleri vaka mahalline sevk edilmiş. 
Alay ve Tümen komutanları derhal Alaya gel
mişler, kısa bir süre sonra da Tümenin 'arazözü 
ve yangın söndürme efkibi, 3 neü Ordu, Askerî 
Fabrikalar ve Belediye İtfaiyeleri yetiştirilmiş
tir. 

Haiberdar edilen 3 ncü Ordu Komutanı ve 
Kurmay Başkanı da vakıa mahalline gelmişler 
ve Mareşal Çakmak Hastanesine alarm verile
rek bütün doktorlar ve ambulans ekipleri göre
ve sevk edilmişi erdir. 

Süratle hastaneye sevk edilen yaralılardan 
3 ağır yaralı % 25 ilâ, 35, hafif yaralılar % 8 
ilâ 12 arasında yanık olup, durumları iyiye git
mektedir. Hafif yaralı bir er taburcu edilmiş
tir. 

İlgili makamlarca idari ve adlî takibat yü
rütülmektedir. Malzeme kaybı henüz tam ola
rak tesbit edilememiştir. 

3 ncü Ordu mensuplarına taziyette bulun
mak ve şehitlerimiz için yapılacak merasime 
katılmak üzere Sayın Millî Savunma Bakanı Ah
met Topaloğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Sa
yın Orgeneral Eefik Yılmaz beraberlerinde Jan
darma Genel Komutanı Yardımcısı Korgeneral 
Şevket Ozan, Deniz Kuvvetlerinden Tuğamiral 
Sait Kurçokan, Hava Kuvvetlerinden Tuğgene
ral Hamıza Günalp olmak üzere bu sabah saat 
09.50 de askerî bir uçakla Erzurum'a hareket 
etmişlerdir. 

Dumlu şehitliğine defnedilecek şehitlerimiz 
için yapılacak dinî ve askerî merasim için bü
tün tedbirler alınmıştır. 

Hükümet adına Büyük Türk Milletine ve 
Yüce Meclise başsağlığı dileriz. 

2. — Hatay Milletvekili Talât Köseoğlu'nun, 
Suriye Hükümetinin Türk vatandaşlarının Suri
ye'de bulunan menkul ve gayrimenkulleri üze
rindeki haklarını kaldıran tasarruflarına, buna 
karşı alınması gerekli tedbirlere dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Köseoğlu. 
Beş dakikayı geçmemek üzere gündem dışı 

konuşmanızı veriyorum. Buyurun. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Muhterem 
arkadaşlar, Türkiye ile Suriye arasında aktedil-
miş olan dostluk ve iyi komşuluk münasebetle
rini çiğniyen ve hiçe sayan Suriye Hükümetle
ri, yıllardan beri vatandaşlarımızın Suriye'deki 
menkul ve gayrimenkulleri üzerindeki hakları
nı kısıtladığı yetmiyormuş gibi, son çıkardığı 
88 sayılı bir Kararname ile de bu haklarını ta
mamen ortadan kaldırmış bulunmaktadır. 

Beynelmilel hukuk kaidelerine, mevcut ikili 
andlaşanalara tamamen aykırı düşen Suriye Hü
kümetlerinin bu tasarrufları karşısında Hükü
metimiz yürürlükte olan 1062 sayılı Kanuna is
tinatla ve mukabelei bilmisil olmak üzere Suriye
lilerin Türkiye'deki mallarına el koymuş ve bu 
hususta bir de yönetmelik hazırlanmıştır. Fakat 
maalesef bu yönetmeliğin çıkmadan haber alın
ması ve bâzı maddelerindeki hükümlerin kifa
yetsizliği sebebiyle, bu mukabele bilmisil tedbi
ri tesirsiz kalmıştır. 
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Hâdiseler şöyle cereyan etmiştir : 
1. — Hükümetimizin 1062 sayılı Kanuna is

tinatla Suriyelilerin Türkiye'deki mallarına el-
feoyacağı ve fou konuda bir kararname hazırla
makta olduğu basınımız tarafından açıklanınca 
Suriyeliler Türkiye'deki menkullerinin büyük 
bir kısmını kaçırmışlar ve haklarını da başkala
rına devretmişlerdir. 

2. — Hükümet kararnamesi ile çıkarılan 
6/7104 sayılı yönetmeliğin 12 ne i maddesinde
ki aksaklıktan istifade eden Suriyeliler, gayri-
menkullerini, Türkiye'deki yakınlarına muvaza-
atm ve eski tarihli sözleşmelerle ve düşük icar 
bedelleriyle devretmişlerdir. Çünkü, yönetmeli
ğin 12 nci maddesi kira anlaşmalarını muteber 
addetmiş ve hattâ 'bedelleri peşin olarak öden
miş olanlara Maliyece bir bedel dahi talebetme 
yetkisini kaldırmıştır. 

3. — Halbuki Suriyeliler, 88 sayılı Kararna
me ile Türk mallarına ciddî surette el koymuş
lar ve hattâ Türklerin gayrimenkullerini ken
di vatandaşlarına dağıtmışlardır. 

Bu gerçek fiilî ve hukukî durum karşısında 
Hükümtimizden istirhamımız şunlar olacaktır : 

1. — 1062 sayılı Kanun 28 Mayıs 1927 tarih
li eski bir kanun olması sdbebiyle değiştirile
rek bugünkü ihtiyaçlarımıza uygun bir duruma 
getirebilmesi için bir kanun tasarısı hazırlan
malıdır. 

2. — Hazineye intikal ettirilecek 'Suriyelile
rin gayrimenkulleri, topraksız çiftçilerimize 
derthal dağıtılmalıdır. 

3. — Suriye Hükümetlerinin tasarrufların
dan dolayı zarar gören vatandaşlarımızın ger
çek zararları en kısa bir zamanda tesbit edilme
li ve bu zararlar bütçe imkânlarımız nispetin
de karşılanmalıdır. 

4. — Yönetmeliğin 12 nci maddesi değişti
rilerek muvazaalı kira mukavelelerine açık ka
pı bırakılmamalı ve topraksız çiftçilerimize 
derhal dağıtanı mümkün değil ise bu gayri-
menkuller topraksız çiftçilerimize dağıtım ya
pılıncaya kadar münasip ıbedelle kiraya veril
mesi uygun olacaktır. Hürmetlerimle. 

5. — Bitlis Milletvekili Zarife Koçak'ın, son 
zamanlarda asayişi bozan olaylara, idare âmirle
rinin içinde bulundukları teminatsız duruma ve 
alınması gerekli tedbirlere dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Zarife Koçak. 
Asayiş ve idare hakkında beş dakikalık bir 

konuşma rica etmişsiniz. Beş dakikayı geçmeme
sini çok rica edeceğim. 

ZARİFE KOÇAK (Bitlis) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlarım; 

Son zamanlarda asayişi bozan vakalar yurdun 
dört köşesinde her gün artmakta, vatandaşın can 
ve mal emniyetinin varlığı tartışma konusu halini 
almaktadır. Her sabah gazetesini açan herkes; 
kafileler halinde vatandaşların soyulduğunu, ha
zanda canlarına kasdedildiğini görmekte, iş için 
veya gezmek maksadı ile yola çıkmak isti-
ycnleri bir korku, bir tereddüt almaktadır. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında asayişe tesir eden 
bu gibi vakalar, Hükümetin, o zamanki iktidarla
rın başlıca kaygısı olmuştur. Alman tedbirler ve 
yerinde takiplerle bu vakalar önlenmiş, vatandaş
lar yurdun bir başından öbür başına rahatlıkla 
gezebilme imkânını bulmuşlardı. Fakat maale
sef bugün bir Devletin en' başta gelen görevlerin
den olan ve Anayasanın da teminatı altınca bu
lunan vatandaşın can, mal emniyeti sadece metin
ler halinde kalmıştır. Şüphesiz bu vakaların art
masını tek bir sebebe bağlamak mümkün değildir. 
Ama sosyal bünyemizde meydana gelen değişik
likler yanında idari otoritenin de za'fa uğramış 
)lması başta gelen âmil olarak göze çarpmakta

dır. 

Bu vesile ile burada asayiş kuvvetlerinin ve 
mülkî teşkilâtın başı olan idare adamlarımızın 
içinde bulunduğu teminatsız duruma da değin
mek istiyorum. 

Bulundukları illerde Devletin temsilcisi duru
munda olan valilerin, ilçelerde Hükümetin en 
büyük memuru olan kaymakamların 20 yıldan 
beri başlarında estirilen fırtınaların hâlâ dinme
diğini, her geçen gün bu değerli meslek mensup
larının gücünden, itibarından, biraz daha kaybet
miş olduklarını görüyoruz. 

Saym Bakbakanm ve Sayın İçişleri Bakanı
nın, çeşitli vesilelerle idarecilerimize halka hiz
met için kanun sınırı içinde cesaretle mesuliyet 
almaları direktifini verdiklerini memnuniyetle 
radyolardan dinledik, gazetelerden okuduk. An
cak, acaba kendileri hakikaten inanıyorlar mıdır 
ki, bu beyanları ile idarecilerimize gereken cesa
ret ve kuvveti vereceklerdir? Eğer inanıyorlarsa 
aldanıyorlar, ben kendileri ile beraber değilim. 
Çünkü, idarecilik her şeyden evvel itibar istiyen 
bir meslektir. Bugün yurdumuzun dört köşesin-
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de gördüğümüz yol, köprü, okul, hastane gibi 
halka hizmet için yapılmış ne kadar eser varsa, 
bunların hemen hcp-ri bugün adları bizce bilin-
miyen ama hizmet yerlerinde hâlâ rahmetle, 
minnetle anılan valilerin, kaymakamların yerine 
göre çok zor şartlar altında meydana getirilmiş 
eserleridir. 

Yine Savın Başbakanın ifadesiyle, lâeka ol
muş Devlet teşkilâtı ve bu teşkilâtın içinde adak
ta duran ve elindeki imkânlar nisbetinde halka 
hizmet için çalışan, taşra teşkilâtı ve onun başın
daki idare adamlarıdır. O idare adamları ki, 
bir taraftan kanunların kendilerine verdiği yetki
leri kullanırken, merkez teşkilâtının gösterdiği 
anlayışsızlık, çıkardığı engellerle savaşmakta, 
bir taraftan da millî bünyemize arız olan parti
zanlarla uğraşmaktadır. 

İdarecilik, bir itibar mesleğidir demiştim. 
Buna bir küçük misal vermek istivorum. Bun
dan 25 - 30 yıl evvel bir valin'n değiştirileceği ha
beri, validen evvel kimse duymasın, valinin iti
barı sarsılmasın diye kendisine şifre ile bildirilir
di. Halbuki bugün valilerin ~ değiştirileceği ha
beri günlerce evvel kahvelerde konuşulmakta, par
tizanın ağzında sakız olmaktadır. (A. P. sırala
rından, «sizin zamanınızda» sesi.) 

Sayın milletvekilleri; kcndUeri Devletin ve 
Hükümetin temsilciliğini verdiğimiz idare adam
larımız kolay yetişmemektedir. İdare mesleği 
derin bir kültür yanında geniş tecrübe istiyen 
bir meslektir. Üzülerek arz edeyim ki, son 20 yıl 
içinde kendi mesleğinde ileri gitmek kudretini 
gösteremeyen çeşitli meslek sahiplerinin valilik 
sandalyelerine oturdukları görülmüş, tabiî bun
ların pek çoğu gittikleri yerlerde bu mesleğin 
zorunlu kıldığı vakar ve temkini gösterememiş, 
sadece kendilerini tâyin edenlere minnet borçla
rını ödemek için partizanca gayretlerin içine düş
müşlerdir. 

BAŞKAN — Sayın Zarife Koçak, vaktiniz ta
mam olmuştur, lütfen bağlayınız efendim. 

ZARİFE KOÇAK (Devamla) — Bitiriyo
rum efendim. 

Sayın arkadaşlarım, bugün İçişleri Bakanlığı
nın birkaç odasına depo edilmiş elliye yakın mes
leğinde başarı göstermiş, bulundukları illerde 
halka hizmet etmiş, itibar gövmüş Devlet adamı, 
idare adamı, büyük bir boşluk içinde oturmakta, 
ay sonunda aylığını alacağı zaman, bu geçen bir 

ay içinde bu aylığa hak kazanmak için Devlete 
ve Hükümete ne gibi bir hizmet yaptığını içi ya
narak düşünmektedir. Eğer başta Hükümet, ken
di temsilcileri olarak, idarecilerimize gereken iti
bar ve itimadı gösterseler, idarecilerin Sayın Baş
bakanın ve Sayın İçişleri Bakanının arzu ettik
lerinden de fazla cesaretle mesuliyet yüklenecek
lerine ben yürekten inanıyorum. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 

ZARİF EKOÇAK (Devamla) — Şimdi zi
hinlerde bana verilecek cevabı biliyorum; falan 
zamanda bu kadar, filân zamanda şu kadar vali 
değiştirilmiştir, denilecektir. Ama bu cevabın 
benim bugün ortaya koymak istediğim problemin 
çözümünde ne faydası olacaktır? Yüce Meclisin 
daha evvel kabul ettiği Personel Kanunu ile, ki 
tatbik edilmeyen talihsiz Personel Kanunu ile 
ortadan kalkacak olan 5439 sayılı Kanunun ver
diği yetkiyi maksadına uymayan bir şekilde kul
lanmak bu mesleke \re memlekete ne fayda getir
miştir? 

BAŞKAN — Sayın Zarife Koçak, sözünüzü 
kesmek mecburiyetinde bırakmayın beni, lütfen 
toparlayınız efendim. 

ZARİFE KOÇAK (Devamla) — Evet, biti
riyorum. özür dilerim, toparlıyorum efendim. 

Çok kısa bir zaman evvel gazetelerden birisin
de bir yazı okumuştum. Zannederim Akşam ga
zetesinde idi. Bu valilere bir yılda ödenen aylı
ğın tutarı 1,5 milyon liranın üzerinde gösterili
yordu. Şimdi öğrendiğimize göre, Danıştay Ge
nel Kurulu bir yetkiye dayanarak merkeze al
ma kanununun valilere uygulanamryacağı hak 
kında karar almış ve böyle bir tâyini de iptal et
miştir; hem de ittifakla. Şimdi Danıştaym bu 
kararı karşısında haksız tasarruflarda bulunduk
ları anlaşılan yetkililer ve bu milletin bu dar 
bütçesinden her yıl bu milyonları ödettirenler 
acaba nasıl oluyor da rahat bir uyku uyuyor
lar? Şaşmamak mümkün değil. 

BAŞKAN — Sözünüzü keseceğim efendim, 
lütfen bağlayınız. 

ZARİFE KOÇAK (Devamla) — Sayın Baş
kan, bitiriyorum efendim. 

BAŞKAN — Fazlasiyle konuştunuz. Beş da
kikayı geçti, sözünüzü kesmek mecburiyetinde 
kalacağım. 

ZARİFE KOÇAK (Devamla) — Sayın Hü
kümet üyelerine ve memleketin mesuliyetini el-
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lcr'nde bulunduran sayın İktidar Partis'.nc sa
mimiyetle arz etmek istiyorum ki, «Bana bağlı 
adam» düsturundan vazgeçilsin. İktidarlar ge
lip geçic'dir, hele demokratik sistem içerisinde 
bir idarcu'n ne kadar, kaç ay, kaç gün, hattâ kaç 
yıl iş basında kalacağı hiç kestirilemez. 

BAŞKAN — Sözünüzü kestim efendim, bu
yurun. 

ZARİFE KOÇAK (Devamla) — Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Altmsoy, zaptı sabıkın 
neresi hakkında söz istiyoı^sunuz; hangi konu 
hakkında? 

MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Efendim, 
takririmde yazıhdır. Geçen zabıtta 170 ve 175 nci 
nayf a1 arında bâzı ibarelerin ıslah edilmesi, değiş
tirilmesi lâzım, emin hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, henüz zaptı sabık neş-
redilmcmiştir ve ;:aptı sabıkta da size söz verilip 
ko'nuşmamışsınızdır Zaptı sabık hakkında, ken
di konuşulanının bir yerinde bir değişiklik, bir 
başkalık olursa, o vakit düzeltmek için söz alınır. 
Henüz noşrcdllmediği için size söz vercmiyccc-
ğim, efendim. 

MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Savın 
Başkan, zaptı sabık hakkında mütaakıp celsede 
sös alınacağı İçtüdiğün 147 nci maddesinde sa
rihti.'. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
METİM!<]T ALTINSOY (Niğde) — Zabıt 

neşrcdilse do, edilmese de şu celsede söz almam lâ
zım. Miitaak:p celsede söz alamam. 

BAŞKAN —Nİcin? 
MEHMET ALTINSOY (Niğde) — 147 nci 

madde- sarihtir. 
BAŞKAN — Zaptı sabık ne vakit neşredi-

lirse o zaman söz alırsınız. Teamül böyledir. 
MEHMET ALTINSOY (Niğde) — 147 ne" 

madde sarihtir, Başkan. Tekrar bir uygulama 
hatası yapıyorsunuz, rica ederim. 

BAŞKAN —Efendim? 
MEIIMRT ALTINSOY (Niğde) — Tekrar 

bir uygulama hatası yapıyorsunuz. 
BAŞKAN — Hayır. 
MEHMET ALTINSOY (Niğde) — 147 ne-

madde sarih; «Mütaakıp celsede» diyor. Başka 
b'.r celsede söz veremezsiniz. 

BAŞKAN — Mütaakıp celsede zaptı sabık 
ncjrcdilirsc, ama neşredilmediği takdirde nesini 

düzelteceğiz? Onun için mümkün değildir, cfcı-
dim. 

MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Mütan-
kıp celsede diye sarih olarak yazılı. Başkan, tel-
rar usulde hata işliyorsunuz. 

BAŞKAN — Olabilir efendim, Başkanlık Di
vanına bu konuyu götürürüz, efendim. Bir öner
ge ile mü raca t edersiniz, meseleyi Başkanlık Di
vanına götürürüz. 

MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Şu uy
guladığınız usul usulsüzdür, usul hakkında söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Ben şimdiye kadar tatbik edilen 
usulü arz ediyorum. Kabul ederseniz oturursu
nuz, kabul etmediğiniz takdirde Başkanlık Diva-' 
nma konuyu götürürsünüz, efendim. 

MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Şu uy
guladığınız usul usulsüzdür, usul hakkında söz 
istiyorum. 

BAŞ Ki AN — Buyuran usul hakkında konu
şun efendim. Fakat başka konuya geçtiniz mi, 
sözünüzü keserim, bunu da peşin söyliyeyim. 

FUAT ULUO (Mardin) — Milletvekilini teh
dit yok. 

BAŞKAN — Yerinizden bağırırsanız ikinci 
ihtarı da veririm. 

MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Muhte
rem rkadaşlarım, Sayın Başkanla uzun müddet 
siyasi hayatımız cldu. Bu müddet zarfında... 

BAŞKAN — Şimdi bu zaptı sabık hakkında 
mı Sayın Mehmet Altmsoy? 

MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Sa
yın Başkan, sözümün sonunu getirmeden ne bili
yorsunuz benim ne söyliyeceğimi? Kâhin misi
niz? 

BAŞKAN — Usulün yanlışlığı hakkında ko
nuşacaksınız. Siz benim hakkımda konuşuyorsu
nuz. 

MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Zatı-
âlinizln tatbik ettiği usul hakkında. Elbette sizin 
muamelenizi anlatabilmek için sizi anlatacağım 
Müsaade edin efendim. 

BAŞKAN — Benim neyimi anlatacaksınız? 
(Gülüşmeler) 

MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Sizin 
anlatacak çok şeyiniz var. Onları anlatacak de
ğilim. 

BAŞKAN — Mehmet Bey, evvelâ kendi ken
dinizi anlatın. Kendinizin sözünü anlatın da 
ondan sonra bizimki kolay. 
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4. — Çekoslovakya Parlâmentosu Başkanlığı
nın Türk Parlâmentosundan bir heyeti Çekoslo
vakya'ya davetine; Sovyet Rusya, Polonya ve 
Bulgaristan Parlâmentolarından birer heyetin 
memleketimize davet olunmasına ve kurulması 
teklif olunan çeşitli Parlâmento Dostluk Grupla
rına dair Müşterek Başkanlık Dîvanı kararlan. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı sunuşları var
dır, okutuyorum. 

Çekoslovakya Parlâmentosu Başkanlığından, 
Türkiye Parlâmentosundan bir heyetin Çekoslo
vakya'ya davetiyle ilgili bir mektup alınmıştır. 
Bu mektup üzerine konu Cumhuriyet Senatosu 
ve Millet Meclisi Başkanlık Divanlarının müşte
rek toplantısında görüşülmüş ve davete icabetin 
uygun mütalâa edildiği kararma varılmıştır. 
Bu kararı tasvibinize arz ediyorum. 

Bu davet kararım kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir, efendim. 

MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Muh
terem Balkan, zatıâlinizin bu usul yanlışlıklarını 
bilhassa benim için yapmanızdaki nedenleri an-
lıyamıyorum. Sizinle uzun müddet siyasi haya
tımız oldu. Size hürmetten başka kusur etmedim. 
Acaba bu muameleleri size yaptığım hürmetin 
mükâfatı o]arak mı tatbik ediyorsunuz? Bunu 
öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN - - Bu kadar mı efendim? Başka 
var mı? 

MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Ha
yır efendim, asıl sözüme geliyorum. 

BAŞKAN — Lütfen biran evvel gelin. 

MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Bu da
ha mukaddemesi Sayın Başkan. 

Muhterem arkadaşlarım,.. İçtüzüğün 147 nci 
maddesini okuyorum : «Mecliste iki zabıt tutu
lur: 1. Harfiyen zabıt. Bu zabıt, zabıt ceride-
siyle ve icabında Resmî Gazete ile ilân olunur 
Bu zaptın, itiraz vukuunda, muteriz'n ilk celsede 
söz alması veya Riyasete göndereceği bir varaka
nın gelecek zabıt ceridesinin sonuna aynen derci 
suretiyle tashihi lâzımdır.» 

Şu hale göre, bu zapta itiraz vukuunda mu
teriz'n ilk celsede söz alması suretiyle düzeltil
mesini 147 nci madde âmirdir. Sayın Başkan ben
denize bu celse söz vermek istemiyor. Gelecek cel
sede de yine bu İçtüzüğün 147 nci maddesinin bu 
hükmüne dayanarak geçen celse de söz alamadı
ğımız içrn bu celse de vermiyeceğim diyecek ve bir 
hakla sakıt edecektir. Bu, usulsüzdür. Bu usul
süzlüğü Muhterem Heyetinize arz eder, Sayın 
Başkanı ika3 ederim. İki günden beri yaptığı usul
süzlüklere devam etmezse hayırlı bir iş yapmış 
olur. Hatanın neresinden dönülürse şeref telâk
ki ettiğini kend'si söylemişti, bu zabıtlarda var. 
Lütfetsinler, bu hatalarından dönsünler bir daha 
şeref kazansınlar. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, zaten 
zaptı sabık hakkında vâki olacak itiraz henüz ne 
olduğu belli olmadan yapılamıyacağına göre, şim
diden zaptı sabık hakkında düzelteceğim iddiası 
yerinde değil; neyi düzeltiyorsun, ortada bir şey 
yok. Bir şey olmadığına göre ve neşredilmediği
ne göre bunun imkânı olmadığını arz ederim. 
İmkânı olmayan bir şey için de size söz vermiyo
rum. Eğer ben usulsüz hareket ediyorsam, Baş
kanlık Divanına dediğim yoldan meseleyi götü
rürsünüz efendim. 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Baş
kanlık Divanları müşterek toplantısının 25 Ka
sım 1966 gününde aldığı 42 sayılı Karar gere
ğince T.B.M.M. Heyetlerince yapılan ziyaretle
rin iadesini temin maksadiylo Sovyet Rusya, 
Polonya ve Bulgaristan parlâmentolarından bi
rer heyetin memleketimize davet olunmalarının 
uvgun olacağı neticesine varılmıştır. Kararı tas
viplerinize arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir, efendim. 

Türkiye - Batı Berlin Parlâmentolararası 
Dostluk Grupu Müteşebbis Heyeti Başkanlığın
dan bir yazı alınmıştır. Okutuyorum, efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye - Batı Berlin Parlâmentolararası 

Dostluk Grupu, ilişik listede adı, soyadı ve im
zaları bulunan sayın senatör ve milletvekilleri 
tarafından kurulmuştur. 

Yasama Meclislerinin dış münasebetlerinin 
düzenlenmesi hakkındaki 378 sayılı Kanun ve bu 
kanunun tatbikatında uvgulanan yönetmelik hü
kümleri uyarınca gerekli işlemin yapılmasını 
takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

Türkive - Batı Berlin Parlâmentolararası 
Dostluk Grupu Müteşebbis Heyeti 

Başkanı 
Adana 

Kasım Gül ek 
BAŞKAN — Bu konuda Cumhuriyet Sena

tosu ve Millet Meclisi Başkanlık Divanları müş-
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terek toplantısının 25 Kasım 1966 günlü, 42 
sayılı Kararı vardır. Okutuyorum. 

«Türk - Batı Berlin Parlâmento Dostluk 
Grupu kurulması yolunda vâki müracaatın. Dış
işleri Bakanlığının, Batı Berlin'i Federal Ana
yasa hükümleri muvacehesinde Federal Alman
ya'dan ayrı bir birlik telâkki etmemek yolundaki 
mütalâasına imtisalen ve halen Meclisimizde 
Türk - Alman Parlâmento Dostluk Grupunuu 
da mevcut bulunduğunu da nazara alarak ter-
viccdilmemesi;» 

BAŞKAN — Müşterek Başkanlık Divanı 
Kararını tasviplerinize arz ediyorum. Kabu> 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

CENTO Parlömanterleri Türk Grupu Müte
şebbis Heyet Başkanlığından gelen bir yazı var
dır. Okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
CENTO Parlömanterleri Türk Grupu, ilişi» 

listede adı, soyadı ve imazları bulunan sayın sc 
natör ve milletvekilleri tarafından kurulmuştur 

Yasama Meclislerinin dış münasebetlerimi: 
düzenlenmesi hakkındaki 378 sayılı Kanun ve 
bu kanunun tatbikatında uygulanan yönetmelik 
hükümleri uyarınca gerekli işlemin yapılmasını 
takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

CENTO Grupu Müteşebbis 
Hevet Başkanı 

Kasım Gülek 

BAŞKAN — Bu konuda Cumhuriyet Sena
tomu ve M;llct Meclisi Başkanlık Divanları müş
terek toplantısının 25 Kasım 1966 günlü, 42 
savı1! TO-oT-m! da okutuvorum. 

«CENTO Parlömanterleri Grupu admda bir 
ın-v-p.rmn kurulmasının uvgun olacağı yolundnk' 
Miifn-^c Başkanlık Divanı mütalâasının Müte-
şebbV. Hcvetin müracaatı ile Genel kurulların 
t aSvMvno Riirı-ıı lmaSl» 

BAŞKAN — Müşterek Başkanlık Divan1 

TOravmı tasviplerinize arz ed'vorum. Kabul 
cd^1rı"-.. Etrrrvn-ı1(y\.. Kabul ed'lrmştir. 

TıVkîye - Moks:ka Parlâmentolararası Dost
luk G^TOU Müteşebbis Heyeti adına yazılmış 
olan tezkereyi okutuyorum. 

Millet Menisi Savın Başkanlığına 
Türkiye - Meksika Parlâmentolararası Dost

luk Grupu, aşağıda adı, sovadı ve imzaları bulu
nan senatör ve milletvekilleri tarafından kurul

muştur. «Yasama Meclislerinin dış münasebetle 
rinin düzenlenmesi hakkındaki yönetmelik» ve 
16.1.1964 tarih 378 sayılı Kanun hükümleri dai
resinde gerekli işlemin yapılmasını yüce takdir 
ve tensiplerinize saygı ile arz ederim. 

Müteşebbis Heyet, adına 
Kütahya Senatörü 

Orhan Akça 

BAŞKAN — Bu konuda Cumhuriyet Sena
tosu ve Millet Meclisi Başkanlık Divanları müş
terek toplantısının 25 Kasım 1966 günlü, 42 
sayılı Kararını da okutuyorum. 

«Türkiye - Meksika Parlâmento Dostluk 
Grupu kurulması yolunda Müteşebbis Heyet ta
rafından vâki müracaatın Dışişleri Bakanlığının 
«Meksika Parlâmentosunun devamlılık arz etme
diği ve bu Parlâmentoda dostluk grupları teşek
kül etmediği» yolundaki açıklamasına dayanıla
rak reddedilmesi.» 

BAŞKAN — Müşterek Başkanlık Divanı 
Kararını tasviplerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye - Hindistan Parlâmentolararası Dost
luk Grupu Müteşebbis Heyet Başkanlığının bir 
yazısı vardır. Okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türk - Hindistan Parlâmentolararası Dost

luk Grupu, ilişik listede adı, soyadı ve imzaları 
bulunan sayın senatör ve milletvekilleri tarafın
dan kurulmuştur. 

Yasama Meclisi e r nın dış münasebetlerinin 
düzenlenmesi hakkındaki 378 sayılı Kanun ve bu 
kanunun tatbikatında uygulanan yönetmelik hü
kümleri uyarınca gerekli işlemin yapılmasını 
takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

Türk - Hindistan Parlâmentolararası 
Dostluk Grupu Müteşebbis 

Hevet Başkanı 
Balıkesir 

Ahmet îhsan Kırımlı 

BAŞKAN — Bu konuda Cumhuriyet Sena
tosu ve Millet Meclisi Başkanlık Divanları müş
terek toplantısının 25 Kasım 1966 günlü, 42 
sayılı Kararım da okutuyorum. 

«Hindistan Ayan Meclisinden bir (Türkiye -
Hindistan Parlâmento Dostluk Grupu) kurul
duğunu bildiren Dışişleri Bakanlığı tezkeresi ve 
bu tezkerede münderiç mütalâa münasebetiyle, 
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T.B.M. Meclisinde de böyle bir grupun kurulma
sının uygun olacağı.» 

BAŞKAN — Müşterek Başkanlık Divanı 
Kararını tasviplerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Türk - Japon Parlâmentolararası Dostluk 
Grupu Başkanlığından bir tezkere alınmıştır. 
Okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
25 Şubat 1964 tarihli yazımıza ektir : 
Atatürk zamanından beri temelleri atılmış 

bulunan Türk - Japon dostluğunun yaşatılması 
ve devamı bakımından ve aynı zamanda Japon
ya'daki Türk - Japon Dostluk Cemiyetinin bir 
karşılığı olarak Parlâmento bünyesi içinde ku
rulan «Parlâmentolararası Türk - Japon Dost
luk Grupu» üçüncü yılını bitirip dördüncü yılı
na girmektedir. 

Bu gruptan çok sonra kurulan birtakım dost
luk gruplarının 378 sayılı Yasama Meclisleri Ka
nununa göre bu grupun Meclislerden geçirilmek 
suretiyle tanınması gerekirken, bu grupun Ja
pon vp.'dn karşılısının bulunmaması gerekçesiyle 
geciktirildiği istihbar olunmuştur. 

Bu gibi grupların hemzaman olarak mütena
zırının kurulması cok kere mümkün olamamak
tadır. Dış:sleri Bakanlığımız, dış politikamız 
bakımımdan bu urupu favdalı bulmaktadır. Bu 
yönden Japonya'da da mütenazırı kurulacaktır. 

Bu itibarla daha fazla gecikmeye meydan ve-
r'lmndcn d;lefrmîzm nazara alınarak tanınma 
kevfıVotîrnn. Meclîslere vazılmasma emir ve mü
saadelerinizi saygılarımla arz evlerim. 

Parlâmentolararası Tü^k - Japon 
Dostluk Gramı Başkanı 

Manisa, Senatörü 
Ferid Alpiskender 

BAŞKAN — Bu konuda Cumhuriyet Sena
tosu ve Millet Meclisi Başkanlık Divanları müş
terek toplantısının 25 Kasım 1966 günlü 42 sa
yılı Kararını da okutuyorum, efendim. 

«Dışişleri Bakanlığının, Japon Parlâmento
sunda (Japon - Türk Parlâmentolararası Dost
lu!- Grupu) adivle bir grupun kurulmak üzere 
olduğu hakkındaki tezkeresi münasebetiyle T.B. 
M. Meclisinde de böyie bir grupun kurulması
nın uvuun olacağı.» 

BAKSAN — Müşterek Başkanlık Divanının 
buna dair olan kararını tasviplerinize sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir, efendim. 

Türkiye - Irak Parlâmento Dostluk Grupu 
kurulmasiyle ilgili yazıyı okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kardeş ve dost Irak'la yakınlaşmayı temin 

maksadına mâtûf bir Parlâmentolararası Dostluk 
Grupu kurmak üzere aşağıda isimleri yazılı se
natör ve milletvekillerinden müteşekkil bir mü
teşebbis heyet kurmuş bulunuyoruz. 

Gereken muamelenin ifasını saygılarımızla 
arz ederiz. 

İzmir Tokat 
Sina si Osma Osman Saraç 

BAŞKAN — Bu konuda Cumhuriyet Sena
tosu ve Millet Meclisi Müş+erek Başkanlık Diva
nının 25 Kasım 1966 tarih ve 42 sayılı kararını 
okutuvorum, efendim. 

«Türk - Irak Parlâmento Dostluk Grunu 
kurulmasivle ilgili olarak, Dışişleri Bakanlığı
nın, Irak'ta Parlömanter rciime henü1^ crcilme-
diği ve yakın bir zamanda da gecikmesi ümidini 
verecek sebenlerin bulunmadığı vobrndaki müta
lâası muvacehesinde T.B M. M^clis'ndfi de bö^le 
bir urunun kurulması hakkındaki müracaatın 
tervicedilmemesi.» 

BAŞKAN — Müşterek Başkanlık Dîvanının 
bu kara TI nı ovlannıza sunn^nraro. K^hnl eden
ler... Kabul etmivenler... Ka.bul ed'lmistır. 

Türk - Avustufva Parlâmentolararası Dost
luk Gramı Müteşebbis Heyeti adına yazılan ya
zıyı okutuvomm. 

M'1W, Mnr^ki R-perilio-,nü 
20 . 6 . 1966 günlü 394/11722 sayılı yazınız 

cevabıdır. 
1. 5 . 9 . 1964 m'inlu müşterek Başkan'11k Diva

nının kararı sarihtir. M'imc-ant eden üc müte
şebbis heyetin birbiri eri vl e anlattırılmak suretiy
le bire ircaıma karar verilmiştir. 

2. Anlaştırmak görevi sünnetiz müşterek Baş
kanlık Divanına mevdu bir yetidir!'r. Bu snbeule 
müteşebbis heyet bakkamlarının ve üvelerinin an
laşmaları ikinci bir konudur. Filhakika 'karar ge
reğinin yerine getirilmesi iein zaman zaman mü
zakereler yapılmış ise 'de, Meclislerin seçimleri ve 
Meclis faaliyetleri sebebiyle 'bugüne kadar so-
uuç Yüksek Başlkamlığa ulaştırılrımamış ve esa
sen Başkanlıkça da anlaştırma konusunda bu
güne kadar her hangi bir teşebbüs yapılmamış
tır. 

— 466 — 



M. Meclisi B : 16 9 . 12 . 1966 O : 1 

3". Seçimlerin yenilenmesi ve dönemlerin 
değişmesi Meclisin ve Meclise bağlı kuruluşla-
rrn devamlılığını orta yerden kaldırmaz. Üye
lik sıfatlan devam eden kimselerin bu devam
lılık: içerisinde müktesep haklarının ihlâline im
kân veremez. 

Bu sebeple dönemin sona ermesine rağmen 
•bu hususta her hangi bir teşebbüs ve işarımızın 
vukııbulmasmdan ve bu dönemde yeni 'bir mü
racaat yapıldığından ve işin gecikmeye ta
hammülü olmadığından bahisle müktesep hak 
sahibi bizlerin kazanılmış haklarının bertaraf 
edilmesi cihetine gidilmemelidir. 

Esasen bu yazınız anlaşma için bir davet ola
rak telâkki edilmiş ve yapılan tctkikat ve an
laşma sonunda sadece üç müracaat listesinden 
onbir arkadaşın Parlâmento üyeliğinin devam 
ettiği anlaşılmış ve fiilen hu kuruluş ve anlaş
ma ayrıca gerçekleşmiştir. 

Bu sebeple Erzurum Milletvekili Sayın Ce-
vat önder'in 'başkanlığında 11 üyeden kurulu 
bir müteşebbis heyet tenkiline dair müracaatın 
muameleye konmaması icabetmektedir. 

Yapılan vazife taksimine ait ilişik liste 
5 . 9 . 1964 günlıü müşterek Başkanlık Divanı 
kararma uygun olarak takdim edilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını saygı ile arz ederiz. 
Adana Elâzığ 

Kasım Gülek Ömer Eken 

BAŞKAN — Bu konuda Cumhuriyet Sena
tosu ve Millet Meclisi Başkanlık Divanlarının 
müşterek toplantılarının 25 . 7 . 1966 günlü ve 
40 sayılı kararını okutuyorum. 

«Türk - Avusturya Parlâmentolararfsı Doz
luk Grupu kurulmasiyle ilgili muhtelif teşeb
büslerden tarihen daha mr.ıkaddem bir teşeb
büs olmaları itibariyle Adana Milletvekili Sa
yın Kasım Gülek ve Elâzığ Milletvekili Savın 
Ömer Eken tarafından ayrı ayrı yapılıp bilâ-
hara hire ifrağ edilmiş 'olan teşebbüsün esas 
alınarak, böyle 'bir grupun kurulmasın]'!! uygun 
olacağı yolundaki Müşterek Başkanlık Divanı 
mütalâasının genel kurulların tasvJbine sunul
ması ve müteşebbis Heyet Başkanlıklarına bv. 
hususun bildirilmesi.» 

BAŞKAN — Söz mü içiliyordunuz Sayın ön
der? 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın önder. 
CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Muhterem 

Başkan, değerli arkadaşlarım; geçen yıl Sayın 
Meclis Başkanımız Ferruh Bozıbeyli'nln riyase
tinde Romanya'ya seyahatte bulunmuştuk. Se
yahatten dönerken Avusturya ve Viyana'da 
sefirimiz bize Türkiye - Avusturya Dostluk 
Grupunun kurulması lâzımgeldiğini, AvıiLiLur-
ya'da böyle bir dostluk grupunun mevcut bu
lunduğunu beyan etmişlerdir. Türkiye'ye dön
dükten sonra bendeniz bir kısım arkadaşlarla 
birlikte teşebbüse geçtim. Yasama Meclisleri
nin dış m ün asefo etlerini tanzim eden kanun ve 
yönetmelik gereğince Milet Meclisi Başkanlık 
Divanına müracatta bulundum. Bilinci dönem
de bu hususta iki defa müracaat vâki olmuş, 
bu iki müracaaıt bizzat Millet Meclisi Başkanı
mız tarafından yazılan yazı ile usule uygun ol
maması sebebiyle roddolunmuş idi. Bizim müra
caatımız tamamen kanuna, ve yönetmelik hü
kümlerine uygun bir müracaat olduğu hakle 
Müşterek Divan her nasılsa bizim dileğimizi 
isaf etmemiş bulunmaktadır. Burada polemik 
açmamak için bir hususa temas ederek 'bu hu
susta. Müşterek Divanın almış olduğu karara 
Yüksek Heyetinizin huzurunda itiraz etmekte
yim. 

Bir profesyonel dış seyyahlardan bu gibi 
grupları kurtarmak em eliyle tamamen muhtelif 
partilerden müteşekkil bir idare heyeti teşek
kül ettirmiştir. Maalesef bu profesyonel seyyah 
arkadaşlarımızın Başkanlık Divanının ıbizim 
aleyhimizde karar almasında, maalesef, müessir 
olmuşlardır. Bu hususa itiraz etmekteyim. Bu 
husunta Yüksek Heyetinizin ve Müşterek Diva
nın dikkatini çekmekteyiz. Bu gibi Parlâmento
lara rası Dostluk Grupunun kurııYnası milleMer-
ara^ı münaaebetlerln tanzimi 'bakımından -ye
rindedir ve doğrudur. Bu hususta kanun ve yö
netmelik de mevcuttur. Ancak bu do,sthjk grup
larının birtakım seyahatler için suii-:t>nı:\l edil
memesi muayyen insanların da ellerinden kurta-
rıl-ması İktiza etmektedir. Bu hıi'm^.ı arz e:br, 
hepinizi sygı ile 'selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Muhterem arakadaşlar, Mib'e-
rek Başkanlık Divanı 'kararını tekrar okutuyo
rum. 

(Müşterek Başkanlık Divanı kararı tekrar 
okundu) 
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BAŞKAN — Müşterek Başkanlık Divanınım 
bu kararını oylarınıza arz ediyorum Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi gündemimizin birinci 'maddesine ge
çiyoruz. 

5. — Petrol konusunda inceleme yapmak 
için kurulması kabul edilen Meclis Araştırma
sı Komisyonuna üye seçimi. 

BAŞKAN — Aday listesi «basılmıştır. Da
ğıttırıyorum. Tasnif heyetini seçiyoruz. 

Şinasi Osma? Yoklar. 
Zarife Koçak? Yoklar. 
Mahmut Bozdoğan? Yoklar. 
Ahmet Uysal? Yoklar. 
Hüseyin Balan? Buradalar. 
Selâhattin Hakkı Esatoğlu? Yoklar. 
Reşit Ülker? Buradalar, fakat kendileri 

adaydır. 
Kemal Şensoy? Yoklar. 
Sadrettin Çanga? Buradalar. 
ismail Hakkı Boyacıoğlu? Buradalar. 
(Aydın milletvekillerinden başlanarak oylar 

toplandı.) 
BAŞKAN — Seçime katılmıyan arkadaşlar 

lütfen acele buyursunlar. 
Seçime katılmıyan arkadaş var mı efendim. 

(«Var» sesleri) Seçime katılmıyan arkadaşlar 
lütfen acele buyursunlar. 

Seçime 'katılmıyan arkadaş var mı efen
dim?... Yok. Oyla.ma işlemi 'bitmiştir. 

6. Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'ın, 
Anayasamızın kabul ettiği temel haklar ve hür
riyetlerin kullanılmasında ve ödevlerin yerine 
getirilmesinde, kanunların uygulanmasında Hü
kümetçe izlenen politika üzerinde Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/23) 

BAŞKAN — Söz Sayın Beh-ice Hattko Bo-
ranîn; lütfen efondim. 

T. t. P. GRUPU ADINA BEHICE HATKO 
(BORAN) (Urfa) — Sayın Balkan, sayın mil
letvekilleri, Anayasanın temel hak ve hürriyetle
rinin kullanılması konusunda, Hükümetin izle
diği politika hakkında bir genel görüşme açıl
ması önergesini partimiz desteklemektedir. Çün
kü, Pazartesi günkü konuşmamda ayrıntıları ile 
açıklamaya çalıştığım gibi, Sayın Barbakan, ge
rek Adalet Partisinin il kongrelerinde ve gerek

se Partisinin Büyük Kongresinde yaptığı ko
nuşmalarda, Anayasaya saygılı ve sorumluluk 
hissine sahibolması gereken bir Başbakandan 
beklenmiyecck bir sorumsuzlukla memleketi bir 
iç çatışma ortamına sürükleyen beyanlarda bu
lunmuşlardır. Böylece Anayasaya tamamen aykı
rı, tehlikeli bir tutum içine girmiştir. Sayın Baş
bakanın beyanları 4 nokta etrafında özetlene
bilir : 

Birincisi; halkı, daha doğrusu Adalet Par
tisine oy vermiş olan vatandaşları, açıkça bir 
direniş hareketine çağırmıştır ve partisinin bu 
direniş anlayışı içinde çalıştığını ve çalışmak 
kararında olduğunu belirtmiş tir. 

ikincisi; bu direniş hareketinin, âsi çetele
re veya bir avuç zorbaya karşı olacağını belirt
miştir. Oysa, hepimizin bildiği gibi ve Pazartesi 
günkü oturumda önerge sahibinin de açıkladığı 
gibi, asıl kasdedilen hedef, ordudan gelebilecek 
bir harekettir. 

Üçüncüsü; yine Sayın Başbakan işgal ettiği 
mevkiin sorumluluğunu tüm unutarak, Anaya
sa teminatı altında bulunan sosyalist hareket ve 
sosyalistlere karşı haksız ve kanunsuz hücum
larda bulunmuştur. Sosyalizmim tehlikeli, yani 
kuvvetli ve iktidara namzet hale geldiği takdir
de ezileceğini açıkça beyan etmiştir. Bir hukuk 
Devletinin Hükümet Başkanı böyle konuşamaz. 
Bu beyanının hesabını, izahını vermek duru
mundadır, Sayın Başbakan. 

Dördüncüsü; Hükümet Başkanı kendisince 
demokrasinin, ama aslında bugünkü bozuk dü
zenin teminatını müreffeh zümrelerde veya ik-
tisaden kuvvetli sınıflarda görmektedir. Bir 
müddet önce diğer bir Hükümet üyesinin. Sa
nayi Bakanının, Odalar Birliğinde özel sektöre 
hitaben yaptığı konuşmada, özel sektörü halkın 
hak ve menfaatlerini savunanlara karşı cihada 
çağırdığı hatırlanacak olursa ve demin sözünü 
ettiğimi sosyalizme karşı terör hareketine geçme 
niyeti ve halkı direniş hareketine çağırması da 
buna eklenince, görülüyor ki, Sayın Başbakan 
şiddet kullanmaya kadar varacak bir sınıf kav
gasını iltizam ebınckıte ve bir «kışkırtıcı» duru
muna düşmektedir. Bunlar çok vahîm beyan ve 
davranışlardır. Hükümet Balkanı Anayasa mu-
vasahesindc sorumlu duruma düşmektedir. Va
riyetin vehameti ve tehlikesi bu kadarla da kal
mamaktadır. Böyle bir direniş hareketi meyda-
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na gelse, varlıklı zümreler, Hükümetin de des
teğiyle, emekçi halkın örgütlenmesini, onların 
hakkını -savunan sosyalistleri terörle bastırmaya 
doğru gitse, memlekette vaziyet ne olur? Hiç 
şüphesiz ki, memlekette bir iç çatışma hali mey
dana gelir. Bu vaziyette dış etkenler de ne olur; 
bir dakika onu da hatırlamak lâzımdır. Unut
mayalım ki, bir 1959 Anlaşması var. Bu anlaş
maya göre, Eisenhover doktrinine istinaden Bir
leşik Amerika Tü:ılaiye'n*n içişlerine gerektiğin
de silâhlı müdahalede bulunmak hakkını da'hi 
haizdir. İki gün evvel bir İstanbul gazetesinde 
çıkan bir habere göre, Ankara'da yüksek rüt
beli bir Amerikan subayı «Türkiye'de hürriyet 
rejimini gerekirse Türklere karşı da savunu
ruz» diye beyanlarda bulunuyormuş. Bütün bu 
iç ve dış şartlar göz önünde tutulunca, Sayın 
Başbakanın son haftalardaki demeçlerinin ne 
kadar vahim ve tehlikeli bir ortam yarattığı 
açıkça meydana çıkmaktadır. Sayın Başbakanın 
ve iktidar partisinin böyle Anayasa dışı çizgi
ye düşmelerinin, kanaatimce, başlıca iki sebebi 
va:*dır. Birisi, İktidar Partisinin öteden beri sa
vunduğu ve geçen yıl da bu Meclis oturumların
da tenkide uğrayan meşruluk anlayışıdır. Hiç 
şüphesiz, bir iktidarın meşruluğu hor şeyden 
evvel ilk ve temel şart olarak oy çoğunluğu ile, 

serbest seçimlerle iktidara gelmesine dayanır 
Ama oylarla iktidara gelmek, meşruluğun ilk 
ve temel şartı olmakla beraber, biricik ve ye
terli şartı değildir. Bu şekilde iktidara gelen 
bir parti ve onun Hükümeti iktidara geldikten 
sonra Anayasa ve Anayasa müesseselerine say
gılı olmak zorundadır. Bu saygı ve riayeti gös
termezse o zaman oy çoğunluğu ile de iktidara 
gelse meşruluğunu yitirir duruma düşebilir 
Sayın Başbakan ise, söz konusu nutuklarından 
birisinde; muhtar Anayasa müesseselerinin 
muhtariyetlerinin de izafi olduğunu ve gerek
tiğinde bu muhtariyetlerinin Meclisçe, yani 
Mecliste çoğunluğa sahibolan partice, geri alı
nabileceğini de ifa etmiştir. Hattâ gazeteciler 
kendisine Diyanet İşleri Başkanlığına muhtari
yet verilip verilmiyeceğini sorduğu zaman, «bu 
bir Anayasa değişikliğini tazammum eden mese
ledir, bizim ise Mecliste Anayasayı değiştirecek 
çoğunluğumuz yoktur,» diyerek Anayasayı da
hi değiştirmek niyetinde olduğunu açıklamış
tır. Dediğim gibi, bir parti oy çoğunluğu ik 
meşru şekilde iktidara gelmiş olsa dahi, eğe; 

geldikten sonra Anayasa müesseselerine ve Ana
yasaya saygılı ve riayetkar olmazsa meşruluğu
nu yitirme durumuna geçer ve işte ancak Ana
yasa o zamandır ki, Anayasanın başlangıcında 
sözü edilen, milletin direnme hakkı, uyanık 
bekçiliği yürürlüğe girmiş olur. 

Sayın Başbakanın ve Hükümetinin Anayasa 
çizgisinin dışına düşmesinin bir diğer sebebi, 
onları bu istikamete iteleyen diğer bir etken de 
kanaatimizce, iktidar partisinin özel sektörcü 
felsefesi ve politikasıdır. Özel sektör hürriyeti, 
genellikle vatandaşın hürriyeti diye anlaşılıp 
savunulunca, özel sektörün hürriyeti genellikle 
vatandaşın hürriyetiyle eşitlenip aynileştirilin-
ce, elbette ki, özel sektör adına emekçi kitlelere 
ve onların hak ve menfaatlerini savunan sosya
listlere karşı terör hareketine geçilmesi tabiî, 
ama Anayasaya tüm aykırı bir netice olarak be
lirir. Hükümet bu sakat meşruluk ve direnme 
anlayışım yavaş yavaş uygulamaya da başlar 
görünmektedir. Yalnızca iki misal vermekle 
yetineceğim. 

Birincisi, hep bildiğimiz gibi, birkaç hafta 
önce Ankara'da kanunlara riayetkar, izni alın
mış, emperyalizme karşı bir miting tertiplendi. 
Bu, Hükümeti temsil eden salahiyetli makam
lardan izin alınarak ve usulüne uygun olarak 
yapılmış bir mitingti, hiçbir hâdise çıkmadan 
da miting yapıldı ve tamamlandı. Miting bittik
ten sonradır ki, ortada görünür bir sebep ol
madan, polis coplar kullanmaya başladı ve mi
ting dağıldıktan sonra oradan dağılıp Kızıl aya 
•1-elen gençlere Kızılayda, bu sefer izinsiz ve ka
nunsuz olarak toplanmış olan gruplar polis kor
donunun arkasında yer alarak ve parktan demir 
parçaları söküp, dallar kırarak mitingden da
rılmakta olan gençlere ve halka taarruz ettiler. 
Bu ikinci toplanan grup, usulsüz ve kanunsuz 
bir toplantı yapıyordu ve vakit de geceydi, Po
lis kordonunun arkasına sığmıyor, polisten hi-
naye görüyordu. Görülüyor ki, burada kanuni 
-e usuli bir mitinge karşı polisler vaziyet alıyor, 

kanunsuz toplantıyı himaye ediyor ve sonra 
Vnayasanm verdiği söz ve toplantı hürriyetini, 
ısulüne göre kullanmış olanlar için Sayın Baş
bakan, «dalâlet ve hiyanet içindedir» diyor. 
Vnayasaya saygılı ve sorumlu bir Başbakan, 

Anayasa hakkının usulüne uygun olarak kulla-
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nılması halinde bu hakkı kullananlara nasıl olur 
da, dalâlet ve hiyanet içindedir, diyebilir? 

İkinci misal, Türkiye Millî Talebe Federas
yonunun Sakarya'da yaptığı toplantıdır. Bu da 
usulüne uygun olarak kanuni şekilde yapılmış
tır. Gazetelerde okuduğumuza göre otobüslerle 
Ankara'dan adam gönderilmiş, bu meşru ve ka
nuni kongre basılmış, basanlar karakola alın
mış, fakat bunlar hakkında bir takibat yapıl
mamış, serbest bırakılmış, yaralananlar arasın
da hastanelik olacak derecede ağır vaziyette 
bulunanlar olduğu halde, yetkili makamlar bir 
âmme dâvası açmak lüzumunu görmemişlerdir. 
Böyle kanuni, meşru toplantılar, kanunsuz ve 
zorba gruplar tarafından halkın direnişi adına 
harekete geçirilirse, o zaman bu memlekette 
meşru bir Hükümet 'bulunduğundan şüphe 
etmek hepimizin hakkıdır. Bütün bunlar çok 
tohlikeli gelişmelerdir. Hükümet, Anayasanın 
söz, fikir ve toplantı hürriyetlerinin kullanılma
sına tahammül edecektir, tahammül etmesini 
öğrenecektir. Yine Hükümet, emekçi sınıfların 
kendi partileri içinde, sosyalist bir parti içinde 
örgütlenmesine ve Anayasa nizamı .içinde, de
mokratik yollardan iktidar için politik müca
delesini yürütmesine tahammül edecektir. 

Burada müsaadenizle bir parça sosyal sınıf
lar üzerinde durmak istiyorum. Gerek Adalet 
Partisinin «Beyaz Kitap» mda, gerekse önerge
yi vermiş olan arkadaşımızın yazısında, memle
ketin sosyal sınıflara bölündüğü ve bunun teh
likeli olduğu belirtilmektedir. 

Bir defa şu gerçeğin açıkça bilinmesi gerekir 
ki, hiçbir kimsenin, hiçbir kurulun iktadarı dâhi
linde değildir sosyal sınıflar ve sosyal sınıf ay
rımları yaratmak. Sosyal sınıflar ve bunlar ara
sındaki ayrımlar toplumun objektif şartlarından, 
sosyal yapısından doğan gerçeklerdir. Böyle ol
duğu içindir ki, Anayasamızın bütün yapısı ve 
mantığı, sosyal sınfların mevcudiyeti esasına 
dayanır. Anayasamız sosyal sınfların mevcudi
yetini kabul eder, Anayasamız sosyal sınfların 
kanunen, hukuk bakımından eşidolması ilkesini 
kabul eder. Anayasamızın 4 ve 12 nci maddele
rinde hep bildiğimiz gibi, egemenliğin hiçbir sos
yal sınıfa vcrilcmiycceği ve yine 14 neü madde
sinde hiçbir sosyal sınıfa imtiyaz tanmamıyacağı, 
hükmünü koyar. Demek ki, sosyal sınfların var
lığını kabul eder ve bunların hukuk bakımından, 
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kanun bakımından eşitliği hükmünü getirir. Fa
kat şuna da dikkat etmek gerekir ki, Anayasamız 
aynı zamanda iktisadi bakımdan sosyal sınfların 
fiilen eşidolmadığını da tanır. İkinci maddenin. 
nosyal Devlet deyimini getiren ikinci maddenin 
gerekçesinde, iktisaden zayıf zümrelerden, kişiler
den bahseder. İktisaden zayıf, başkalarına bağlı 
zümrelerden, kimselerden bahseder. , Demek ki, 
fiilî, iktisadi eşitsizliği kabul eder. Zaten üçüncü 
bölümde getirilen haklara da baktığımız zaman 
görürüz ki, burada, çalışan smflara, yani ik
tisaden zayıf ve iktisaden başkalarına bağlı sınıf
lara birtakım haklar getirmiş ve bu çalışan sınıf
ların insanca yaşama zaruretinden bahsedilmiştir. 
Hattâ Anayasamızın 57 nci maddesi; toplu söz
leşme ve grev hakkını getirmek suretiyle, Anaya
sa çerçevesi dâhilinde bir sınıf mücadelesini de 
kabul etmiştir. Çünkü, hepimizin bildiği gibi, 
grev hakkı bir müeyyidedir. İşvereni, işçinin ile
ri sürdüğü hakları, talepleri kabul etmeye zorh-
yacak bir müeyyidedir, doğrudan doğruya bir sı
nıf mücadelesi aracıdır. Tabiî, bizde maalesef 
sosyaloji pek yaygın bir bilim olmadığı için, biz
de sınıf mücadelecisi deyince hemen akla ihtilâl 
hareketleri gelir. ' Halbuki ihtilâl hareketleri, sı
nıf mücadelesinin çok nadir raslanan en keskin 
ve şiddetli sekilidir. Grev, tam mânasiyle bir 
sınıf mücadelesi aracıdır. Yürüyüşler, mitingler, 
bildiriler, hepisi birer mücadele aracıdır. Niçin 
miting yapılır, niçin yürüyüş yapılır, niçin bil
diri yayınlanır1? Bu demokratik araçlarla iktidar 
üzerine bir mânevi politik baskı yapmak, ondan 
istenilen talepleri elde etmek için yapılır. Bina
enaleyh bir mücadele aracıdır. Böyle olunca, dc-
mekki memleketimizde demokrasinin gelişmesi, bu 
sınıfların mevcudiyetini kabule ve bu atıflar ara
sında iktisadi ve fiilî eşitsizliğin mevcudolduğunu 
kabule dayanır. Bu eşitsizliği gidermek için 
Anayasa iki tedbir almıştır. 

Birincisi; Devlete - 3 ncü bölümde - birtakım 
vazifeler yüklemiştir. Ama hep bildiğimiz gibi, 
Devlet somut bir kavramdır. Somut Devleti, se
çimlerde iktidarı kazanmış olan partinin teşkil 
ettiği Hükümet temsil eder. Demek ki, Anaya
sanın Devlete yüklediği vazifeleri, Devletin fiilen 
uyguhyabilnıosi için emekçi halka, çalışanlara 
bu hakları tanıyıp verebilmesi için, emekçi sınf
ların kendi örgütleri, partileri ile memleketin 
politik ve sosyal hayatında ağırlığını duyurabih 
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mesi, Anayasanın kendilerine tanıdığı hakların 
Devlet tarafından verilmesi için, Devleti etkili-
yebilnıeleri, hattâ çoğunluğu kazanırlarsa, seçim
ler yolu ile iktidara gelebilmeleri şarttır. Her za
man söylüyoruz, demokrasi bir denge rejimidir, 

-sınıflar arasındaki bir denge rejimidir. Ve bu 
bilhassa, sermayeci sınıflarla, emekçi sınıflar 
arasında da bir denge rejimidir. Demokrasi tari
hine baktığımız zaman görüyoruz ki, tarihî ge
lişmede sermayeci sınıflar bu dengede önceleri 
ağır basmıştır, fakat Batının demokratik tarihin
de bu gelişme daima emekçi sınıfların yararına 
bir gelişim ve istikamet gösterilmiştir. Anayasa
mız üçüncü bölümünde emekçi sınıflara, çalışan
lara haklar getirmekle, sosyal Devleti emekçi sı
nıflar için bu hakları gerçekleştirmek üzere ödev-
lendirmek suretiyle ve demokratik iktidar müca
delesi aracı olan partileri demokrasinin vazgeçil
mez unsuları saymak suretiyle, bu hükümleriyle 
bizim demokrasimizin de gelişmesinde daima 
emekçi sınıflardan yana düşünmeyi öngörmüştür. 
Bu sebeple biz diyoruz ki, Anayasamız, sola ve 
sosyalizme açık bir Anayasadır. Sosyalist bir 
Anayasadır, demiyoruz. Ama, emekten yana bu 
dengenin dönüşmesini ve oluşmasını öngördüğü 
için iktisaden zayıf ve bağlı smflara haklar ve 
menfaatler getirdiği için ve Devleti de bir hıürak 
Devleti olarak emekçileri insanca yaşama seviye
sine çıkarmakla mükellef saydığı içindir ki, Ana
yasamız, demokrasimizin emekçi sınıflardan yana 
dönüşmesini öngörmüştür ve bunun için de sola, 
sosyalizme açık bir Anayasadır. 

Bu sebeple, memlekette emekçi sınıfların 
politik, sosyal ve iktisadi haklarına tam sahip 
çıkmaları, kendi partileri içinde örgütlenerek 
demokratik yoldan iktidar için mücadeleye gi
rişmeleri, kısacası, memleketimizde sosyaliz
min ve sosyalist partinin mevcudiyeti Anaya
sanın teminatıdır, fiilî teminatıdır. Bütün 
dünyada, bildiğiniz gibi, faşizm daima ilkin 
sol kanada ve sol kanadın en ucundaki örgüte 
vurmakla başlar. O vurulup alt edildikten son
radır M, sıra ortanın solundaMLere gelir, son
ra ilericilere, sonra demokratik hak ve hürri
yetleri içten savunan bütün vatandaşlara gelir 
ve rejim, kimseye göz ve söz açtırmadan kap
karanlık bir Faşizmin kucağına düşer. İşte bü
tün bu söbepledir ki, demokratik hak ve hür
riyetlerin kullanılması konusunda Hükümetin 

izlediği politika hakkında bir genel görüşme 
açılmasını faydalı buluyor ve bu önergeyi des
tekliyoruz. 

'Saygılarımla. (T. 1. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar. (Millet 
Partisi sıralarından «yerine Mesut Ozansü ko
nuşacak» sesleri) Grup adına mı konuşacaksı
nız Sayın Ozansü? 

MESUT OZANSÜ (Balıkesir) — Evet efen
dim, grup adına konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
M. P. GRUPU ADINA MESUT OZANSÜ 

(Balıkesir) — Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri, 

Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları na
zara alarak görüşümüzü verilen önerge üzeri
ne arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

'Muhterem milletvekilleri, 
Konuşmaya başlamadan evvel şunu katiyet

le ifade etmek isteriz ki, bu memlekette Ana
yasa nizamı ve demokratik rejim daimî ola
rak şerefle yaşıyacaktır. 

27 Mayıs hareketi, gerçek problemleri or
taya koymasına rağmen, seçimle işbaşına ge
len ve millet mukadderatına saıhilbolanlar, üzü
lerek ifade etmek isteriz ki, bu problemlere 
çare bulamamış, millet 24 lere, 14 lere, 22 Şu
bat olayları ile karşı karşıya geldi ve nihayet 
21 Mayısta Harbiyenin genç kurbanlarını ver
dirtti . Bununla da kalmadı, daha geniş küt
lelerle, intikamcı, ilerici, gerici bölümlere 
ayrıldı. Dünya devletleri ve bilhassa geri kal
mış ülkeler; sosyal ve ekonomik alanlarda şa
şırtıcı ilerlemeler kaydederken, biz huzur ve 
refah yolunda bir merhale dahi alamadık. Bu 
duruma düşürüknemizin mesulleri kimlerdir? 
Ve yine 27 Mayıstan bugüne kadar, rejimin 
oturacağını, huzurun avdet edeceğini, demok
ratik düzenin kökleşeceğini her gün yeniden 
iddia edenler hedeflerine varabilmişler midir? 

.Bugün içinde yaşadığımız günlerin 15 Ekim 
1961 den, 22 Şubat 1962 den veya 21 Mayıstan 
daha az önemli olduğunu iddia edebilir miyiz ? 

Şunu belirtmek lâzımdır ki, 27 Mayıstan 
bu yana, 27 Mayıs İhtilâlinin getirdiği Ana
yasanın emrivâkilerine itaat etmek zorunda 
kalan koalisyon kaıbineleri ve bugünkü Hü
kümet halkın sesini duyuracak, müesseseleş-
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meşini sağlıyacak ileri kanunlar da çıkarma
mışlardır. Bununla beralber asıl önemli dâva
larımızın hiç el sürülmeden muallâkta kalması, 
nührandan buhrana, fırtınadan fırtınaya yu
varlanan bir ortamın yaratılmasına sebebolmuş-
lardır. 

Ciddî meseleleri ele almadan, yüzeydeki po
litik dalgalanmalarla durumu idare ederek 
demokrasi rejimini kökleştirmeye çalışmanın 
yanlış bir tutum olduğunu gün geçtikçe daha 
İyi anlıyaeağız. Devlet adamı o kişilerdir k i ; 
içinde yaşadığı olayları gerçek perspektifi 
içine yerleştirebilen ve onlara bu perspektif 
içinde hız veren adamdır. Uzağı göremiyen, 
olayların peşinden sürüklenenler içinde bulun
duğumuz asrın Devlet adamı olamıyacakları 
gibi, millet kaderini kötü istikametlere sevk 
ettiklerinden bugün olmasa bile, yakın gele
cekte tarih önünde sorumlu olacaklardır. 

Bıöıyle tarihi -bir ortamda hepimize düşen 
vazife, şaşkınlık içinde yüzeydeki küçüklükler
le oyalanmak değil, temel gidişin meselelerine 
müspet çözüm yolları 'bulmaya çalışmak olma
lıdır. Bunu başaramadığımız takdirde, değil ha
yatta, mezarlarıımiizda dahi raihat yatmamıza 
imkân yoktur. 

Aziz arkadaşlarıim, 

Geçmişe kısaca değirildikten sonra, Sayın ar
kadaşımız Karahan'ın önergesi vesilesiyle ne 
Sayın (Başbakanın mulhtelif yerlerdeki konuş
maları, ne de ihtilâl şayiaları üzerinde duraca
ğız, Bütün bunlar, bundan evvelki birleşimler
de •eleştirilmiş ve vuzuha kavuşmuştur. Biz ko
nuyu bilimsel açıdan ele alacağız. Bu se'beple 
üzerinde duracağımız hususlar şunlar olacak
t ı r ; 

Günümüzün politikasında ordunun rlolü. 
Ordunun siyasete karışması ne demektir, or

duyu siyasete karışmaktan alıkoyan sebepler 
'orduyu siyasete karışmaya yöneten selbepler... 

Günümüzün politikasında Ordunun rolü. 

1962 yılı askerî ayaklanmalar serisiyle baş
ladı. Lübnan, Portekiz, Türkiye ve Venezüella'-
dakiler başarı kazanamadı. Aynı senenin Mart 
ayında peşpeşe 3 başarılı hareket toldu. Burma'-
da General Nevrin Hükümeti devirdi ve askerî 
bir idare kurdu. Arjantin'de Silâhlı Kuvvetler 
Başkan Frondizi'yi atıp yenine geçici bir Baş

kan 'getirdiler.. Suriye'de askerî hizipleri önce 
sivil rejimi yok ettiler, sonra aralarında amla-
şaımaldikları için yeniden gerli getirdiler. Gene 
Lâtin Amerika'da, Cezayir'de ve Yemen'de Or
duların siyasi hareketleri devanı etti. 

1961 de silâhlı kuvvetler için oldukça dolu 
geçti. Oeak'ta ordu El Salvador'un geçici Hü
kümetimi al aşağı etti. Nisanda 4 General Ceza
yir'de akım kalan bir darîbe yaptılar. Mayısta 
Güney Kore Ordusu Hükümeti devirdi ve aske
rî bir diktatörlük kurdu. Ağustosta Brezilya 
Silâhlı Kuvvetleri Başkan yardnm/eısı Goulart'-
m (Guadrioisun istif asiyle açılan) Başkanlığa 
geçmesini önlemeye çalıştı. Eylülde B. A. Ç. nin 
(Suriye eyaletindeki ordu baş kaldırdı. Mısır'lı 
subayları koğarak bağımsız Ibir Suriye Devleti 
kurdular. Kasımda eskerî ıbir isyan sonunda is
tifa eden Başkanın yerini doldummak için Ek
vator Hava ve Kara Kuvvetleri çalıştılar. 

1960 da 1061 den farklı değildi. Mayısta Ge
neral Gürselim başa geçmesi ile sonuçlanan 
27 Mayıs İhtilâli, Temmuzda Kongo'nun Cum-
(huriyeti kana boyayan ayaklanması Ağustos'ta 
Yüzlbaşı Kong Lee'nin Laos'ta iç savaşa yol 
açan başkaldıriması, Ekimde Albay Osario'nun 
El .Salvador Başkanı Lemus'u işinden attığı 
kansız darlbe ve Aralıkta Halbeş İmparatoruna 

karşı saray muhafızlarının isyanı. 
1959 da Irak'ta başarısız bir ayaklanma, 

Kamibıoçya'da sonuçsuz askerî bir darlbe ve Su
dan'da başarılı ıbir ordu hareketi olmuştur. 

1948 de Mareşal «dSarit» Tayland Anayasa
sını kaldırıp diktatörlüğünü ilân etti; General 
Eyüp Han, General Kasım ive General Abhud 
Pakistan - Irak ive Sudan'da iktidarı ele geçir
diler. General Nevrin Buriba'nm, General De 
Gaulle'de Fransa'nın 'başına geçti. 

Hülâsa etmek icalbederse; 1955 te dünyada 
76 egemen devlet vardı. ıBunlardan 1945 - 1955 
arasında ortaya çıkan 15 devletin 9 unda as
kerî darlbeler oldu. 19(18 - 1944 arasımda doğan 
13 devletten '6 sında ordu hareketleri görüldü. 

1900 den sonraki 17 yılda meydana çıkan 
Arnavutluk, KûJba ve Panama'nın üçü de 1918 
den sonraki isyan ve diktatörlüklere şahidol-
dular. 

1861 - 1890 arasımda doğan Bulgaristan ile 
Sırfbistan da böyle olmuştu. Geriye kalan 100 
yaşından büyük 46 Devletten 20 sinde de 1918 den 
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sonra şu veya ıbu 'şekilde ordu politikaya nıü-
dalhale etti. Bu müdahalelerin çıokluğu ve sıklı
ğı ile birlikte sürekliliği de dikkate değer. Şu 
anda 11 devlete askerî diktatörler hâkimdir; 
Tayland, Pakistan, Mısır, iSudan, Irak, İspanya, 
Portekiz, Güney Kore, El Salvador, Paraguvay, 
Nikaragua. Bunlardan Ibaşka Ürdün, Kongo, 
İran ve Honduras gilbü binçjok ülkelerde ordu 
rejimin yegâne teminatıdır. Endonezya, Arjan
tin, Brezilya, Venezüella, Peru, Ekvator, Gue-
tamala gibi memleketlerde ise, mevcut rejimler 
ancak silâhlı kuvvetlenin hoş görüşü ile ayak
ta durmaktadırlar. 

Ordunun politikaya girmeyi âdet edindiği 
başlıca bölgeler, Lâtin - Amerika, Orta - Doğu, 
Güney - Doğu Asya ve Avrupa'nın Baltık'dan 
Balkanlara kadar uzanan ve Türkiye ile devam 
eden bir kesimi olarak sıralanaibilir. 

Günümüzün politikasında ordunun rolünü 
'böylece (belirttikten sonra londunun siyasete ka-
onşmiası ne demektir1? Bu demektir ki, Silâhlı 
Kuvvetlerin kalbul edilmiş sivil otoriteleri yer
lerini veya politikalarını ^askerler lehine terke 
zorlamalarını anlamak gerekir. 

Bunun için, ordu hem müdahaleye hazırlan
mış olmalı, hem de ortada müdahaleye elve
rişli bir durum bulunmalıdır. Fakat orduyu 
•müdahaleye iten sebeplerin yanı sıra, engelli-
yen âmiller de vardır. Bunların incelenmesi, 
berikileri dalha kolay (kavramaya yarayacağı 
için, önce engell'iyen âmilleri ele alalım; ordu
nun hoşnutsuzluk içinde olmadığı ülkelerde si
yasete karışma, isteksizliğinin nedenlerinden bi
ri profesyonelliktir. Gerçekten Silâlhlı Kuvvet
lerin 20 nci yüzyılda kazandıkları önemli bir 
vasıf da bu olmuştur. Düşmanla döğüşme sa
natının çağımızda uzun boylu eğitime, özel. 
teknik maharete ve plânlı bir teşkilâta bağlan
ması, askerliği sorumlu bir meslek haline getir
miştir. Bununla birlikte askerlerin siyasete ka
rışmamaları için sivil hâkimiyet prensibine inan
maları da şarttır. 

Müdahaleyi önliyen başka bir âmil do, or
dunun döğüşme gücünün azalacağı endişesi bir
çok memleketlerde silahlı kuvvetlerin politika 
üstü, politika dışı tutulmasına sebebolimuştur. 
'Bunlarla birlikte, memleketin kültür seviyesi
nin ve ekonomik gücünün kuvvetli oluşu müda
haleyi önleyici başlıca sebeplerdir. 

Bu hususu da böylece belirttikten sonra as
rımızda orduyu siyasete karışmaya yönelten se
bepler nelerdir? Kısaca biraz da bunlar üze
rinde duralım : 

Her topluluk kendi yönünden bir harekete 
girişinken, millî menfaatten balhseder, ama as
kerlerin aslî kaderi kendi ülkelerinin kurtarıcı
sı olmaktır. Ordunun millî menfaat adına hare
ket ettiği iddiası, cemiyetteki diğer grupların 
bu kabil iddialarından daha çdk 'inandırıcıdır. 
Bir ülkenin silâhlı kuvvetleri kadar bağımsız
lığı, egemenliği ve eşitliği sembolize eden bir 
başka millî müessese yoktur. 

Bütün silâhlı kuvvetlerde milî menfaat sai-
k'i, siyasi!eşmenin başlıca kaynağıdır. 

Eski rejimlerin ordularında Devlete sadakat
le, Hükümete sadakat aynı şey demektir. Mil
let kavramı ortaya çıkınca, askerler için Hükü
metin milleti ne derece temsil ettiği söz konusu 
oldu. Bâzı durumlarda millete sadaikat ödevi. 
H ülküm et e sadık olmalktan çıkmayı g'er'ektire-
bikli. Bir .misal: 

General Mac Artur 1952 de bu ayırımı şöy
le belirtmiştir : 

«Silâhlı kuvvetlerimiz üyelerinin, savun
maya and içtikleri memleket ve o memleketin 
anayasasından çok, Hükümetin yürütme dalı
nı geçici olarak işgal edenlere bağlılık ve sada
kat borçlu oldukları yolunda yeni ve gayet 
tehlikeli bir telâkkinin doğduğunu görüyorum» 
İşte askerler «millet» ile «iktidardaki hükü
met»1 i b'ir kere ayırdılar mı, artık kendi «millî 
menfaat» anlayışlarını gerçekleştirmişler de
mektir. Profesyonelliğin tesiri bir balkıma, iş 
bölümü dolayısiyle askerlerin kendi işlerinden 
başkalarına karışmamaları yönünden gelişmek
te ise de, profesyonel su'baylık şuuru askerlik 
'meselelerine bağlılık yüzünden dış ve hattâ iç 
•politika meselelerinin üstüne eğilm'eyi gerek
tirmiştir. 

Bir memleketin siyasi kültür seviyesinin ve 
ekonomik durumunun zayıf oluşu, ordunun sivil 
teşkilâttan ayrı bir varlık olduğunu kabul et
mesi, kendilerini durdurabilecek bir kuvvetin 
'mevcudolmadığı kanaatma varması ve nihayet 
ordunun her hangi bir sebepten adamakıllı hu
zursuz olması, orduyu siyasete 'karışmaya yö
nelten başlıca sebeplerdir. 
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Muhterem .milletvekilleri, 
Yukardan beri arza çalıştığımız şu durum 

muvacehesinde, asrımızda orduların içinde bu
lundukları şartlara göre sivil idareye karşı et-
'kileri memleketlerinin içinde bulundukları or
tama güre tesir icra 'ettikleri bilinen bir haki
kattir. 

Meselâ Amerika'da: Mac Anthur'un Kore 
herekâtında 38 nci parelelî harfo 'kaideleri ica
bı olarak geçmeye Truman Hükümetini zorla
ması. Beş yıldızlı general bunda 'başarılı olama
dı. Sebep; şartların âdemi mevcudiyeti ve Ame
rikan siyasi kültür seviyesinin ve iktisadi gücü
nün kuvvetli oluşu. 

Fransa'da: Cezayir hâdiseleri neticesinde 
paraşütçü kuvvetlerin Cezayir'de kanlı çarpış
malardan sonra General Salan'ın Anavatanı iş-
gay /etmek suretiyle Fransız Hükümetini ıskata 
toşdbibüsü. Bu teşebüs alkim oldu. SebeJbi; şart
lar Amerika'ya nazaran daha müsaitti. Fakat 
halikın siyasi kültür seviyesinin yüksek oluşu 
Salan'a şans tanımadı. Ekonomik durumunun 
Amerika'ya nazaran zayıf oluşu, harekâtın kan
lı olmasına seibeboldu. 

Orta - Doğu'da ve Uzak - Doğu'da, ordunun 
müdahaleleri içinde bulundukları ortam geri 
kalmış ıinemleket olmaları itibariyle kesin ne
ticeler derhal alınmıştır. 

Bize gelince; geri kalmış bir memleket ol
mamıza rağmıen 16 senelik demokrasi mücade
lesi Orta - Doğu'dalki neticeleri meydana ge
tirmemiştir. Faikat bu mem'ldketin içinde bu
lunduğu ihtilâllerin bâzı olan ortam düzeltil-
m'ediği gibi, kendi mesuliyetlerimizi inkâr ede
rek:, bütün mesuliyetleri hayatlarını bu müba
rek vatanın bütünlüğü uğruna vakfetmiş kah
raman Türk Ordusunun içinden çıkacak bir 
avuç talihsizin hayatına- her defasında son ve
rerek halledeceğimize inanıyorsak aldanıyoruz. 
Bu yol çıkmaz ve hatalı bir yoldur. 

Muhterem arkadaşlarım. 
Bu vesile ile bahse konu önerge lehinde oy 

kullanacağımızı arz ederim. 
Hürmetlerimle. (Millet Partisi sıralarından 

alkışlar.) 
BAŞKAN — Siyasi parti grupları adına söz 

istiyen var mı efendim? Buyurunuz Ali ihsan 
Çelikkan. 

Y. T. P. GRUPU ADINA ALI İHSAN ÇE-
LtKKAN (Gümüşane) — Sayım Başkan, muh
teremi arkadaşlar; bugün Türkiye büyük bîr hu
zursuzluk içindedir. 1961 Anayasasının gerek
tirdiği hakların ve hürriyetlerin, kullanılma
sındaki tatbikattan doğan ve günbegün artan 
bu huzursuzluk, önceleri fikrî salhada tartış
malar halinde iken, iş artık sokak çatışmaları 
halinde gelişmeye başlamıştır. 

Anayasamız sınıflaşmayı ve sınıf kavgaları
nı açıkça men ettiği halde, tatbikat bunun tam 
zıddı olmaktadır. Hep bilirsiniz; fikrî akımlar 
ve sosyal hareketler önce bir tez halinde do
ğar ve gelişir, derken bu tezin antitezi de do
ğar. Tez ve antitez çatışmasının 'ortaya çıka
racağı sentez acaJba ne olacaktır? Bunu bugün
den kestiremeyiz. Ancak konu ile birinci de
recede ilgili olan Hükümetin ve Parlâmento
nun kenardan bir seyirci gibi olayları seyret
mesi, her işi oluruna bırakması, bizi yarın 
çok kötü emrivakilerle karşı karşıya bırakabi
lir. iş işten geçtikten sonra tcdb'ir almıya kal
kışmanın faydasızlığı aşikârdır. Bu itibarla, 
konunun burada derinliğine ve genişliğine görü
şülmesinde Yeni Türkiye Partisi Grupu olarak 
büyük faydalar mülâhaza ediyoruz. 

Nedir ıbugün Türkiye'mizin İçinde bulun
duğu ortam? 

Türkiye bugün aşırı sağ ve solun mücadele 
saJhası haline gelmiştir. Basındaki tartışmalar 
ve sokak gösterilerinin daha da gelişerek, ya
rın sokak 'kavgalarına inkilâbetmesî ihtimali de 
varittir. Anarşik bir ortam ariyan aşırı sol 
ve aşırı sağ bu yolda birbirleriyle âdeta yarış 
halindedirler. 

Demokrasi ve hürriyet rejimi demek, biza
tihi bu hürriyetleri tahrip ve anarşi yaratmak 
hürriyeti demek değildir. 

Devlet merkezimizde son günlerde yapılan 
emperyalizmi telin toplantısında konu, münha
sıran, Batı emperyalizmi olarak ele alınmış, 
Rus emperyalizminden, 'hiç bahsedilmemiştir. 
Kahrolsunlar, satılmışlar, haykırışlarının hede
fi münhasıran Amerika, hürriyet ve demokrasi 
cephesi olmuştur. x\merika' kahrolsun; ama 
niçin? Batı dünyasını, Demirperde emperyaliz
mine karşı koruduğu için mi? NATO'ya girişi
mizden bu yana toprak isteklerinden kurtuldu-

— 474 — 
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ğumuz komünizm emperyalizmine karşı demok
rasi cephesini ayakta tuttuğu için mi? Az geliş
miş ülkelere ekonomik, teknik ve askerî yar
dımlar yaparak, onları muhtemel 'b'ir Kus teca
vüzüne karşı teçhiz ettiği için mi ? 

Basına bakınız: Her gün 'belirli kalemler, 
'belirli temaları üşüyerek özgürlük maskesi al
tında vatandaşları birbirine düşürmlenin, nifak 
tohumları atmanın çaJbası içindedirler. Arazi 
sahipleriyle topraksız köylüler birbirine kem 
gözle bakar hale getirilmişlerdir. 

öğretmenler; ilerici, milliyetçi diye karşı
lıklı mücadele halindedir. 

Gençlik dilimlere bölünmüş, âdeta değişik 
lisanları kullanan cepheler halinde birbirine dü
şürülmüş durumdadır. 

Bir diğer ayırım; 27 Mayıs tasvipkârları 
ve ona karşı olanlar diye yapılmaktadır. 

Millet, ilerici ve gerici diye bölünmeye ça
lışılmaktadır. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi, 
recimin bekçisi olan kahraman Ordumuz da işin 
içine sokulmaya çalışılıyor, bütün tarihinde ve 
şerefli mazisinde meşruiyetçilikten ve emri ku
manda zincirinden ayrılmamış bulunan Ordu 
'mensupları için çeşitli dedikodular, kulaklara 
fısıldanıyor. Yok! Taban, tavan -gibi düşünmü-
yormuş... 

Cumhuriyet Ordusu ile Yeniçeri topluluğu
nu ayırdedemiyen zavallıların bu hezeyanları 
daha ne vakte kadar devam edecek; sormak ve 
'düşünmek lâzım. 

Anahatları itibariyle çizmeye çalışdığmuz 
bu tablonun müsebbipleri kimler, daha ne ka
dar süratle bu gayretlerine devam edecekler1? 
Sol cenahın bu yayınları yanında aşırı sağı da 
onunla yarış eder halde görmekteyiz. Meselâ 
aşırı 'sağdan bâzı gazetelerin manşetlerine göz 
atalım: 

«Adnan Menderes infaz hücresinde Egescl 
ile neler konuştu?», «İdaımcılar ve yardakçıları 
Bab-ı Âlinin kızıl soysuzları ve başıbozuk kö
pekler susacak ve gebereceklerdir.» Bir başka 
başlık: «Türkiye'yi ihanetler ve rezaletler ül
kesi gibi gösteren kıyma makinaları muciıd'i na
mussuzlar sürüsüne soruyoruz.» Aynı derecede 
ibretle okunacak b'ir başlık daha; «Merhum 
Menderes'in cesedinin üzerine çıkıp kravatından 
çekerek, «haydi canlan»1 diyen canavar bir 

kaatildir.» Ve nihayet bir başka başlık daha: 
«Adnan Menderes'in kanunsuz ve usulsüz asıl
dığı iddiaları doğru ise, asanlar mutlaka tevkif 
edilmelidir.» Sormak lâzım; bütün bunları ka
rıştırmaktan ne sosyal fayda umuluyor acaba? 
Nerede Tedbirler Kanunu, ınerede kaldı Hukuk 
Devleti, Adliye mekanizması niye çalışmıyor 
diye sormak muhalefet etmek değil arkadaş
lar, gerçekleri dile getirmek oluyor. Bir hu
susu ifade ettaek istiyoruz; demokrasilerde hür
riyet kadar adalet de önemlidir. Hükümeti mü
essir bir şekilde her iki uçla da mücadele eder 
görmemenin üzüntüsü içindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar; diğer taraftan aynı 
ehemmiyette gördüğümüz bir kısım neşriyata 

da dikkatinizi çekmek istiyoruz. Bir süreden 
beri .memleketimizde komünizmi sempatik gös
terir mahiyette çabalar da aleniyet kazanmış
tır. Atatürk'ün «Şurası unutulmamalıdır ki, 
Türk âleminin en büyük düşmanı kamünizmdir, 
her görüldüğü yerde ezilmelİ» sözü Atatürk ta
rafından söylenmemiş, bir uydurma söz olarak 
gösterilmek ve hattâ ispatlanmak gayretleri 
vardır, Türkiye'de. Acaba bu gayret ve çaba 
neden1? Bu sözleri Atatürk neden söylemiş? Bu 
'memleketi, bu milleti Moskova'nın peyki haline 
getirmek istiyen vatan hainlerine 'karşı söylen
miş bu söz. Bu sözü yıkmak istiyenler acaba 
hangi sosyal gayeye hizmet ediyorlar, neyi is-
p'atlıyacaklar? Bir an için düşünelim; farz ede
lim ki, ispatladılar, bundan kim ne kazanacak? 

Komünistlerin stratejilerinde millî kahra
manları yıkmak çabası yerine onları benimse
mek ve fikirlerini kendi açılarından yorumla
yarak, kendilerine bayrak yapmak var. Acaba 
böyle bir gayretle mi karşı karşıya bulunmak
tayız? Tetkik edilmeye değer bulmaz mısınız? 

Bir misal daha verelim. 

21 Kasım 1966 tarihli bir gazetede bir yazar 
yazıyor. «Türkiye'de Tanzimattan beri en çok 
kullanılan söz, özgürlüktür. Soruyor; hangi öz
gürlük, hangi vatandaşın özgürlüğü? Burjuva 
sınıfına mensup bir vatandaşın özgürlüğü mü?, 
Proletorya sınıfına mensup bir vatandaşın öz
gürlüğü mü?.. Devam ediyor. «Burjuvazinin 
özgürlüğü, insanın insanı sömürmesi özgürlü
ğüdür. Proletoryanın özgürlüğü ise; insanın in
sanı sömürmemesi özgürlüğüdür, özgürlüğü sı-



M. Meclisi B : 16 9 . 12 . 1966 O : 1 

nıf açısından göremiyen ve iktisadi niteliği de-
ğerlendirmiyen kimse bunu anlıyamaz.» Devam 
ediyor : 

«Yabancılarla işbirliği yaparak halkı soy-
mıya çalışanlar bunu anlıyamazlar». 

Kimdir yabancılarla işbirliği yaparak halkı 
soymıya çalışanlar1? Bu görüşe karşı olan tüm 
halk, tüm teşkilâtlar. 

Gene aynı yazar 26 Ekim 1966 tarihli bir di
ğer yazısında «Orta sınıflara dayanan bürok
ratik bir burjuva revizyonizmi ile Türkiye'yi 
kurtarmak kabil değildir ve zaten böyle bir 
revizyona ne burjuva sınıfının şartları ve ne de 
Türkiye'nin iktisadi tablosu müsaittir. 

Bit sebeple yalnız ve yalnız emekçi sınıfına 
dayanan ve hızmı ondan alan aksiyonlara ina
nınız. Tek yozlaşmıyacak ve kesin başarıya 
ulaşacak yol bizce budur» diyor. Gene aynı ya
zardan bir başka misal : 

1 Aralık 1966 da «Emekçi sınıfının dışında 
ıhiçbir taJbaka ve zümre ne kadar aydm ve iyi 
niyetli olursa olsun, kendiliğinden bu metodu 
uygulıyamaz. Çünkü emekçi sınıfının dışında
ki bütün tabakaların somut tüketimi, somut 
üretiminden fazladır. Tüketimi üretiminden 
fazla olan sosyal bünyelerin emekçi sınıfının 
ağırlığı olmadan sosyalizme dönüşmesi tabiatı 
eşyaya aykırıdır.» 

Bu yazılarla nasıl bir ortam yaratılmak is
teniliyor?.. Bu ve benzeri yazılar açıkça sınıf 
mücadelesinin yaratılması ve körüklenmesi de
ğil de nedir? Oysa ki, Anayasamızın 3, 4 ve 19 
ucu maddeleri ile T. C. Kanunumuzun 142 nci 
maddesi sınıf mücadelesi yapmanın, bunu ha
zırlamak ve bu maksatla propaganda yap
mak hallerinin komünizm propagandası yap
mak olduğunu gayet sarih olarak belirtmekte-
Idir. Ayrıca Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 
19 Nisan 1965 tarihli ve 1/158 ve 150 sayılı 
Kararı gereğince Anayasanın 20 nci maddesin
de öngörülen düşünce ve düşüncesini açığa vur
ma özgürlüğü sınırlı olmayıp, Anayasanın esas 
müesseselerini devirmeyi sağlıyacak bir biçimde 
kullanılmaz, diyor. O halde savcılarımız 
nerede? Neden bu tip yayınlar takibedilip ka
nunların âmir hükümleri yerine getirilmiyor? 
Bu konuyu İktidar Grupunun sayın sözcüsünün 
iyimserliği içinde anlamıya imkân var mıdır? 
Bu tip neşriyatın, kanun dışı davranışları teş
vik yolunda semerelerini vermeye başladığına 

da şahidoluruz. Kanun dışı davranışlarla mül
kiyet hakkına karşı mal gasbma tevessül edile
cek bir ortam yaratılmıştır. İstanbul'da Merter 
Sitesinde beşbine yakın eli kazmalı ve kürckli 

insan arsaları kendi aralarında bölüşmeye kalkış
mıştır. Silifke'de Haruniye Ziraat Okulunun 
bahçesini basan köylüler kendi aralarında pay 
etmeye kalkışmışlardır. Bunların yakasına ya
pışan kanun, bu ortamı hazırlıyanlarm yakası
na ne zaman yapışacaktır. Sayın Başbakan par
tisinin Adana kongresinde 16 Kasımda diyor 
ki : «Bizdeki sosyalistler, sosyalizmi, komüniz
min bir maskesi olarak kullanıyorlar.» Başba
kan devam ediyor, «Komünist softalarını, bun
ların yuvalarını, lisanlarını, usullerini, tasav
vurlarını teşhis gayet kolaydır. Büyük Türk. 
Milleti, Türk Devletinin temsilcileri, ihanet 
içinde bulunan bu gafilleri kolayca teşhis ede
cek bir idrakin sahibidir.» Doğru, fakat eksik 
bir hüküm. Başbakan şikayetleriyle birlikte, 
tedbirlerini de söylemeye mecburdur. 

Bir toplulukta Başbakan kadar şikâyete 
hakkı az olan insan bulunmamak lâzım. Bü
tün yetkilerle mücehhez bir insandır, şikâyeti
nin tedbirlerini de getirmek zorunluluğu için
dedir. 

Batı aleyhtarlığına gelince; bu sloganlardan 
bir diğeridir. Batı bizim için şu veya bu mil
let değildir. Batı bizim için bir uygarlık düze
yidir, medeniyet seviyesidir, insan hak, hür
riyet ve haysiyetini ve hattâ refahını sistemi
ne temel yapan bir hayat felsefesi ve yaşayı

şı sistemidir. Bu anlayışta olanlar her gün vatan 
satıcıları, emperyalist uşakları ve kompradorlar 
olarak vasıflandırılırken, Hükümet nerede
dir, adliye nerededir? Cumhuriyet kanunları 
neden işletilmez? İyi Devlet adamı demek, el
de mevcut sivil ve askerî Devlet teşkilâtını 
iyi kullanmak ve Devletin menfaatine fayda 
yaratmak demektir. Devlet adamı, sözlerinin 
mesuliyetini ve neticelerini de müdrik olarak, 
sadece beyanlarla iktifa etmemeli, fikirlerini 
iş ve aksiyon haline de getirebilmelidir. 

Biraz önce konuşan sayın sözcü arkadaş
ların değindikleri sokak hareketlerine de de
ğinmek istiyorum. Gerçekten Türkiyemizde so
kak hareketleri başlamıştır. 6 Ağustos 1966 gü
nü saat 18 sıralarında sarhoş iki Amerikalı bir 
trafik kazası yapıyorlar. Orta yaşlı bir hanım 



M. Meclisi B : 16 9 . 12 . 1966 O : 1 

bacağından hafifçe yaralanıyor, hastaneye kal
dırılıyor. Trafik polisi olaya el koyuyor. Ra
por tanzim edilecektir, bilirkişi bekleniyor. 
Atılan nifak tohumları meyvasmı vermeye 
başlamıştır. Kazayı yapanların Amerikalı ol
duğunu fark eden 3 - 5 kişi bir anda azımsan-
mıyacak bir kütleyi toplıyarak onların millî his
lerini istismar edip, arabayı tahribe ve Ame
rikalıları linçe teşvik ediyor, aksesuvar ta
mamdır. Ortaya çıkan birisi «Ah teyzem öldü, 
gitti zavallı» diye dövünerek etrafı tahrik et
mektedir. Oysa iki, sonradan gelişen tahkikatta, 
kadının böyle bir yeğeninin olmadığı, anlaşılı
yor. Yarasına pansıman yapılarak hemen ta
burcu edildiği de ortaya çıkmıştır. Ama bu du
rum anlaşılmcaya kadar olanlar olmuş, Ata
türk Bulvarı ve Kızılay 2 saat müddetle ana-
baba günü yaşamıştır. Kimdir bu sahte yeğen, 
kimin emellerine hizmet etmektedir? İşte ti
pik bir komünist karıştırıcısı. 

Aynı durum 13 Kasım günü Adana'da da 
tekrarlanmıştır. Sinemadan çıkıp evlerine gi
den Türk kadınlarına sarkıntılık edildiği iddia-
siyle, millî hisleri ve namus duygularını hare
kete geçirilen, masum vatandaşlar, tahrik edi
lip dördüncü büyük şehrimiz olan Adana'da 
Ankara'dakine benzer bir suni olay yaratıl
mıştır. 

ALİ KARCI (Adana) — İddia değil, olay 
sabittir. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim, yerinizden müda
hale etmeyin. 

ALİ İHSAN ÇELİKKAN (Devamla) — 
İddia olup olmadığını Adana'deki T. 1. P. İl ida
re Kurulunun basma intikal eden tertip iddiala
rınızı ispatlamış durumdasınız. (T. 1. P. sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Karşılıklı, konuşmayın, çok rica 
ederim. 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Adana'daki üs
ler ne olacak? 

BAŞKAN — Sayın Çetin Altan yerinizden 
müdahale etmeyin, oturun efendim. (T. 1. P. sı
ralarından gürültüler) 

ALİ İHSAN ÇELİKKAN (Devamla) — 
Arkadaşlar... 

BAŞKAN — Sayın hatip bir dakikanızı rica 
ediyorum. 

Çok muhterem arkadaşlar bu konuşmalar ko

münizm aleyhindedir, siz niçin üzerinize alıp 
müdahale ediyorsunuz. (A. P. sıralarından alkış
lar, T. 1. P. sıralarından gürültüler) Çok rica 
ederim (gürültüler) demin Bellice Boran arka
daşımız konuştuğumuz zaman hiç kimse müdahale 
etti mi? Peki siz ne diye müdahale ediyorsunuz? 
Rica ederim, lütfen yerinize oturunuz. (T. 1. P. 
sıralarından ayakta gürültüler) Oturmazsanız ih
tar vereceğim. 

ALİ İHSAN ÇELİKKAN (Devamla) — 
Oylarını genel görüşme lehinde kullanmak sure
tiyle bu müphem hâdiselere vuzuh kazandırırlar. 
Dördüncü büyük şehrimiz olan Adana'da, Anka
ra'dakine benzer suni bir olay yaratılmıştır. 

İşin sonunda ne sarkıntılık edilen kadınlar ve 
ne de buna şahidol anlar, olmadığı halde emniye
tiyle, Ordu kuvvetleriyle ve halkı ile bu şehrimiz 
10 - 12 saat ayakta tutulmuştur. Batı aleytarlığı 
için bütün vatan sathında yarttılmak istenen ha
vanın ortamı hazırlanmıştır. Adana olaylarını 
mücerret mütalâa etmemek lâzımdır. Bir gün ön
ce Ankara'daki bir piyonun, mahkûm bir komü
nistle işbirliği yaparak tertiplediği antiemper
yalist toplantı ve yürüyüş ve bunu takiben yapı
lan gayrikanuni yürüyüş ve toplantının da üze
rinde durmak lâzımdır. 16 üyesi olan büyük isim
li, sözde bir sendika, işlerinden çıkartılan 4 üye
sinin haklarını korumak için tertiplediği bu mi-
tingte, sendika başkanının ifadesiyle «Amerika
lılara karşı antiemperyalist cephe faaliyetini» 
açmıştır. Bu sendika başkanına sormak lâzımdır. 
Emperyalist olan devlet sadece Amerika mıdır? 
Rusya neden ihmal edilmektedir? Acaba Rus 
sempatizanı bir ortam yaratmanın gayreti böyle 
mi hazırlanmaktadır? (T. 1. P. sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Karcı'ya bir ihtar veriyo
rum. Lütfen oturun. 

ALÎ İHSAN ÇELİKKAN (Devamla) — 
Bu sözlerle, Moskova toplantısındaki Kausky'nin 
ifadesi arasındaki paralelliği görmemeye imkân 
yoktur. Aynı paralellik Panama'da cereyan eden 
ve tipik komünist karıştırması misali olan olayla, 
Kızılay'daki trafik kazası ve Adana'daki suni 
olay arasında da mevcuttur. 4 Ocak 1964 te, 
4 gün süren Amerikan aleyhtarı gösterilerde şa-
hidolunan olaylardan birkaç misal vereceğiz. 
Olaylar Panama'da geçmiştir. Ankara ve Ada-
na'dakine de çok benzemektedir. 
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Boynunda bir fotoğraf makinası taşıyan bir 
Panamalı, Parlâmento binasından koşarak gel
miş, tabancasını çekerek kalabalığın arasında rast-
gele birisini öldürmüş ve kanlar içinde yatan 
cesedin fotoğrafını çektikten sonra bekliyen bir 
otomobile altıyarak, yıldırım, hızıyle olay mahal
linden uzaklaşmıştır. Ertesi gün Panama komü
nistleri vatan uğruna şehidolan bu Panamalı için 
muazzam bir cenaze merasimi tertiplemişler ve 
ortalığı" karıştırmışlardır. Ocak 1964 sömürgeci 
Amerika'nın saldırısı olarak ilân edilen ve 4 gün 
süren karışıklıklarda bu ve benzeri şayialar ve 
hareketlerle kamu oyu karıştırılmış, Panamalı
lar birbirine 'düşürülmüş, masum vaıtanseverler 
komünistlerin tuzağına düşerek kızıl güdümlü bir 
kasırganın kopmasına vesile olmuşlardır. Dör
düncü günün sonundaki bilanço; 24 ölü, 400 ya
ralı ve 20 milyonluk maddi zarardı. Güvenilir 
kaynaklar bu ayaklanmayı idare edenler arasın
da 55 tanesi Küba'da yetiştirilmiş 70 maruf ko
münist elebaşısını tesbit etmiştir. Türkiye henüz 
bu ortamda değildir. Ancak gidiş yolu süratle 
hazırlanmaktadır. Memleket sever, gerçek aydın 
zümrelerin elele vererek, ve geniş vatandaş küt-
] eleriyle, işbirliği yaparak, anti komünist cep
heyi kurma zamanı gelmiştir. (Alkışlar ve «bra
vo» sesleri) Komünizmin millî bekayı tehlikeye 

sokacak hale geldiği her ülkede olduğu gibi, 
bugün Türkiye'mizde de bu zaruret kendini her 
zamankinden daha fazla hissettirmektedir Hükü
met Başkanının teşhisi yerindedir. Kendileriyle 
bu noktada hemfikiriz. Ancak iş teşhisle bitme-
mektedir. Asıl önemli olan teşhisten sonraki ted
birler ve tatbikat safhasıdır. Meseleyi bir has
tanın tedavisiyle mukayese edelim... Her hangi 
bir hastanız oldukta ilk başvuracağımız yer 
doktordur. Doktorun hastamızla ilgisi teşhisini 
koyup, reçeteyi yazdığı ana kadar devam eder. 
O andan sonra ilgi ikinci safhaya intikal eder, 
eczacıya. Doktor hastaya teşhisini koymuş, reçe
tesini yazmış. Eğer ikinci safhada eczacı her 
hangi bir sebeple reçeteyi tam tatbik etmemişse, 
teşhisin mükemmeliyetine rağmen, hasta kurtu-
lamıyacaktır. Bu iki safhanın da aynı mükem
meliyetle işlemek mecburiyeti vardır. Konumuz
da da hâdise böyledir. Teşhis mükemmeldir, tat
bikat yoktur, eksiktir. Onu tamamlamak zorun
luluğu vardır. | 

Meclis huzurunda Adliye Vekilinin sarih ifa
deleri vardır. Hükümet olmanın icaplarından 
biri de, sözünde durmaktadır. 

İhtisas mahkemeleri kurulacağından bahseder
di. 141, 142 nin kaldırılmayıp geliştirileceğin
den bahsederdi. Lâfla Devlet idare edilmez. İk
tidar grupu mensubu arkadaşlarım alınmasınlar; 
devlet adamı olmanın icaplarını yerine getirmek 
zorunluğu vardır. Emniyetle, adalet cihaziyle, 
bütün teşkilâtiyle ve hattâ icabediyorsa ordusuyla 
bütün Devlet teşkilâtının bu yolda çalıştırılmaya 
başlanması Hükümetin aslî görevleri cümlesinden-
dir. Konunun âcil ve önemli oluşuna binaen, 
Yüksek Meclisin de yakın ilgisi gerekmektedir. 

Konuyu şöylece özetliyebiliriz; temel amaç
ları millî hâkimiyet ilkesini her türlü istismarcı 
tutumlardan uzak usuller ve anlayışlar içinde 
gerçekleştirmek olan demokratik siyasi sistemler, 
güçlerini bu ilkeye dayanarak hazırlanmış ana-
yasalardaki temel hak ve hürriyetlerin isabetli 
kullanılmalarından alırlar. 

Demokrasilerde siyasi partiler demokratik dü
zenin vazgeçilmez unsurlarıdır. Kişilerin temel 
hak ve hürriyetleri asıldır. Radyolar, üniversi
teler muhtardır. Yasama, yürütme, yargı yetki 
ve görevleri muayyen organlara bırakılmıştır. 

Bütün bu haklar, hürriyetler, özerklikler, yet
kiler ve görevler organik bir düzen halinde tek 
amaç olan millî hâkimiyet, millî yarar istikame
tinde tam bir sorumluluk şuuru içinde yöneltil
mek kaydiylc istikrarlı ve demokratik bir toplum 
ve Devlet hayatı meydana getirilebilir. 

Kişilerin, millî müesseselerin, Devleti temsil 
eden organların bu sorumluluk şuurundan ayrıl
maları halinde ortaya çıkan sonuç düzensizlik, 
lâubalilik, başıbozukluk olur ve millî hâkimiyet 
yerine muayyen sınıfların, zümrelerin hâkimiyeti 
niteliğini kazanır. 

Y. T. P. Meclis Grupu, bir milletvekili arka
daşımız tarafından verilmiş olan genel görüşme 
talebi üzerindeki görüşünü tesbit ederken, yuka
rıda genel çizgilerini çizdiğimiz demokrasi anla
yışının bugün memleketin içinde bulunduğu şart
larla hangi ölçüde uygulanmakta olduğunun açık
lığa kavuşturulmasından doğacak faydaları dik
kate almış bulunmaktadır. 

Millî hâkimiyet fikrinin hal'k için, 'halk tara
fından ve halka dönük bir Devlet yönetimi kura
bilmek olduğunda şüphe yoktur. 
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Bu mânadaki millî hâkimiyetin tecellisinin 
tek yolunun, iktidarları millet reyi ile iş başına 
getirmek olduğunu inkâr edenlerin millete olan 
güven duygularına inanmak imkânsızdır. 

Fakat bu büyük hakikatin yanında 
27 Mayıs 1960 hareketinin ifade ettiği mâna üze
rinde durmaktan da kendimizi uzak tutamıyaca-
ğımızı kabul etmemiz gerekir. 

27 Mayıs 1960 tarihinde genel seçimlerle işba
şına gelmiş bir iktidar bir askerî hareketle ikti
dardan uzaklaştırılmış ve bugünkü siyasi parti
lerin, bugünkü T. B. M. M. nin varlığının ve 
meşruiyetinin dayanağı olan yeni Anayasamız 
başlangıç kısmında bu hareketi; Türk Milletinin, 
Anayasa ve hukuk dışı tutum ve davranışlariyle 
meşruluğunu kaybetmiş bir iktidara karşı diren
me hakkının, yani millî hâkimiyet hakkının bir 
sonucu olarak tescil etmiştir. 

O halde iktidarlar meşruiyetlerini esas itiba
riyle elbet milletlerin millî hâkimiyetlerinin temel 
tecelli unsuru olan genel seçimlerden almaktadır
lar. 

Fakat istisnai hallerde Anayasamızın açıkça 
kabul ettiği üzere, milletin direnme hakkını kul
lanması sonunda genel oylama dışındaki usullerle 
işbaşına gelen iktidarlar da millî hâkimiyetin 
temsilcisi olabilmektedirler. 

Bu istisnai durumlar anayasaların kişilere, 
müesseselere tanıdık] arı temel hak ve hürriyet
lerin isabetle kuUamlmamalarından, memleketi 
kaplıyan huzursuzluk, istikrarsızlık ve düzensiz
liklerden doğmaktadır. Y. T. P. Meclis Grupu 
bugün memleketimizde aşırı sağ ve aşırı sol akım
lardan pek çok vatandaşlarımızın, bütün siyasi 
teşekküllerin, bütün millî müesseselerin, Hükü
metin ve Meclisin istisnasız şikâyetçi olmalarını 
Başbakanın son konuşmaları ile bu şikâyetlerin 
en ileri ölçüde dile getirmiş bulunmasını ve bu 
konuda Millet Meclisimizin önemle üzerinde dur
masını gerektiren hususlar bulunduğunun redde-
lunamaz bir delili olarak görmektedir. 

Türkiye'de artık aşırı sağ ve aşırı sol tartışma 
ve çatışmaları son bulmalı, ihtilâl lâfı durma
dan tekrarlanan bir sorumsuzluk beyanı olmak
tan çıkarılmalıdır. 

Ciddî Devlet idarelerinde bu çeşit ihtimallerin 
günlük tartışma konuları olmaları değil, hâtıra 
getirilmeleri dahi müsamaha ile karşılanacak bir 
husus olmamak gerekir. 
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Biz, konunun tek taraflı sorumlusu bulundu
ğuna inanmamaktayız. Hükümetin tutumlarının 
üzerinde durulacak tarafları olduğu gibi, siyasi 
partilerin, çeşitli millî müesseselerimizin tutum
larının da üzerinde durulacak tarafları olduğuna 
kaani bulunmaktayız. Hususiyle, Anayasamı
zın sınıf ve zümre hâkimiyetini reddeden lâiklik, 
din ve vicdan hürriyetini tâyin ve tesbit eden, 
dini siyasete alet etmeyi meneden, basın - toplan
tı hürriyetlerini tâyin eden, sosyal Devlet ilke
sini safhalandıran hükümlerinin anlaşılma ve 
uygulamalarında çeşitli aksaklıklar bulunduğuna 
da inanmaktayız. 

Bu itibarladır ki, verilen takriri, genel görüş
me takriri olması dolayısiyle benimsemiş bulun
maktayız. 

Konunun 'bu anlayışlar içerisinde müzakere
sinin Anayasamızda ikabul edilmiş bulunan te
mel haık ve hürriyetlerin saf halandı rılmalarına 
ışık tutacağına, Hükümet icraatına yön vermek
te büyük yararlıklar' sağlryacağına, (huzursuz
lukların ortadan ıkaklırılmasına yardımcı olaca
ğına inanıyoruz. Böyle ıbir müşterek anlayışın 
ortaya konulması partiler arasındaki asığari 
müştereklerin tesbitine 'de yardımcı olacaktır. 

Y. T. P. Grupu sadece Ibu mülâhazalarladır 

ki, bu takririn lehine oy (kullanacaktır. 
'Saygılar sunarını. (Y. T. P. sıralarından al

kış kır.) 
BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 

öoş'kun Kırca. 'Buyuran. 
C. H. P. GRUPU ADINA COŞKUN KİRCA 

(İstanbul) — Muhterem ankadaşlarım, Sayın 
Karahan Barbakanın bir .süredenberi A. P. bü
yük kongeresine kaklar söylediği bâzı sözlere 
dayanarak, aşağı - yukarı memleketimizin bü
tün sorunlarına değinen bir 'genel görüşme öner
gesi vermiş bulunmıaiktadır. Bu «genel görüşme 
önergesinin verilmesine âmil olan B'aişibaıkanın 
sözlerini burada tekrarlıyaca'k değilim. Bu 
sözler, Yüce Meclisin üyelerinin ve kamu oyu
nun malûmudur. Buraida da 'bu sözler uzun boy
lu zikredildi. 

Sayın Başbakanın sözleri, burada Adalet 
Partisi Grupu sözcüsü Sayın Cevad Odyakmaz 
arkadaşımız tarafından kendisine 'göre Mv yo
ruma *da. tâbi tutuldu. 

Muhterem arkadaşlarını, önemli olan çok 
•kere siyasette, söylenen sözlerin bırakalım ytoru-
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mu, hattâ kendisi dâhi değildir. Ciddî Devlet 
adamlarına düşen şey, 'zikirlerinin fikirleriyle 
hir olmasını ve 'bir anlaşılmasını sağlıyacak İka
da r vazıh konuşmasını ibilmelddir. Türkiye'de, 
iktidarın yanından halkın direnme hakkını 'kul
lanmasını gerektirecek 'bir vasat var mıdır, yok 
mudur? Şüphesi, düşüncesi, istifhamı bu istif
ham .karşısında şu veya ıbu vatandaşı, hangi gö
rüşe sahip bulunursa 'bulunsun, uyanırsa bu 
'doğru .bir şey değildir. Bir Başibalkan sözlerini 
söylerken, kendi grupunun sözcüsü (bu sözleri 
yorumlamaya 'muhtaç duruma gelmesini gerek
tirecek bir hal yaratmaması iktiza eder, yara
tırsa, o zaman Sayın Karaihan'ın 'böyle hir ge
nel görüşme önergesi vererek tenvir edilmeyi 
istememesini tabii görmek lâzımıdır. Ciddi Dev
let adamlarına düşen şey, böyle hir inlfrıihaı ev
velâ yaratmaksızın '.konuşmasını bilmeik, böyle 
bir intiba yaratılmışsa hunu seri halinde konuş
maları bir büyük kongrenin sonuna kadar yap
mayı beklemeksizin, en kesin hir dille derdıail 
takzibetmek, münakaşayı derhal kesmek ve is
tifhamları 'hemen ortadan kaldırmaktır. Bu ya
pılmamıştır. Bu 'bakımdan Hükümet, 'Sayın 
Başkanının şahsında, tenkide şayandır. 

Muhterem arkadaşlarım, ibuna rağmen ıbu 
sualler bizzat Sayın Başbakanın ister kendi söz
lerinin lâfzı ile, ister hiraz da kendisinin uzun
ca süren sükûtu ile yaratılmış olan intiha içeri
sinde ortaya atıldığı için Ibu konuda (birkaç söz 
söylemeden ıgeçmek mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, her toplumda bir 
siyasi iktidar vardır. Bir siyasi iktidarın 'bulun
madığı toplum görülmemiştir. Hayal edilmiştir 
ama,lbunun gerçekleşebileceği modern sosyoloji
nin öğretisi karşısında yine da'ha da ütopik ola
rak kalmaktadır. 

Bir siyasi iktidar sadece maddî bir vasıta
lar heyeti mecmuası da değildir. Bir siyasi 
iktidarı yapan şey, aynı zamanda toplum için
deki inançlarıdır. Bir siyasi iktidarı yapan şey, 
toplum içinde o iktidarın meşru olduğuna ina
nılmasıdır. Bir iktidar eğer meşru ise; bu ik
tidara karşı şuradan buradan, şu veya bu şe
kilde bir hareket gelmesi melhuz ise, veya
hut gelirse, o iktidarı, ellbdtJteki emrindeki meş
ru Devlet kuvvetleri korumakla görevlidirler ve 
o kuvvetler bu vazifesini yaparken elbette ki, 
bütün vatandaşlar da o kuvvetlere yardımcı 

olmakla mükelleftirler. Bunun yanı sıra, eğer 
bir iktidar bir toplumun içinde mevcut meş
ruluk inançlarının dışına gayrikabili inkâr 
ıbir bedahet şeklinde çıkmış ise, o iktidara 
(karşı direnme hakkı da vardır. Bütün bunlar 
•csaısen, batılı bir hukuk nizamının temellerinde 
yatan gerçeklerdir. 

Muhterem arkadaşlar, bizim Anayasa siste
mimiz de kendisine ha)s bir meşruiyet anlayışı 
getirmiştir. Bu meşruiyet anlayışı tek bir ilke
den doğmamıştır. Birbirine bağlı, birbiri ile il-
ıgilbi bir ilkeler bütünüdür bu meşruiyet anla
yışı. Bu meşruiyet anlayışının temel esasların
dan bir tanesi; Türkiyede Devlet şeklinin Cum
huriyet olmasıdır. 

.Siyasi Partiler Kanununda, Devletin Cum
huriyet olan şeklini korumak için tedbirler 
vaız'ed'ilirkcın, millete aidolan egemenliğin, her
hangi bir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa 
terkedilmesinin propagandasının yapılamıyaca-
ğı da söylenmiştir. 

/Bu hakikaten Cumhuriyet rejiminin esa
sıdır. 

Biı- Cumhuriyette egemenlik, teorik tartış
maları bir tarafa bırakarak, ya millete, ya hal
ka aittir. Yalnız batılı demokrasiye inanan 
bir memlekette herihalde egemenlik, gerçek mâ-
•nasında bir kişiye, bir aileye, bir sınıfa ^bıra
kılamaz. Egemenliğin kaynağının bir kişi oldu
ğunu iddia eden saltanatçı görüşler, bizim Ana
yasamız karşısında ne kadar merdud ise ege
menliğin meşıru kaynağının belli bir solsyal sı-
<nıf olduğunu iddia eden görüşler de Anayasa
mız muvacehesinde aynı derecede m'erduttur. 
(Ortadan «bravo» sesleri). 

Yine bizim Anayasamız millî devlet esasını 
koyar. Millî Devlet derken Anayasamızın an
ladığı şey, Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve 
milleti ile bölünmezliğidir, bilhassa budur. Bu
nun içindir ki, Siyasi Partiler Kanunumuzda 
Devlet teklifi esası millî bütünlüğümüzü ko
rumanın temel şartlarından biri olarak görül
müştür. 

Türkiye Culmıhuriyetinin yapısı, bu Cum
huriyetin Türkçeden 'başka dillerin resmî dil 
olarak tanınaJbileceği, Türk unsurundan gayri-
unsurlarm meşruen var olabileceğinin kaJbul 
edilerek, bu unsurlara dayanan federal dev
letlerin veya örgütlenmiş bölgelerin movcudi-
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yetini kesin olarak reddeder. 
Bizim millî devlet anlayışımız Türk: Kül

türüne dayanır. Ba'tı uygarlığına yönelmiş, 
batı uygarlığı içinde yeni yeni zenginlikleri 
yaratacak bir Tüılk Kültürüne dayanır. Baş
ka bir millî kültürün yaratılması ve geliştiril
mesini millî Devlet ilkesi ile bağdaştırılabilecek 
bir keyfiyet değildir. 

Nihayet Anayasamızın meşruiyet inancınım 
dayandığı temellerden bir tanesi lâikliktir. 

Bu konuda grupumuzun görüşlerini daha 
önce, bir başta müzakere vesilesi ile arz ettiğim 
için bunlar üzerine tökrar dönecek değilim. 

Anayasamızın dayandığı, meşruiyet inancı
nın dayandığı temel ilkelerden bir tanesi de 
demokratik düzeme olan inançtır. 

Muhiterem arkadaşlarım, demokratik dü-
;zen bizim Anayasamızın anlamında; siyasi ik
tidara gelecek olanlar bu iktidarı ellerinde tu
tacak olanların tek derecıeli genel oyla seçil
mesini emreder. Teik dereceli genel oyda, oy 
kullanan her vatandaşa, aynı derecede saygı 
duyma 'esasına dayanır. Yalnız, bizim Anayasa
mız anlamında demokratik düzen sadece bu de
ğildir. Tek dereceli genel oyla seçilen iktida
rın, bizim anlayışımıza göre; demokratik dü
zen içerisinde «kaadiri mutlak» olduğunu id
dia etmeye imkân yoktur. Batılı toplumu di
ğer bütün toplumlardan ayıran belli başlı va
sıf ve C. H. P. nin inancına göre; en kıymetli 
vasıf siyasi iktidarın sınırlandırılması lüzu
muna inanmasıdır. Siyasi iktidarın sınırlan-
dırılmadığı memleketlerde, demokratik düzen 
de yoktur. 

Bir iktidar işbaşına dürüst, serbest, teik de
receli genel oyla gelmiş olabilir. Almanya'da 
Hitler, iktidara bu yolla gelmiştir. Ama bir 
iktidarın demokratik olabilmesi onun her 
şeyden evvel sınırlandırılmasına bağlıdır. 

Sınırlandırılmıyan siyasi iktidarların mev-
cudolduğu memleketlerde vatandaşın saadeti
ni, refahını temin etmek belki mümkündür. 
Fakat haysiyetini, şerefini ve gerçek saadetini 
sağlamaya asla imkân yoktur. (Ortadan alkış
lar) 

Anayasamız bu siyasi iktidarı iki şekilde 
sınırlamıştır. Biri; insan hak ve lıürriy etlerini 
vaz'etmek suretiyle. Fakat insan hak ve hür
riyetlerini saymak, hattâ teferruatlı surette 

düzenlemek yeterli değildir. Sovyetler Birliğin
de çıkmış bütün anayasalarda nazari olarak 
insan haik ve hürriyetleri en teferruatlı şekil
de, belki de hukuk tekniği bakımından hayli 
mükemmel şekilde düzenlenmiştir, ama her
kes bilir ki; Sovyetler Birliğinde siyasi ikti
dar, hiçlbir şekilde sınırlanmış değildir. 

İşte bunun içindir ki, Anayasamız, siyasi 
iktidarı sınırlamanın, bir başka şartını daha 
vaz'etmiştir. O da, iktidarlı ve muhalefetti çak 
partili sistemdir. 

Değişik kanaat ve görüşlerin, hattâ değişik 
çıkarların serbestçe savunulamıyacağı siyasi 
iktidar mücadelesine eşit ve serbest şartlar 
içinde katılamıyacağı bir memlekette, insan 
hakları eğer kâğıt üzerinde mevcutsa orada 
kalmaya mahkûmdur. 

Modern sosyoloji büyük kütlelerin refahını 
sağlıyacağım diye, belli bir sınıfın diktatörlü
ğünü kurayım derlken, o belli bir sınıfı temsil 
edenin sadece bir tek parti olduğunu ve o tek 
parti içerisinde de sadece icra komitesinin de
mokratik iradeyi temsil ettiğini iddia edenle
rin kendilerine demokratik deseler bile, aslın
da demokrasiyle hiçlbir ilgisi olmadıklarını 
açıkça belirtmekte ve öğretmektedir. 19 ncu 
ve 20 nci Asrın tarihi, bir yandan gerçektir, 
kendi çıkarlarını korumak için hürriyetleri or
tadan kaldırmak iistiyen imtiyazlı sınıflarla 
halkların mücadelesi şeklinde tecelli etmiştir. 
Faşizme karşı mücadelede olduğu gibi. Ama, 
yine 19 ncu ve 20 Asrın tarihi göstermiştir ki, 
halkların hakkını korumak, onları refah ve 
saadete ulaştırmak gayesiyle en şedit diktatör
lükler kurulabilmektedir. Ve üstelik, getirece
ği bolluk felsefesi içerisinde Devleti dahi ta-
mamiyle ilga edebileceğini iddia eden bir felse
feye dayanarak kurulajbilmektedir. Çünkü bu 
felsefelerin hepsi bir sosyolojik gerçeği inkâr 
etmektedir. O da her toplumda, bir siyasi ik
tidarın bulunacağı, gerçeğidir. Bir siyasi ikti
dar, bir toplumda varsa, eğer fertlerin hür
riyeti, saadeti felsefî bir inanç olarak insan
lar için, toplum için mühim ise, o siyasi ik
tidar behemehal sınırlanmalıdır. Nihayet siyasi 
iktidarı sınırlamak için Anayasamız bir 3 ncü 
esas daha vaz'etmiştir. O da, Hukuk Devleti 
esasıdır. Hukuk Devleti, bir yandan siyasi ik
tidar karşısında ve Devlet örgütü içinde üni-
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versiteler gibi, TET gibi muhtar müessesele
rin varlığını gerektirir. Diğer yandan gerek 
vatandaşların vatandaşlarla, gerek vatandaş
larla Devletin ihtilâfında ve siyasi iktidar mü-
cadelesıinde Anayasa kanun ve nizamlar daire
sinde hareket etmeyi emreder. Ve bu nizamla
rın, bu kuralların dışına çıkılıp çıkılmadığını 
ve çıkılmışsa bu nizamın yeniden nasıl kurula
cağı hususunda karar verme yetkisini de ba-' 
ğımsız hâkimlere verir. İşte Batılı felsefede 
siyasi iktidarın dayandığı esaslar bunlardır. 

Muhterem arkadaşlarım, nihayet bize has 
bir meşruiyet inancının belirtilmesi zarureti 
vardır. Bu Anayasa, işte böyle bir düzeni kur
mak için yapılmış ve samimiyetini fiiliyatla 
ispat etmiş olan bir devrimin neticesidir. Bu 
devrimi samimiyetle kabul etmemek, bu dev
rimin meşruiyetini zeldeliyen hareketleri teşvik 
ve hattâ müsamaha giöstenmak o devrimden ön
ceki, işte bütün bu söylediğim demokratik si
yasi iktidar anlayışını .ortadan kaldırmaya 
matuf sakîm zihniyeti tasvip mânasına gelir. 
Bunu da tasvip etmekliğimize. asla imkân yok
tur. Eğer biz, hakikaten biraz evvel tarif et
tiğim, bir Batılı insanca yaşamak düzenine 
bağlı isek, bu Batılı insanca düzeni, faşist 
olmasın, komünist olmasın ama sırf kişisel 
emellerle dahi olsa bir başka türlü totalitariz
me sevk etmek istiyenlere karşı, zamanında 
yapılmış olan bir devrimi tebcil etfek, eğer 
şahsi hislerimiz buna mâni oluyorsa, onu teb
cil etmiyenleri, ona karşı gelenleri müsamaha 
ile karşılamamak durumundayız. Aksi takdir
de, böyle bir Batılı insanca demokratik rejime 
inancımızdaki samimiyetimiz ciddî olarak söz 
konusu olabilir. 

Muhterem arkadaşlar; işte biz rejimimizin 
temelleri bakımından böyle bir düzenin içinde
yiz. Burada, 27 Mayıs'm getirdiği Anayasanın 
temel esaslarından 'birisine de temas etmek za
rureti vardır. 

Muhterem arkadaşlar, Batılı rejini olarak 
tarif edilen rejimde tekçilik, inhisarcılık yok
tur ; çokçuluk, duralizm vardır. Bu da iki şekil
de mütalâa edilebilir. Bu rejim içinde siyasi ik
tidara muhalefet hâkimiyeti hakkı mutlaktır. O 
siyasi iktidarı değiştirebilmek, mevcut siyasi 
iktidarın yerine kendisinin siyasi iktidar olarak 
gelmesini istemek her partinin hakkıdır. 

Fakat bir ikinci unsur daha vardır. İkinci 
Dünya Harbinden sonra bu konuda batılı re
jimler arasında bir farklılık doğmuştur. O da 
şudur : İkinci Dünya Harbinin sonuna kadar 
hilha'ssa Federal Almanya Bonn Anayasasının 
yürürlüğe girmesine kadar batılı rejim içerisin
de ısadece siyasi iktidara karşı mulhalefet etme 
hakkı tanınmazdı, bizatihi rejimin temellerine 
muhalefet etme hakkı da tanınırdı. Bugün bu 
sistemi uygulayan memleketler de vardır. İn
giltere, Fransa, İtalya bunlardandır. Ama bâzı 
memleketler vardır ki, başlarından büyük felâ
ketler geçmiştir. O memleketlerde hürriyetlerin, 
hürriyeti ortadan kaldırmak için istimal edil
diği ve bu istimal tehlikesinin açıkça ortaya çık
tığı, hattâ başarıya ulaştığı görülmüştür. İşte bu 
gerçeğe dayanan hukuk nazariyecileri, hürri
yeti ortadan kaldırma hürriyetinin mevcudol-
madığı ilkesini kabul etmişlerdir. Bizim Ana
yasamız bu esasa dayanır. Anayasamızın 57 nci 
maddesi, Anayasalınızın 22 nci maddesinin son 
fıkrası, Türkiye Cumhuriyeti Anayasanın da
yandığı temel ilkeler içerisinde siyasi iktidar 
mücadelesine tam olarak cevaz verir. Ama Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasası ne Cumhuriyetçi
lik ilkesine karşı, ne millî Devlet ilkesine karşı, 
ne lâiklik ilkesine karşı, ne Atatürk Devrimle
rine karşı, ne tek dereceli genel oya dayanan, 
hukuk devletine dayanan çok partili demokra
tik düzene karşı ve ne de nihayet bütün bunları 
getiren 27 Mayıs Devriminin meşruluğuna karşı 
bunları değiş'tirmek için bir siyasi mücadeleyi 
kabul etmez. Siyasi Partiler Kanunu bu yolda 
mücadeleye girişecek, girişmeye yeltenecek par
tiler hakkında tedbirler getirmiştir. Ceza ka
nuni a rumızda, ceza tekniği bakımından şu veya 
bu ölçüde tenkid edilöbllccek dahi olsa, yine de 
bu konuda tedbirler vardır. Basın Kanunumuz
da da vardır. Bu konuda muhterem İşçi Parti
siyle bu görüşte ayrıldığımızı burada tescil et
mek isterim. Af Kanununun görüşülmesi sıra
sında bir kısım nurculuk suçlularının affı lehin
de oy kullanıldığı burada İşçi Partisi Sözcüsü 
tarafından izah edilirken, bir demokraside fikir 
suçlusunun bulunamıyacağı, bu sebepten dolayı
dır ki, gerek nurculuk suçlularının, gerek 141 
ve 142 nci maddeden mahkûm olanların tama
men affı gerektiği gerekçesi ileri sürüldü. 
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Muhterem arkadaşlar, fikir suçlusu bir mâ
nada olamaz. Fikir hürriyeti mutlak bir hürri
yettir. Aıma propaganda hürriyeti başka bir 
hürriyettir. Bizim Anayasamız 57 nci maddesin
de ve 22 nci maddesinde açıkça bu Anayasanın 
getirdiği temel ilkelerin sözle, yazı ile ve siyasi 
mücadele yolu ile ihlâlini me iletmiştir. Bu mü
cadele nereden gelirse gelsin, bu mücadele bu 
Anayasa düzeninin dayandığı temel ilkelerin 
isterse hepsine karşı yapılsın, ister teker teker 
birine karşı yapılsın - Çünkü aslında bu ilkeleri 
birbirinden ayırmaya imkân yoktur - bu ilkele
rin hepsi Atatürk'ün yoğunluğu, Türk toplumu
nun bünyesinden doğmuş ilkelerdir. Bu ilkeler
den her hangi bir tanesini ortadan kaldırmak, 
Türk Toplumunu, Anayasanın dediği gibi; Tür
kiye Cumhuriyetini özünden zedeler. Bu ilkele
rin yalnız hepsi değil, bir tanesinin ortadan 
kalktığını faraza ka'bul etsek, bir tanesinin 
kalkmasiyle dalhi, Atatürk'ün anladığı mânada, 
27 Mayısın anladığı mânada Türkiye Cumhuri
yeti Özünden zedelenmiş, yok edilmiş olur. İşte 
bu sdbepten dolayıdır ki, Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası özellikle 57 nci maddesinde Bonn 
Anayasasının getirdiği nazariyeyi kalbul etmiş
tir ve rejimin temellerinin aleyhinde iktidar mü
cadelesini sarahatle yasak etmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; Anayasamızın dayan
dığı bir esas daha var, o da, sosyal Devlet esa
sıdır. Aslında sosyal devlet 1789 Büyük Fransız 
İhtilâlinden beri gelişmiş bir ilkedir. 

ıSosyal devleti Anayasamız 10 ncu maddesi
nin ikinci fıkrasında çok güzel tarif ediyor. 
Diyor ki; «ıDevlet, kişinin temel hak ve hürri
yetlerini, fert huzuru, sosyal adalet ve hukuk 
devleti ilkeleriyle bağdaşami'yacak surette sı-
nırlıyan siyasi, iktisadi ve sosyal bütün engel
leri kaldırır, insanın maddi ve mânevi varlığı
nın gelişmesi için gerekli şartları hazırlar.» Bu
nun için sosyal haklar ve devletlin sosyal ve ik
tisadi ödevleri bu Anayasada yer almıştır. Bu 
sosyal haklar aynı zamanda birer hedeftir. 
Devlete toplumu bu yolda 'geliştirmek için va
zifeler veren hedefleridir. Hangi siyasi anlayışa 
sahibolursa olsun siyasi iktidarı elinde tutan 
parti, bu hedeflere yönelmek zorundadır. Bu 
(hedeflerin münakaşası da söz konusu değildir. 
iBu hedeflerin münakaşasına gitmek, bu he
defleri reddetmeye kalkışmak, esasıen insan 

(haysiyetini reddetmek mânasına gelir. Zaten 
bunu kimse de yapmamaktadır. İşte siyasi mü
cadele iktidar mücadelesi, hür tartışına bu he
deflere nasıl varılacağı üzerinde yapılır. Bu he
deflere sadece liberal bir devlet anlayışı ile 
varılacağı ve varılabileceği [Bikri kendilerini 
(bu fikre inandırmış olanlar için doğru bir fi
kirdir. Bu fikre inanmıyanların da sayıgı duy
ması gereken bir fikirdir. Bu fikri bu Anaya
sanın temel ilkeleri dışına çıkmamak şartı ile 
demokratik sosyalizm yolu ile varılabileceğini 
iddia etmek de bu Anayasa çerçevesi içinde 
mümkündür. Nihayet bu yola, bu memleketin 
ve sadece bu memleketin gerçeklerinden iliham 
alarak Kemalist bir yolla varılacağını iddia et
mek de mümkündür. ('C. H. P. sıralarından 
«bravo sesleri, alkışlar) Tartışıma aramızda bu 
noktada cereyan edecektir. 

Elimizdeki kanunlar biribirimize niyet mu
hasebesi yapmamıza lüzum göstermez. Qok sa
rih kıstaslar vaz'ediyor bu kanunlar. Bilhassa 
Siyasi Partiler Kanunu. Bunların dışına çıkan 
varsa bunlar takJbedilir. Bunun dışında müca
dele efendice cereyan edecek bir fikir mücade-
lesi olmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, sosyal devlet ilke
sinin bu Anayasaya girmesi boşuna değildir. Az 
gelişmiş bir toplumun, daha doğrusu bir toplu
mun en ıstıraplı devresi şüphesiz kalkındığı za-
ıman değildir; hattâ en ıstıraplı devresi kalkın
maya 'başlamadan evvelki zaman da değildir. 
Bir toplumun en ıstıraplı devresi kalkınma ve
tiresinin içine girdiği devredir. Çünkü bu dev
rede insanlar kalkınma şuuruna kavuşurlar, 
tartışmalar çoğalır. Toplum içindeki zümreler 
ve sınıflar arasındaki menfaat çatışmaları ar
tar, siyasi antagonisimalar ıçjoğalır. İşte lbiz de 
bir azgelişmiş memleket olduğumuz için ve kal
kınmak zorunda olan bir az gelişmiş memleket 
olduğumuz içindir ki, bu Anayasa, bu kalkın
ma devresi içinde ister istemez özü itibariyle 
artabilecek siyasi ve sosyal çatışmaların Tür
kiye'nin millî (bütünlüğünü bozmamasını arzu 
ettiği içindir ki, sosyal devlet ilkesini getirmiş
tir. «Sosyal devlet ilkesi,» gerçekte «millî dev
let» ilkesinden doğan bir prensiptir. 

Muhterem arkadaşlarım, bunları nasıl ya
pacağız? Bunun için reformlar yapmak lâzım
dır. Reformlar yapmak icaıbettiğine .inanan bir 
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partiyiz. Bu reformların iktidar partisi tarafın
dan yeterime e ele alınmadığıma kaami olan bir 
partiyiz. Yalnız bir şeye daha kesin olarak ina
nan bir partiyiz. Eğer insan aklına inanıyor
sak, eğer ikna yolu ile akla saihıilbolan insanı 
inandırabileceğimize inanıcıımız varsa, o zaman 
tıpkı Batılda olduğu igiilbfi. her vatandaşa bir oy 
ilkesine dayanan bir rejimin bu memleketi is
ter istemez sosyal devlete götüreceğine de inan
mak (mecburiyetindeyiz. 'Sosyal devlete inanı
yorsak, her vatandaşa bir oy ilkesine de inan-
imaık mecburiyetindeyiz. Her vatandaşın bir oya 
'salhilbolmadığı memleketlerde vatandaşlara s;os-
yal haklar ne kadar tanınırsa tanınsın, biliyo
ruz ki, o memleketlerde siyasi iktidarın ezici 
imtiyazları vardır. Böyle bir rejimi anzulamı-
yoruz. Türk toplumunun, az gelişmiş memle
ketler içerisinde her bakımdan diğerlerine nis-
fbetle daha ileride bulunduğuna çözümlenecek 
Sorunlarının daha vaihîm değil, dalha az vahim 
bulunduğuna da inanıyoruz. Bütün bu gerçek
ler nihayet insan haysiyetine ve insan ferdi
nin aklına inanışımız, ısosıyal devlet ilkelerine, 
demokratik düzen içinde genel oy prensibi 
içinde varılabileceği inamcını bizde pekleştir-
miştir. Bu sebepten dolayıdır ki, son 'zamanlar
da cereyan eden bir münakaşada muhterem İş
çi Partisinin sosyalizimi tepeden indirme, getir
me temayüllerine karşı çıkmış olmasını da re
jimin bekası bakımından müspet bir hareket 
olarak görmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarıım; bu Anayasa elbette 
İki, sosyal sınıfların mevcudiyetini inkâr eden bir 
Anayasa değildir. Ama şunu da unutmamak lâ
zımdır ki, sosyal Devlete ulaşmak, sadece sınıf 
(mücadelesi yolu ile olmaz. Bu, sosyalizm nazari-
yecilerinin kanaatidir. Bu Anayasanın ölçüleri 
içerisinde bu kanaat da memilekette savunulabilir. 
Ama, bizim tarihimizin derinliklerinden gelen 
gelenekler, sosyal devlete varma yolunun mücade
leden ziyade sevgi ve bağdaştıran^ yolu olduğunu 
(göstermektedir. Cuımihuriyet Halk Partisinin ik
tidarı sırasında sosyal hakların ileri götürülmesi 
yolunda sarf ettiği çabalar bu felsefeden mül
hemdir. Ve Cumhuriyet Halk Partisini ortanın 
solumda, Cumhuriyet Halk Partisini sosyalist bir 
parti yapımıyan unsur da işte bu unsurdur. (C. 
H. P. sıralarından, «bravıo» sesleri) 

I Muhterem arkadaşlarım; buna mukabil 
muhterem Adalet Partisine de özel teşebbüse da-

I yanan bir anlayış içimde memleketi kalkındırma 
I hususumda, iktidarı elinde tuttuğuna göre. gay-
I retler sarf etme hakkını tanıyor. Liberal görüş

leri savunanların behemahal sosyal devlete aleyh
tar olduklarını iddia edecek kadar modern dok
trinler tarihinden Cumhuriyet Halk Partisi gru-
pu bihafber değildir. 

I Aramızdaki tartışma şudur; acalba bu doktrin
lerden hangisi Türkiye'nin şartlarına uygun dü-

I şer? Biz bu tartışmada illâ ki kendimiz haklıyız 
demiyoruz. Bu tartışmanın yapılması gerektiğine 
inanıyoruz ve bu tartışmada biz, akla salhiboldu-
ğu için Türk Milleti bugün değilse yarın ken
di yönümüzde ikna edebileceğimize inanıyoruz. 
Demokrasi işte zaten bu demektir. 

Muhterem arkadaşlarım, itiraf etmek lâzımdır 
ki, muhterem Hükümetin biraz evvel arz ettiğim 

I demokratik düzen anlayışı bahsinde bâzı önemli 
ve vahim hataları olmuştur. Bâzı arkadaşlarım 
benden evvel okudular; Türkiye'de saltanatçılık 
propagandasının açıkça yapıldığı gazeteler var
dır. Türkiye'de Nurculuk propagandasını onun 
karşısında bir reaksiyon olarak mı ileri sürmüş
tür, değil midir, bunu teşhis etmek çok güç. San
ki bu mümkümmüş gibi, mezheplere dayanan ha
reketler mıümkümmüş gibi bir taraftan Nurcuulk, 
bir taraftan Alevîlik tartışmalarının yapıllmış ol
duğu bir vakıadır. Bütün bunlar karşısında Hü
kümetin hassasiyeti yeterli değildir. Bunlar kar
şısında Hükümetin hassasiyetinin yeterli olmayı
şının bir müsamaha anlayışından ziyade bâzı si
yasi hesaplara dayandığını gösteren işaretler de 
yok olmamıştır. Bu konularda Anayasanın gös
terdiği istikamette ilerlemekte tekâsül ettikçe Hü
kümeti dikkatle murakabe edeceğiz. İlerlediği 
müddetçe teşvik edeceğiz, desdekçi olacağız Yine 
Hükümetin, biraz evvel arz ettiğim, Batılı demok
ratik anlayış bakımından pek vahim saydığımız 
bir hatası olmuştur. Bu da burada artık çoktan 
(beri terk edilmiş olan bir millî irade anlayışının 
dile getirilmesidir. Eğer Sayın Demirel, sandık
tan çıkma sloganı ve ifade edilen bu millî irade 
anlayışını ilik ortaya atanın, hüsnüniyetle ortaya 
atanın Jean Jacques Bousseau olduğunu bilseydi 
ve Rouısseau'nun bu nazariyesinin aynı nazariye-

I nin bilâlhara kimler tarafından hangi maksatlara 
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varılmak için kullanıldığını bilseydi hiç şüphesiz 
•bu nazariyeyi burada müdafaa etmezdi. 

Mulhterem arkadaşlarım, böyle bir anlayış yok-
tur. Egemenlik Türk Milletine aittir. A w bu 
egemenliği Anayasanın gösterdiği organlar kul
lanır. Türkiye Idıe milletvekillerini, Türkiye Bü
yük Millet Meclisini seçen bir seçmen kütlesi var
ıdır. Bu seçmen kütlesi bir Anayasa organıdır. 
Bütün Türk vatandaşlarımdan da teşekkül etmez, 
edemez çünkü. Bu bir Anayasa organıdır, mille
tin kendisi değildir. Hattâ halkın kendisi değil
dir. Zaten millet bizim anlayışımıza göne. halk
tan da ıbaşka bir mefhumdur. Tarihin içinden ge
len ve mazisi haliyle ve istikbaliyle bir bütün 
teşkil eden bir ahlâki mefhumdur. Binaenaleyh 
bu ahlâki mefhumun idaresinle ısahilbolduğunu 
kimse iddia edemez. Onun adına egemenliği kul
lanan organlar vardır. 

Fakat o organlar bu egemenliği ancak belli 
sahalarda sınırlı olarak kullanırlar. Seçmen küt
lesi bu egemenliği, milletvekili, ve senatörleri seç
mek için kullanır. Seçmen kütlesinin dahi bu 
Anayasa nizamı içinde Cumhuriyetçilik prensibi
ni, lâiklik prensibini, millî Devlet prensibini, 
27 Mayıs Devriminin meşruiyeti prensibini ve tek 
dereceli genel oya ve çok partili sisteme daya
nan demokratik düzen ilkesini bozma yetkisi mev
cut değildir. Seçmen kütlesinin dahi bu yetkisi 
yoktur bu Anayasa muvacehesinde. İşte teşriî or
ganlar da yine Anayasada kendilerine çizilen sı
nırlar içinde egemenlik hakkının bir kısmını kul
lanırlar, kanunlar yaparlar, denetleme yaparlar. 
Seçmen kütlesinin iradesi milletvekillerini ve se
natörleri seçerken, bir yandan siyasi iktidarı kim
lerin elinde tutacağını tâyin hususunda bir ışık 
tutmak şeklinde tecelli eder, ama bir taraftan da 
o siyasi iktidara karşı kimlerin ileride siyasi ikti
dara geçme hakkına sahi'bolarak muhalefet ede
ceklerini gösterme şeklinde de tecelli eder. Bunun 
için bu yanlış millî irade anlayışını terk etmek 
lâzımdır. Bu yanlış millî irade anlayışına daya-
nıldığı içindir ki, Türk Anayasasında hâkimlerin 
kaza i konulardaki yetkilerini Türk Milleti adına 
verdikleri de unutulmuştur. Bir aralık Sayın 
Başkan burada buyurmuşlardır ki, Danıştaym 
verdiği kararlarla Hükümetin görüşü arasında 
ihtilâf çıkarsa bunu halledecek merci yokmuş. 
Halbuki, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kanun 
çıkarırken izhar ettiği görüşle bir ihtilâf bahis 

konusu olursa bunu halledecek merci varmış; bu, 
Anayasa Mahkemesiymiş. Bu yanlış bir görüştür. 
Mahkemelerle icra organı, hattâ yasama organı 
arasında ihtilâf çıkamaz. Zaten mahkemeler bu 
ihtilâfları halletmek için kurulmuşlardır. Her 
hangi bir ihtilâfta mahkemenin verdiği karara 
herkes uymak mecburiyetindedir. O mahkeme o 
ihtilâfı halletmiştir. Merci zaten o mahkemedir 
ve mahkeme kararını verirken tıpkı kanunlar çer
çevesinde Hükümet eden, Hükümet nasıl millet 
adına egemenliğin kendine ayrılmış kısmını kul
lanıyorsa, mahkemeler de o kararlarını verirken 
Türk Milleti adına hareket etmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım; anayasa düzenimi
zin korunması bakımından Hükümette hatalı gör
düğümüz hususlardan bir tanesi de Anayasamı
zın meşruluk temelini teşkil eden 27 Mayıs Dev
rimine karşı, bilhassa basında yapılan tecavüzle
re karşı kanuni müeyyidelerin uygulanması için 
ikaz görevini yeteri derecede yerine getirmeyişi, 
bunun dışında bilhassa toplantı hürriyetini kul
lanılırken, bâzı iktidar tarafından desteklendiği 
intibaı mevcudolan, hattâ bütçeden desteklenen 
bâzı derneklerin gayrikanuni hareketlerine karşı 
da gereken ölçüde açık ve kesin hareketlere geçil-

t memiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, halen memleketimiz
de bir ideolojik çatışmanın doğurulmasma çalışıl
dığı bir vakıadır. Bu ideolojik çatışma içerisin
de Anayasa düzenimizin ruhu dairesinde Hükü
metlerin alacağı hukukî tedbirler elbette ki, var
dır. Bunları Anayasamızın ideoloji temellerinin 
dışına sağdan veya soldan çıkmaya kalkışan her
kes hakkında aynı derecede uygulamak mecburi
yetindedir, Hükümet. Yalnız asıl mühim olanı 
bu ideolojik çatışmada halkın ikna edilmesi ve 
aydmlatılmasıdır. Hükümeti özellikle dış poli
tika sahasında bu konuda yeteri derecede aktif 
göremiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, burada dış politika 
konuları da bahis mevzuu edildi. Onun için bu 
konuya kısaca temas etmekliğim zarureti doğu
yor. Kesin olarak belirtelim ki, C. H. P. Türki
ye'nin batı ittifak manzumesi içerisinde yer al
masını, bugün mevcudolan siyasi, askerî ve stra
tejik şartlar bakımından kesin bir zaruret saymak
tadır. (Bravo sesleri) Bu konuları bu genel gö
rüşmenin çerçevesi içerisinde ayrmtılariyle mü
zakere etmekliğimize imkân yoktur. 

— 485 — 



M. Meclisi B : 16 9 . 12 . 1966 O : 1 

Fakat kısaca belirtmeme müsaade ediniz ki, 
Türkiye, bugün iyinde bulunduğu şartlar içeri
sinde bâzı memleektlerin nötralizminin temina
tıdır belki. Fakat, Türkiye'yi nötralizime kaydır
ma çalbaları, belki de Türkiye'de hakiki bağım
sızlığı, belki de Türkiye'de biraz evvel arz etme
ye çalıştığım batılı rejimi ortadan kaldırabilir 
ve belki de bugün dünya sulhunun dayandığı 
takip dengesini ortadan kaldırmak yolu ile bizi 
de aşan birtakım ihtilâflara yol aça/bilir. C. II. 
P. bütün bu gerçekleri tam olarak müdriktir. 
Buna rağmen, C. H. P. riin NATO ittifakı içeri
sinde ve bilhassa bu ittifak içerisinde belli başlı 
Devlet olan Amerika Birleşik Devletlerine karşı 
yönelttiği tenkidler vardır. O. II. P. nin bu ten-
kidleri hiçbir vakit aıfticmperyalist bir cephe
nin kurulması yolu ile Türkiye'nin nötralizme 
ve bilâilıara nereye gittiği belli ol mı yan bir isti
kamete sürüklenmesinin âleti olmak için ileri 
sürülmekte değildir. (Ortadan, bravo sesleri) 
O. II. P. adına Amerika Birleşik Devletlerine ve 
NATO ittifakına tevcih edilen tenkidler, aslın
da Türk kamu oyunda ve bilhassa aydın Türk 
kamu oyunda Atlantik İttifakını zedeleyen bir
takım faktörlerin ortadan kaldırılması içindir. 
Herkesin, siyasi muarızlarımızın, sağı nazdaki 
veya solumuzdaki muarızlarımızın olsun, Tür
kiye'nin dostlarının ve müttefiklerinin ve kom
şularının olsun, O. II. P. sinin görüşlerini bu çer
çeve içerisinde ve sadece bu çerçeve içerisinde 
değerlendirme!er'i lâzımdır. İşte muhterem arka
daşlarım, bütün bu konular müzakere edilir
ken, tartışılırken kamu oyumuzda, birtakım 
önemli meseleler ortaya atılıyor. Biz de C. II. P. 
si olarak Amerikan askerî personeline Türkiye'
de birtakım, 'başka NATO meni 1 eke Herinde 
mevcudolmıyan, imtiyazların verildiğine kaa-
niiz. Biz de, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
olarak, bâzı anlaşmalarda Türkiye'nin, Türk 
Hükümetinin, sadece Türk Hükümetinin kararı
na bağlı olması gereken şu veya bu teşebbüs, 
özel teşebbüsten sayılır, tarzında hükümlerin 
kesin olarak karşısındayız. Biz de, bu memle
kette yalbancı sermayenin, bilhassa petrol konu
sundaki faaliyetlerinden, millî menfaatlerimize 
aykırı olanları tenkiti ediyoruz. Nihayet, biz de 
Kıibrı's konusunda NATO ittifakı içerisinde eşit
lik ilkesinin her sahada tanı olarak uygulanma
dığına kaaıiiiz. Bu konularda Amerika Birleşik 
Devletini terikid etmeye devam edeceğiz. Yal

nız bu tenkidlerin hiçbirisi Türkiye'yi NATO 
İttifakından uzaklaştırmak gayesine matuf de
ğildir. Bu tenkidlerin yapılması, bu tenkidlerin 
yürütülmesi, şu ana kadar Amerika'nın uyarı-
lanııyaeağı, her halükârda bütün bu tenkidlere 
kulaklarını kesin olarak tıkıyacağı mânasını çı
karacak safhaya da gelmiş değildir. Bütün bu 
konularda ayrıca birtakım resmî müzakereler 
cereyan etti. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
nin millî devlet, millî bağımsızlık esaslarına da
yanan bir Devletin Hükümetinin bu konudaki 
müzakereleri, ayrıntıları üzerinde farklı düşün
celerimiz olsa dahi, temel felsefe içerisinde 
nizden farklı yürütebileceğini tasavvur etmek 
istemiyorum, Eğer bu konuda aydın kamu oyu, 

Hükümet tarafından zamanında aydınlatılsa 
idi, kanuni olsa dahi birtakım gençler gerçekte 
tamamiyle iyi niyetli ve vatanperverane hislerle 
dolu olarak, ama bir yabancı /sefaret ile bir top
lu sözleşme yapmayı sağlamak gibi, en basit hu
kuk anlayışının dışında kalan bir gerekçe ile 
miting meydanlarına koşmazlardı. Bu gençleri 
miting meydanlarımı koşturan unsurlardan bir 
tanesi eğer Türkiye'de yapılan gerçekten temel
siz, gerçekten esassız, hattâ güldürücü bir aşırı 
sol edebiyatı ise, bu gençleri o mitinig meydan
larına koşturan, şey aynı zamanda onların zihin
lerinde peyda olan istifhamların, bilhassa ikti
dar tarafından cevapsız bırakılmasıdır. 

Muhterem arkadaşlarını; Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu olarak, burada bu kadar söz söy
ledikten sonra, hele Sayın Adalet Partisi Grupu 
Sözcüsü, aziz arkadaşım Cevat Odyakmaz ta
rafından, Yargıtay Başkanına, gerçekten Türk 
Tarih Kurumu tarafından da mevcudiyetinin 
tesbit edildiğini bildiğim Bursa nutkunu okudu 
diye, gençleri, muayyen zümreleri ayaklanmaya 
teşvik etti iddiası ortaya atıldıktan sonra, haki
katen Hükümetin burada birtakım izahatta bu
lunması zaruretine inanıyoruz. Sadece Sayın 
Odyakmaz'ın ileri sürdüğü şu iddiayı ele ala
lım; Yargıtay Başkanı Bursa nutkunu okumakla 
ayaklanma teşvikinde bulunmuştur. Yargıtay Baş
kanı, zannediyorusm zabıtlara da böyle geçti, eğer 
bu böyle ise çok vâıhînı bir hâdise karşısındayız, 
demektir. O zaman İcra Organına, Yargıtay Baş
kanını Yüce Divan olarak toplanacak Anayasa 
Malhketmesine sevk etmek düşer. Acaba Hüküme-
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tin, aşağısından İktidar Grupu Sözcüsünün bu 
beyanına, katılıyor mu, katılmıyor mu? Bunu bil
mek zorundayız. Katılıyorsa, o zaman vazifesini 
yapmamış demektir, bugüne kadar Yargıtay Baş
kanı hakkında hiçbir takibat . yapılmadığı için. 
Eğer katılmıyorsa, o zaman bunu burada açıkça 
söylemek zorundadır. Çünkü eğer bu memleket
te hukuk devleti prensibi varsa, o hukuk devleti 
prensibi içerisinde Yargıtay gibi bir yüce kazaî 
onganm başkanına, siyasi ilktdar grupu sözcüsü 
tarafından ayaklanma teşvikinde bulunmak is-
11 adedi] irse, Hükümet bunun karşısında susamaz. 
Bu konuda bir beyanda bulunmaya mecburdur. 
Beyanda bulunmazsa zararlı tartışmalar devam 
eder gider. Kimi vatandaşlar Yargıtay Başkanı
nın ayaklanma teşvikinde bulunduğuna inanır, 
kimi vatandaşlar inanımız.1 Bu tartışmaları kesmek 
bor şeyden evvtel hükümete düşer. Bunun gibi 
•öyle zannediyoruz ki, Sayın Başfbalkanm, belki de 
hakikaten lıiçibir (maksat ihtiva etmeyen, işgal et
tiği yüksek makamda elde etmesi hiçbir istihbara
ta dayanmayan ve tamaimiyle başka manalar kas
teden sözleri karşısındayız, olabilir. Ama, bu söy
lerin böyle olduğunun, zannediyorum, bizzat Baş
bakan tarafından açıklanmasına fırsat vermek lâ
zımdır. Çünki, şunu bilmek .zaruretindeyiz: Ma
demki böyle bir intiba doğmuştur, kim yapar ih
tilâli üstelik meşru bir iktidara karşı? Bizimde 
meşru saydığımız bir iktidara karşı kim ihtilâl 
yapar? Kim gayriımeşru bir harekette bulunur? 
Kim bulunursa bulunsun, herhalde Türk Silâhlı 
Kuvvetleri değil. Cumhuriyet Halk Partisi Gru
pu olarak 22 .Şubatta, 21 Mayısta bu Anayasa ni
zamını, bütün kademeleri ile kahramanca koru
muş olan Türk Silâhlı Kuvvetlerinin, şu veya bu 
kademesinin, şu veya hu sebeple bir gayrimeşru, 
ihtilâle tevessül etmek niyetinde olduğu yolun
daki isnatları, düşünceleri, intibaları, dedikodu
ları Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak red
dederiz ve Türk Silâhlı Kuvvetlerini en yüksek 
komutanından en küçük neferine kadar tenzih et
mek isteriz (C. H. P. sıralarından alkışlar). Ve 
Sayın Başbakanın da böyle bir maksatla konuş
mak istediğine asla kani değiliz. O halde konuş
manın mânası nedir?.. Mânasının ne olduğunu, sa
dece meselenin ehemmiyeti bakımından, Sayın 
Odyakmaız'm Adalet Partisi Grupu adına açıkla
ma yapması yetmez. Yaratılan dedikodular o ka
dar yayılmıştır ki, hattâ bunu Sayın Devlet Ba

kanı Refet Sezgin'in Başbakan adına şimdi bura
da şu veya bu şekilde kendisine has telâkatiyle 
de olsa açıklaması yetmez. Baş-bakan, buraya ge
lerek her türlü dedikoduyu, her türlü rivayeti or
tadan kaldırmak imkânını verımek lâzımdır. Cum
huriyet Halk Partisi Grupu işte bu sebeplerdir 
ki, Sayın Karahan'm genel ıgörüşme açılmasına 
dair önergesine müspet oy kullanacaktır. -(C. H. 
P. sıralarından alkışlar) 

CEVAD ODYAKMAZ (Sivas) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Odyakmaz, söz istiyorsu
nuz ama, size 89 ncu madde muvacehesinde söz 
vermek imkânımızın olmadığı arzederim. 

CEVAD ODYAKMAZ (Sivas) — Tavzih 
edeyim. 
BAŞKAN — Mümkün değildir efendim. Grup

lardan birer .arkadaşın konuşacağı 89 ncu madde
de musarralhtır. Ancak Sayın Bakana söz verebi
lirim. Konuşacak mısınız? 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale)1 — Evet. 

ıBAŞKAN — Buyurun efendim. Vakit aız kal-
anıştırda, onun için Sayın Bakana sorduğumun se
bebi budur. 

HÜKÜMET ADINA DEVLET BAKANI 
REFKT SEZGİN (Çanakkale) — Efendim, 
taibiatiyle Sayın Başbakan adına Hükümet adı

na mâruzâtımız olacaktır. Sayın Kırca her ne 
kadar 'Sayın Başbakanın bizzat beyanda bulun
masını istiyeıı bir konuşma yaptılar ise de, ko
nuşmayı Hükümdt adına Yüce Meclise arz ede
ceğiz. Yalnız, Riyaset .Divanından bir istirha
mımız olacak; her partiden sözcüler konuştu
lar.' Bütün konuşmalara yarım saat içinde, Mec
lisin kapanmasına yarım saat kaldığına göre, 
kısa zaman içinde cevap vermek imkânsızlığı 
da aşikârdır. Bendeniz cevaplarımı 'arz etmeye 
amadeyim, 'hazırım, eğer celse uzatılırsa. Bir 
mehil talebi maksadına mâtûf olmıyaralk, bu be
yanda bulunduğumu da arz ötmek isterim. Eğer 
saat 19,00 da celse kapat ılacaksa Yüce Heyeti
nizden istirham edenim; mâruzâtımın tamamını 
bir celsede ifade etmek imkânını lütfen bahış 
'buyursunlar. 

BAŞKAN — Muhterem ^arkadaşlarım; şimdi 
Sayın Bakanm düşüncesi doğru. Bütün grup
lar ayrı ayrı; uzun uzun konuştular. Bunların ce-
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vabını elbette yarım saate sığdıramıyacağı mu
hakkak. Arzu ederlerse 19 a kadar konuşabilir-
lor, ikinci bir birleşimde tam'amlıyabilıirler. 
Ama, arzu ederlerse yalnıız öbür birleşime bırak
mak üzere şimdi (birleşimi kapatabiliriz. 

DEVLET BAKANI REFET SEiZGÎN (De
vamla) — Yüce Heyet hâkem olsun. Arz ede
yim 'Sayın Başkan maruzatımı 'bir celsede Yüce 
Meclise takdim etmek işitiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın 'Bakan bir celse
de .konuşmak istedi. Buna göre saat 19 dan 
sonra celsenin devamını kabul edenler lütfen 

1. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'm, 
Personel Kanunu kadro çizelg esindeki Tekniker
lere verilen yerin, Yapı Kalfa Okulu mezunlarına 
da tatbik edilip edilmiyeceğine dair Millî Eğitim 
Bakanlığından sorusu ve Devlet Bakanı Cihat Bil-
gehan'ın yazık cevabı (7/125) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
2 0 . 4 . 1966 

Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına emir 
ve müsaadelerinizi saygı ile arz ederim. 

Sivas Milletvekili 
Gıyasettin Duman 

a) Yapı kalfa okulu mezunları yapı enstitü
sünü bitirdikten sonra bir yıl daha fazla tahsil 
yaptıkları malûmunuzdur. 

b) 6785 sayılı İmar Kanunu madde 14 e 
göre yapı kalfa okulları mezunları mesuliyet ve 
vazife salâhiyeti bakımından teknikerlerle aynı 
tutulmuşlardır. 

c) Şimdiye kadarla tatbikatta muadelet da
ima üste emsal tutulduğuna göre Personel Kanu
nu kadro çizelgesindeki teknikerlere verilen ye
rin yapı kalfa okulu mezunlarına da tatbik edi
lecek midir? 

işaret buyursunlar... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. Kabul edilmediğine göre önümüz
deki birleşime bırakmak zarureti hâsıl olmuş
tur. 

Muhterem arkadaşlarım, Başkanlık Divanı 
olarak bir mâruzâtımız vardır. Petrol konusu 
hakkında araştırma için yapılan komisyon seçi
mine 198 arkadaş iştirak etmiştir, nisap •sağla
namamıştır. arz ederim. 

12. Aralık 1966 Pazartesi günü saıaıt 15,00 te 
toplanmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,25 

Devlet Bakanlığı 14.10.1966 
Sayı : 838 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sivas Milletvekili Sayın Gıyasettin Duman'-

m Millî Eğitim Bakanına yöneltip, Sayın Baş
bakanımız tarafından cevaplandırılmakla görev
lendirildiğim yapı kalfa okulu mezunlarının sınıf 
tüzüklerinde teknikerlerle aynı olması hakkında
ki yazılı soru önergesine ait cevaptan 2 nüsha 
ilişikte takdim, edilmiştir. 

Saygılarımla arz ederim. 
Devlet Bakanı 

Cihat Bilgehan 
Yapı kalfa okulu mezunlarının durumu ince

lenmiş, görev ve sorumlulukları nazarı itibara 
alınmak suretiyle ilgili sınıf tüzüklerinde gerek
li düzeltme yapılmış ise de; Devlet Personel Dai
resince 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
üzerinde yeniden yapılmakta olan incelemelerde 
Anayasanın 117 ne i maddesindeki hükme uygun 
olarak sınıf tüzükleri sisteminden vazgeçilmek, 
daha objektif esaslara gidilmesi öngörülmüş ve 
çalışmalara baş] anmıştır. 

Saygılarımla arz ederim. 

2. — Kütahya Milletvekili Ahmet Can Bil-
gin'in; tahsil maksadiyle İstanbul'a gönderilen 
Garp Linyitleri Tunçbilek işletmesi Ambar Şefi
ne istihkak olarak neler ödendiğine dair sorusu 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam İbrahim 
Deriner'in yazılı cevabı (7/132) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kay

naklar Bakanı tarafından yazdı olarak cevaplan
dırılmasına tavassutlarınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Ahmet Can Bilgin 

Kütahya Milletvekili 
Bir kararname ile Ordudan ayrılan istihkâm 

subaylarının bir kısmına 2 senelik bir tahsil sü
resi neticesi İnşaat Mühendisliği diploması veri
leceği öngörülmektedir. Bu kararnameye göre 
G. L. 1. (Garp Linyitleri İşletmesi) Tunçbilek 
Bölgesi Ambar Şefi Sainı Kır, tahsil maksadiyle 
İstanbul'a gönderilmiştir. 

1. Adı geçen şahsa tahsil bursu mu öden
mektedir, yoksa ambar şefliği kadrosundaki ay
lığını mı almaktadır? 

2. İstanbul'da tahsilde bulunduğu müddetçe 
kendisine bir de vazife harcırahı ödenmekte mi
dir? 

Ödenen bu harcırahın bugüne kadar yekûnu 
nedir? 

3. İnşaat mühendisliği tahsili için İstanbul'
da bulunduğuna göre harcırah tahakkuku için 
hangi vazifede gösterilmektedir? 

Yukarıdaki sorularımın (yazılı olarak) ce
vabını arz ederim. 

T.C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 11.10.1966 

Bakanlığı 
Personel Müdürlüğü 

Sayı: A-09/D-42.15/4935-45625 
Konu : Sayın Ahmet Can Bilgin'in 

soru önergesi 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 7.5.1966 gün ve Genel Sekreterlik Ka
nunlar Müdürlüğü 7/132-1981/9986 sayılı yazı
larınız. 

Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Can Bil-

gin'in 2.5.1966 günlü yazılı soru önergesinde 
«Tahsil maksadiyle İstanbul'a gönderilen Garp 
Linyitleri Tunçbilek İşletmesi Ambar Şefine is
tihkak olarak neler ödendiğine» dair sorulan hu
susların cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

İbrahim Deriner 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Kütahya Milletvekili Ahmet Can Bilgin'in 
«Tahsil maksadiyle İstanbul'a . gönderilen Garp 
Linyitleri Tunçbilek İşletmesi Ambar Şefine 
istihkak olarak neler ödendiğine dair» soru 
önergesi cevabı aşağıdadır. 

Başbakanlık Devlet Personel Dairesi Başkan
lığının teşebbüsü sonucunda, Fen Tatbikat Oku
lu (Fen Okulu) nun, istihkâm ve demiryolu bö
lümünden mezun olmuş bulunan ve halen çeşit
li sebeplerle ordudan ayrılmış olan teknik perso
nel için, Beş Yıllık Kalkınma Plânında öngörü
len eleman ihtiyacının karşılanması amaciyle İs
tanbul Teknik Üniversitesi Teknik Okulunda 4 
sömestrdik bir öğretime tabi tutularak inşaat 
mühendisi yetiştirilmeleri hususu sağlanmış ve 
Saim Kır da bu özel eğitime katılmıştır. 

1. Saim Kır'a tahsil bursu değil işgal ettiği 
kadrosunun aylığı ödenmektedir. 

2. İstanbul'da tahsilde bulunduğu müddetçe 
kendisine 16.6.1966 tarihine kadar ödenen har
cırah yevmiyesi ve yol parası müfredatını gös
terir cetvel ilişikte gönderilmiştir. 

3. Maliye Bakanlığının bir örneği ilişikte 
sunulan 20.4.1965 tarih ve 5031 sayılı yazıların
da da belirtildiği gibi, mezkûr özel eğitime tabi 
tutulan personelin durumları, 6245 sayılı Harcı
rah Kanunu hükümlerine göre, geçici görevle 
ahar mahalle izam mahiyetinde bulunduğundan, 
Saim Kır kadrosunun bulunduğu vazifede gös
terilmektedir. 
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G.L.I. Tunçbilek Materyal Şefi Saim (Kır'a inşaat mühendisliği kursuna iştiraki için ödenen harcırah 
yevmiyeleri ve yol parası müfredatını gösterir listedir 

Tarihinden 

15. 4.1965 
16. 4.1965 

1. 5.1965 
1. 6.1965 
1. 7.1965 

1.11.1965 
1. 8.1965 
1.12.1965 

17. 4.1966 
1. 5.1966 

15. 5.1966 
1. 6.1966 

Tarihine 
kadar 

16. 4.1965 
30. 4.1965 
31. 5.1965 
30. 6.1965 
31. 7.1965 

30.11.1965 
12. 8.1965 
31.12.1965 
30. 4.1966 
14. 5.1966 

31. 5.1966 
16. 6.1966 

Gün 

1 
15 
31 
30 
14) 
17) 
30 
12 
31 
14 
14 

17 
16 

Yevmiyesi 
Tl. 

24 
24 
24 
24 
24 
16 
16 
16 
16 
24 
24 

24 
24 

Yevmiye 
tutarı 

•Tl. 

24 
360 
744 
720 
336 
272 
480 
192 
496 
336 
336 

408 
384 

Yol 
parası 

Tl. 

40,50 
> 
1 

J 

> 
" 'i 

> 
1 

'i 

) 

Yekûn 
—,— 
—,— 

Yekûn 
Tl. 

64,50 
360 
744 
720 . 
336 
272 
480 
192 
496 
336 
336 

4.336,50 
408 
384 

Tunçbilek - İst 
istanbul'da 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

T.C. 
Maliye Bakanlığı 

Bütçe ve Malî Kontrol Un. 
20.4.1965 

MY1. 

Savı 
Masraf Ka. 
: 115521-1990-5031 

Konu : Kursa giden 
personel hakkında 

yevmiyeli 

İlgi : Zatişleri Müdürlüğü sözü ile gelen 
9.4.1964 tarihli ve 50/104/18-3929 sayılı yazıya. 

Fen Tatbikat Okulu istihkâm ve Demiryolu 
bölümü mezunlarından olup, istanbul Teknik 
Üniversitesine bağlı Teknik Okulda 4 sömestre 
süreli özel eğitime tabi tutulan idarenize men
sup yevmiyeli teknik personelin durumu ince
lendi. 

6245 sayılı Harcırah Kanununun 3 ncü mad
desinin (C) bendinde yevmiyelilerin de hizmetli 
tâbiri şümulüne dâhil olduğu ifade edilmiş ve 
bunların geçici bir görevle ahar mahalle gönde
rilmeleri halinde geçici görev yollukları ile asıl 
görevlerine ait istihkaklarını almaları tabiî bu
lunmuştur. 

Genel yekûn 5.128,50 

Esasen geçici görevle vazife gören bir me
murun asli vazifesini de ifaya devam etmiş sa
yılacağı cihetle böyle bir kimsenin asli vazifesine 
ait istihkakının kösilmesi de düşünülemez. 

Harcırah Kanununun 37 nci maddesinde mes
lekî bilgilerini artırmak ımaiksadiyle kurslara ve
ya okullara -gönderilenler için farklı yevmiye ve
rilmesi derpiş edilmiş olmakla beraiber durum
ları geçici görevle ahar mahalle izam mahiyetin
dedir. 

Bu itibarla 10195 sayılı Kararnameye bağlı 
yevmiyeli teknik personel yönetmeliğinin 8 nci 
maddesinde mevcut (Teknik elemanların dâhil 
olduğu dereceye ait yevmiyeyi alabilmeleri için 
o derecenin hizmetini fiilen yapması şarttır.) 
Kaydının kursa devamları süresince yevmiyele
rinin ödenmesine devam olunmasına mani olamı-
yacağı düşünülmektedir. 

.Bununla beraber, yevmiyeli olarak çalışan 
personelin 2 sene gibi uzun bir müddet vazife
lerinden ayrılmaları hizmeti aksattıracak mahi
yette olduğu takdirde kendilerinin görevleriyle 
irtibatları kesilerek yerlerine alınacak diğer ele-
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manlarla hizmetin yürütülmesi de idarelerinin 
takdirlerine tabidir. 

MJütalâaten arz olunur. 

Maliye 'Bakanı 
17 . 6 . 1966 

3. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı 
Esatoğlu'nun, bâzı dergilere Devlet ve Kamu İk
tisadi Teşekkülleri tarafından verilen ilân ve 
reldâmlara dair sorusu ve Maliye Bakanı İhsan 
Oürsan'ın yazılı cevabı (7/157) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, «yazılı» olarak, Başbakan 

ve Maliye Bakanı tarafından cevaplandırılmasına 
müsaadelerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 

Nevşehir Milletvekili 
Salâhattin Halkkı Eısatoğkı 

Devlet ve Kamu'İktisadi Teşekküllerinin, ga
zete ve dergilere hangi şartlar ile ilân ve Taklam 
verebileceği, 195 sayılı Kanun ile kurulmuş Basın 
İlân Kurumu tarafından hazırlanan ve Resmî 
Gazete ile yayınlanan kararnaıme ve yönetmelik
ler ile tanzim edilmektedir. 

Devlet ve Kamu İktisadi Kuruımlarının, bu 
karar ve yönetmeliklere uymıyacak bir şekilde, 
iktidar partisine mensup şahısların, bu partiyi 
savunacak şekilde yayınladığı bâzı dergilere, bu 
arada «Doz» ve «Türkiye Fikir Ajansı» n,a rek
lâm verdiği görülmüştür. 

Bu reklâmlar nasıl verilebilmektedir? Kanun, 
karar ve yönetmeliklere aykırı hareket edıenler 
hakkında, ne gibi işlem yapılmıştır? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 13 . 1.0 . 1966 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 
Sayı: 87 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 21 . 6 . 1966 tarihli, Kanunlar Müdür

lüğü 7/157 sayılı yazıları. 
Nevşehir Milletvekili Sayın Salâhattin Hakkı 

TCsatoğlu tarafından (Devlet ve İktisadi Devlet 
Teşekkülleri tarafından bâzı dergilere verilen ilân 
ve reklâmlarla ilgili) olarak Başbakanlığa ve Ba
kanlığıma yöneltilen, Başbakanlıkça da tarafım
dan cevaplandırılması tensip buyurulan yazılı 

soru üzerine yaptırdığım tetkikler (Doz) ve (Tür
kiye Fikir Ajancı) adlarındaki dergilere Basın -
İlân Kurumunun ilân ve reklâm listesinde yer 
verilmemiş olduğunu, dolayısiyle ilân ve reklâm 
almafmış bulunduklarını... Öğrenmiştir. 

Keyfiyet, aynı konu ile ilgili 24 . 6 . 1966 
tarihli, Kanunlar ve Kararlar 77 -111/3723 sa
yılı yazısına cevaben Başbakanlığa da arz edil
miştir. 

Bilgilerine saygı ile arz olunur. 
Maliye Bakanı 
İhsan. Gürsan 

i. -T- Siirt Milletvekili Hüseyin Hüsnü Oran'-
m, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında öngörü
len çimento fabrikalarından birinin Siirt'te ya
pılmasının düşünitlüp dlişAivihncdiğine dair so
rusu, ve Sanayi Bakanı Mehmet Turgut'un yazılı 
cevabı. (7/171) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Sanayi Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplaindırılmasma de
lâlet buyurülmasmı saygiyle arz ve rica ede
rim. 

2 . 7 . 1966 
Siirt Milletvekili 

Hüsnü Oran 

1. Birinci Beş Yıllık Plân hedeflerine 
uygun olarak Siirt'te kurulması vaktiyle dü
şünülmüş olan çimento fabrikasının 3 ncü 
Koalisyon Hükümeti zamanında politik mü
lâhazalarla Van'da kurulması cihetine gidil
diği malûmdur. Bu fabrikanın Siirt'te kurul
masının memleket menfaatleri yönünden daha 
olumlu sonuçlar doğuracağı Çimento Sanayii 
Genel Müdürlüğünce tetkik ve tesbit edildiği 
doğru mudur? Doğru ise, vaktiyle irtikâbe-
dilen hatanın tashihi düşünülmekte ve müm
kün görülmekte midir? 

2. Şayet bahse konu çimento fabraikası-
nın Van'da inşası teşebbüsünden vazgeçilemi-
yeceği mütalâa edilmekte ise, İkinci 5 Yıllık 
Plânda öngörülmekte olan çimento fabrikala
rından birinin, gerek hammadde, enerji ve 
münakale imkânlarının elverişliliği bakımın
dan ve gerekse bölgenin kalkındırılması yö
nünden , Siirt'te açılması düşünülmekte mi
dir? 
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T. C. 
Sanayi Bakanlığı 8 . 10 . 1966 
Müsteşarlık Yazı 

İşleri Bürosu 
Sayı : 9/533 

622491 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 7 . 7 . 1966 tarih, Genel Sekreterlik 
Kanunlar Müdürlüğü 7/171 - 2376/12675 sayılı 
yazınız : 

Siirt Milletvekili Hüseyin Hüsnü Oran'ın, 
«İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında öngörü
len çimento fabrikalarından birinin Siirt'te 
kurulması» hakkındaki yazılı soru önergesine 
cevabımız ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 

Sanayi Bakanı 
Mehmet Turgut 

Siirt Milletvekili Hüseyin Hüsnü Oran'ın 
yazılı soru önergesine Sanayi Bakanlığı ce
vabı : 

1. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı çer
çevesinde yeniden tesisi düşünülen çimento 
fabrikalarının adedi ve kuruluş yerlerinin 
tesbiti ve bilhassa Doğu fabrikasının yerinin 
tâyini hususunda Türkiye Çimento Sanayii 

.T. A. Ş. Genel Müdürlüğünün Van ve Tat
van'ı mukayese eden görüşü, iki bölge arasın
da nihai kararın tesbitini teminen Devlet 
Plânlama Teşkilâtına bildirilmiş, Yüksek 
Plânlama Kurulunun 25 . 5 . 1964 tarihli top
lantısında da konu incelenerek Doğu Fabri
kasının Van'da kurulması uygun görülmüştür. 

Yukarıdaki izahat muvacehesinde ve ha
len fabrika kuruluş arazisinin satmalınmış 
ve lüzumlu makina ve teçhizatı mukaveleye 
bağlanmış bulunan Van Fabrikasının kurulu
şundan sarfınazar edilmesini mümkün ve fay
dalı mütalâa edilmemektedir. 

2. — İkinci Beş Yıllık Plânda 1969 yılın
da başlamak üzere Siirt ili hudutları içinde 
Batman'da 400 000 ton/yıl kapasiteli bir çi
mento fabrikasının kurulması öngörülmüş bu
lunmaktadır. 

5. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ın, Yıldızeli ilçesinde, Yıldız 
ırmağının sağ ve sol kıyılarında yapılacak su
lama tesislerinin süratle ikmali için ne düşünül
düğüne dair sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı İbrahim Deriner'in yazılı cevabı 
(7/183) 

18 . 7 . 1966 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Balkanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasına aracılığınızı saygılarla rica 
ederim. 

Mustafa Kemal Palaoğlu 
Sivas Milletvekili 

Sivas ilinin Yıldızeli ilçesinde, Yıldız ırma
ğının sağ ve sol sahil sulama işi bölgenin umut 
bağladığı son derece önemli ve ciddî bir ko
nudur. Böyle olduğu içindir ki, mesele birinci 
5 Yıllık Kalkınma Plânı içinde ele alınmış ve 
etütleri süratle yapılarak bir mütaahhide 
ihale edilmiş idi. Sözleşmeye ve projeye göre 
işin 1965 yılında bitmesi gerekiyordu. 

Mahallinde ifade edildiğine göre D. S. 1. 
ile mütaahhit arasında fiyat farkı ihtilâfı 
ölmüş yine ifade edildiğine göre, bu, süratle 
çözümlenerek mütaahhide fiyat farkı dahi 
ödenmiştir. Bütün bunlara rağmen mütaahhit 
işin sadece bir kısmını yaptıktan ve Devlet
ten külliyetli miktarda para aldıktan sonra işi 
fiilen ve bitirmeden maalesef terk etmiştir. 
Şimdi bu hizmet tamamen yüzüstü bırakılmış 
ve âdeta unutulmuştur. 

Bâzı büyüklere yakınlığından bahsedilen 
'bu müttaahhit, öyle görünüyor ki, kötü mü
taahhit tipinin temsilcilerinden birisidir. Ama, 
görevi sadece halka hizmetten ibaret olmak 
gereken Bakanlığınız bu kayıtsızlığı nasıl gös
terebilmektedir? 

Sivas ili, esasen Devletin elinin en az uzan
dığı büyük fakat talihsiz bir bölgedir. Ta
mamlandığında çevresine* en az her yıl 3 mil
yon Türk liralık değer katacak ve böylece 
kendisini birkaç yıl içinde amorti edecek olan 
bu hizmetin süratle sonuçlanması için Bakan
lığınız ne düşünmektedir? İşe tekrar ciddî 
şekilde ne zaman başlanacak ve iş ne zaman 

I bitirilecektir? 
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Bütün bunlara açık, kesin ve mümkün ol
duğu kadar çabuk cevap verilmesini rica edi
yorum. 

T. C. 
Enerji ve Tabiî 13 . 10 . 1966 

Kaynaklar Bakanlığı 
Müsteşarlık Yazı 

İşleri Bürosu 
Sayı : 02/8012/4575 

Konu : Yıldız ırmağı su
laması Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Millet Meclisi Genel Sekreterliğinin : 

21 . 7 . 1966 gün, Kanunlar Müdürlüğü : 
7/183 sayılı yazınız. 

Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğ-
lu'nun; 18 . 7 . 1966 günlü «Sivas'ın Yıdızeli 
ilçesinde, Yıldız ırmağının sağ ve sol kıyı-
larnda yapılacak sulama tesislerinin süratle 
ikmali için ne düşünüldüğüne dair» yazılı 
soru önergeleri cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı 
İbrahim Deriner 

Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğ-
lu'nun, 18 . 7 . 1966 günlü «Sivas'ın Yıldızeli 
ilçesinde, Yıldız ırmağının sağ ve sol kıyıla
rında yapılacak sulama tesislerinin süratle ik
mali için ne düşünüldüğüne dair» yazılı soru 
önergeleri cevabı aşağıdadır : 

Sivas Yıldız Irmağı sulaması inşaatı işi, ka
nuni ve akdî sebeplerden dolayı tasfiye edil
miş olup tasfiye muamelesi ikmal edilmek üze
redir. 

Soru önergenizde temas ettiğiniz hususlar 
aşağıdaki şekilde cereyan etmiştir. 

1. Sözleşmede'ki hükme göre mütaahhide 
çimenıto ve akar yakıtlarda vukua gelen fiyat 
yükselmesi sebebiyle fiyat artışları Ödenmiş 
bulunmaktadır. 

Bu husus bir ihtilâfın çözümlenmesi so
nucu «olmayıp, ihtilafsız şekilde mukavelenin 
tatbikatından doğan bir ödemedir. 

2. Yukarıda 1 nci maddede ifade edilen 
mütaahhide hakkı olandan başka bir tediye 
yapılmamıştır. İşin terk edilmesi işi de yapılan 

2 nci keşifte keşiflerin % 60 gibi bir miktar
da artmış bulunması sebebiyle işin tasfiye 
edilmesinden ileri gelmiştir. 

3. Bakanlıkça; bu işin biran evvel ik
mali için teşebbüse geçilmiş ve emaneten 
yaptırılmasına karar verilmiş bulunmaktadır. 

Halen işyerine gönderilecek makinalar için 
servis yolu yaptırılmakta olup işe önümüz
deki hafta içinde başlanacaktır. 

Sağ sahil sulaması da malî yıl içinde ik
mal edilmiş bulunacaktır. 

6. — Muş Milletvekili N ermin Neftçi'nin, 
Muş'un Varto ilçesinde zelzeleden ağır hasar gö
ren köylülerin, zirai kredi taksitlerinin ertelenme
si ve bunlara yeniden kredi verilmesi imkânları ko
nusunda ne düşünüldüğüne dair sorusu ve Tica
ret Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu'nun yazılı ce
vabı (7/184) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı 
saygı ile rica edenim. 

Mu§ Milletvekili 
Nertmin Neftçi 

Muş'un Varto ilçesinde -Zelzeleden ağır hasar 
görmüş, olan köylerinde ikaımet eden köylüler, 
bir yandan barınaklarını yapmak diğer yandan 
maişetlerini temin etmek endişesi içindedirler. 
Bu köylülerin % 90 ı Ziraat Bankasına zirai 
kredi dolayısiyle borçlu durumdadırlar. 

Köylünün zirai kredi taksitlerinin ertelenmesi 
ve yeniden kredi verilmişe imkânları hususunda 
Bakanlığınızca ıue gilbi tedbirler alınmıştır veya 
alınacaktır? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 14 . 9 . 1966 

İç Ticaret 
Genel Müdürlüğü 

Şube remzi ve No. 4/18308 
Banka ve Kredi 

Konu : Muş Milletvekili Sa
yın Nermin Neftçi'nin ya
zılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 21 . 7 . 1966 gün ve 7/184 - 2547/13336 

sayılı yazınız : 
Muş - Varto ilçesinde zelzeleden ağır hasar 

gören köylülerin, zirai kredi taksitlerinin er-
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telenmesi vo bunlara yeniden kredi verilmesi 
imkânları konusunda ne düşünüldüğüne dair 
Muş Milletvekili Sayın Nerınin Neftçi tara
fından verilen ve bir sureti ilgilide kayıtlı 
yazınız ekinde alınan, yazılı soru önergesi, 
incelenmiş ve bu husustaki cevap ekli olarak 
sunulmuştur. 

Keyfiyet bilgilerinize arz olunu t-. 
TicaretBakanı 

Sadık Tekin Müftüoğlu 

Muş Milletvekili Sayın Nermin Neftçi'nin 
Varto'da zelzeleden zarar gören köylülerin 
zirai kredi durumu hakkındaki yazılı sorusu 
cevabıdır : 

Muş ilinin Varto ilçesinde zelzeleden ağır 
hasar görmüş olan köylerde ikâmet eden 
köylülerin, zirai kredi taksitlerinin ertelenmesi 
ve yeniden kredi verilmesi imkânları husu
sunda : 

1. Varto ilçesindeki 113 köy ve mahal
lede 2 431 çiftçi üzerinde bulunan 2 058 563 
lira ve Muş ili merkez bölgesinde 9 köy üze
rindeki 259 348,34 lira, kredi bakiyesine ait 
takibat ve tahsilat işlemlerinin 1967 yılı 
mahsûl idrak mevsimine bırakılması için T. O. 
Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünce, mahallî 
şubelere gereken talimat verilmiştir. 

2. Ödeme güçleri nıüsaidolan müstahsılla-
rın da kredi ile ilgili talepleri, mevzuat daire
sinde nazarı itibara alınacaktır. 

3. Vukubulan son deprem sebebiyle de 
mahsulleri zarar gören, ev ve işletme binaları 
hasara uğrayanların, bankaya olan borçları
nın ertelenmesi, erteleme şümulüne girmiyen 
ve kanuni takibata intikal etmiş veya et
memiş olan alacakların imhali, yeni kredi 
taleplerinin karşılanması hususunda Erzurum, 
Hınıs, Çat, Muş, Varto ve Karlıova şubelerine 
gereken talimat verilmiştir. 

Keyfiyet bilgilerine arz olunur. 

7. — Erzurum Milletvekili Nihat JJiler'in; 
Erzurum'un Hınıs ilçesinde zelzeleden hasar gör
müş vatandaşlara, evlerini tamir etmeleri ivin, 
ne miktar kereste tahsisi yapıldığına dair soru
su ve Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'ın yazılı ce
vabı (7/199) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Tanın Bakanı ta-

9 . 12 . 1966 O : 1 

rafından yazılı olarak cevaplandın I masına delâ
letlerinizi arz ve rica ederim. 27 . 7 . 1966 

E rzu ı•unı M i 11 ctveki I i 
Nihat Diler 

6. 7 Mart 1966 gecesi Hmıs'da vukubulan 
zelzele dolayısiylc hasar görmüş vatandaşlara; 
evlerini tamir etmeleri için mühtacloldukları 
kerestenin verilmesi hususunda, gerdk vatan
daşlar tarafından ve gerekse İmar ve İskân Ba
kanlığınca istenilen miktara göre; Orman Ka
nunun 25 ve mütaakîp maddeleri gereğince 
ne miktar kereste tahsisi yapılmıştır ? 

Bugüne kadar tahsisin gecikme sebeplerinin 
başka denetim yollarına başvurmamıza hacet 
kalmadan acilen yazılı olarak cevaplaındıırıl-
nıasını arz ve rica ederim. 

T. O. 
Tarım Bakanlığı 

üizel Kalem Müdürlüğü 
Şb. M d. Müşavirlik 24 . 9 . 1966 

872/82764 

Konu: Önerge hakkında 

Millet Meeliisl Başkanlığına 
İlgi : 1 . 8 . 1966 gün Genel Sekreterlik Ka

nuni ar Müdürlüğü 7/199 - 2607/13961 sayılı 
yazı. 

Erzurum'un Hınıs İlçesinde zelzeleden ha-
s-ar görmüş vatandaşlara, evlerini tamir etme
leri için, ne miktar kereste tahsisi yapıldığına 
dair Erzurum Milletvekili Sayın Nihat Di
ler'in yazılı soru önergesi tat/kik edildi: Konu
ya ait cevaplarımız aşağıdadır. 

1. 6 - 7 Mart 1966 gecesi Hınıs'ta vukubu
lan zelzeleyi mütaakîp yapılan ilk tesbit neti
cesinde 29 (köyde zarar gören 358 afetzedeye 
mesken onarımında kullanılmak üzere 351 M;! 

tomruk kesme ve taşıma masrafları karşılığın^ 
da ve ilçe merkezinde zarar görenlere ise 143 
M.H tomruk muhammen bedel karşılığında tah
sis edilmişti. 

2. ıSonradarı İnıaır ve İskân Bakanlığı ta
rafından Erzurum ilinin Hınıs, Muş ilinin Var-
'to ilçeleri ile Varto ilçesi Mercimekkale buca
ğı çevreisirıdc bulunan yaklaşık olarak 115 k'öy-
de konutların genel hayata etkili derecede ha
sar gördüğü teslbit edildiği ve 3312 afetzede 
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aileye konut inşa edileceği belirtilerek her ko
nut için 7 613 M3 hesabı ile 25 215 M8 kereste
ye muadil tomruğun tahsisi talebedilmesi üze
rine yukarıda belirtilen tahsislerin de bu ta
lep içinde mütalâası gerekmiş ve tahsis mik
tarlarının İmar ve İskân Balkanlığmm ihti
yaç cetvelleri esası dairesinde karşılanmajsı için 
mahallî Orman İşletmesine gereken talimat ve
rilerek tahsislerin 'mahlline ulaştırılması taki-
bedilmekte iken aynı mıntakadan 19 . 8 . 1966 
tarihinde yeni deprem vukulbulmuş, ihtiyaç 
miktarı ve yaptırılacak konut sayısında deği-

—>»• *si>< 

siklik olacağına binaen son duruma göre ke
reste ihtiyacı tesbitleri yeniden yaptırılmıştır. 

3. Son zelezele durumu muvacehesinde 
Hükümetin aldığı karar gereğince deprem böl
gelerinde felâkete uğrıyanlarla ilgili inşaatlar 
İmar ve İskân Bakanlığınca yürütülecektir. 
Zelzele bölgesi konut inşaatı için lüzum göste
rilen kereste ihtiyacı adı geçen Bakanlığa nok
sansız olarak tahsis edilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Tarım Bakanı 
Bahri Dağdaş 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI. 

16. BİRLEŞİM 

9 . 12 . 1966 Cuma 

Saat: 15.00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Petrol konusunda inceleme yapmak 
için kurulması kabul edilen Meclis Araştırma
sı Komisyonuna üye seçimi. 

2. — Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'm, 
Anayasamızın kalbul ettiği temel haklar ve hür
riyetlerin kullanılmasında ve ödevlerin yerine 
•getirilmesinde, kanunların uygulanmasında Hü
kümetçe izlenen politika üzerinde Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir genel görüşme 
.açılmasına dair önergesi. (8/23) 

3. — Erzurum Milletvekili İsmail Hakkı 
Yıldırım ve 9 arkadaşının, Millet Meclisi tu
tanaklarında ve ses bantlarında sahtecilik ya
pıldığına dair, Ankara Milletvekili Osman Bö-
lükbaşı tarafından ortaya atılan ve Millet Par
tisi hükmî şahsiyetinin de katıldığı iddia ve is
natların tahkiki için bir Meclis Araştırma Ko
misyonunun teşkiline dair önergesi (10/9) 

4. — Yozgat Milletvekili İsmail Hakkı Akdo-
ğan'm, 27 . 2 . 1966 tarihli Meclis tutanağında 
tahrifat yapıldığı iddiasına dair Anayasanın 88 
nci maddesi gereğince bir Meclis Araştırma Ko
misyonu teşkili hakkında önergesi (10/10) 

B - İKİNOl DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

1. — Çalışma Bakanlığının kuruluşu, ve gö
revleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu 
kanuna yeni maddeler eklenmesi hakkin da ka
nun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/123) 
<<S. Sayısı : 106) [Dağıtma tarihi : 29 . 4 .1966] 

2. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 

Kılıçoğlu ve 21 arkadaşının, Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı cetvelin Emniyet Genel Mü
dürlüğü kısmına kadro eklenmesi bakkıiida ka
nun teklifi ve Maliye, İçişleri ve Plân komis
yonlarından seçilen 5 er üyeden kurulan Ge
çici Komisyon raporu. (2/244) (S. Sayısı : 80) 
[Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1966] 

rv 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Sayıştay kanunu teklifi ve Maliye, Sa
yıştay, Anayasa ve Plân komisyonlarından 5 er 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu 
(2/338) (S. Sayısı : 147) [Dağıtma iarihi : 
2 . 8 . 1966] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli silâh
lar ve bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . 1953 tarih 
ve 6136 sayılı Kanunun 13 ncü maddesiyle 
15 nci maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/146) (S. Sayısı-: 23) [Dağıtma ta
rihi: 1 . 2 . 1966] 

3. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Fik
ret Turhangil ve 9 arkadaşının, Tababet ve 
şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Adalet Komisyonu raporları (2/140) (S. 
Sayısı : 90) [Dağıtma tarihi: 24 . 3 . 1966] 

4.. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs 
ve 12 arkadaşının, 5680 sayılı Basın Kanunu
nun 31 nci maddesinin yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve İçişleri, Turizm ve 
Tanıtma ve Adalet komisyonları raporları 
(2/41) (S. Sayısı : 128) [Dağıtma tarihi: 
9 . 7 . 1966] 

(Devamı arkada) 



X 5. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel ka
nunu tasarısı ve Millî Savunma, Maliye ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan 
Geçici Komisyon raporu (1/234) (S. Sayısı: 156) 
[Dağıtma tarihi 24 . 11 . 1966] 

X 6. — Umumi hayata müessir âfetler dolıa-
yısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardım
lara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerimin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ve İmar ve İskân, İçişleri ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan 
Geçici Komisyon raporu. (1/231) (S. Sayısı : 
159) [Dağıtma tarihi : 28 . 11 . 1966] 

X 7. — iş kanunu tasarısı ve Tarım, Ulaştır
ma, Sanayi, Millî Savunma, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Bayındırlık, İçişleri, Ticaret, Adalet, 
Çalışma ve Plân komisyonlarından seçilen 2 şer 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/232) 
(S. Sayısı : 160) [Dağıtma tarihi : 1 . 12 . 1966] 

X 8. — Deniz İş kanunu tasarısı ve Tarım, 
Ulaştırma, Sanayi, Millî Savunma, Sağlık ve 
Sosyal Yardım, Bayındırlık, İçişleri, Ticaret, 
Adalet, Çalışma ve Plân komisyonlarından se
çilen 2 şer üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru (1/233) (Gündeme) (S. Sayısı :161) [Da
ğıtma tarihi: 3 . 12 . 1966) 

X 9. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1962 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Karayolları Genel Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu, (3/151, 1/34) (S. 
Sayısı : 149) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 10. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Karayolları Genel Müdürlüğü 
1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu. (3/251, 1/49) (S. 
Sayısı : 148) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 11. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1963 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu. (3/390, 1/52) (S. Sayısı : 
150) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 12. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel'" 
Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Kesinhesabma ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezikeresi ile Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyo
nu raporu (3/115, 1/46) (S. Sayısı : 151) [Da
ğıtana tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 13. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1962 bütçe yılı Kesinhe
sabma ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/155, 1/35) (S. 
sayısı : 152) [Dağıtma tarihi - 2 . 8 . 1966] 

X 14. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1963 bütçe yılı Kesinhe-
saıbma ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başlkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1963 bütçe yılı Kesinıhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/372, 1/54) (S. 
sayısı : 153) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 15. — Tökel Genel Müdürlüğü 1966 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkla
rı tezkereleri (Millet Meclisi 1/256; Cumhuri
yet Senatosu 1/688) (Millet Meclisti S. Sayısı r 

162; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı ı: 818) [Da-
ğıltma tarihi : 6 . 12 . 1966] 

X 16. — Beden Terbiyesi Ger el Müdürlüğü 
1966 yılı bütçesinin (A/3) işaretli cetvelinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
1/251; Cumhuriyet Senatosu 1/689) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 163; Cumhuriyet Senatosu' 
'S. Sayısı : 819) [Dağıtma tarihi : 6 . 12 . 1966] 

V 
ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - ÎKÎNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRÎNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 17 . 7 . 1965 tarihli ve 507 sayılı Es
naf ve küçük sanatkârlar Kanununun 111 ve 



112 nci maddeleriyle geçici 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu karnına geçici 4, 5 ve 6 nci 
maddelerin eklenmesine dair kanun tasansı ve 
Adalet, içişleri, Ticaret ve Sanayi komisyonla
rından üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/85) (S. Sayısı : 88) [Dağıtma tarihi : 
17 . 3 . 1966] 

2. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci 
maddesinin (c) fıkrasına 4092 sayılı Kanunla 
eklenen hükümleri değiştiren ve bu kanuna ge
çici bir madde ekliyen 350 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/68) (S. Sayısı : 31) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1966] 

3. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 41 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/110) 
(S. Sayısı : 94) [Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1966] 

4. — Karayolları Trafik Kanununun 232 sa
yılı Kanunla değişik 26 nci maddesinin (A) fık

rasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Ulaştırma ve Millî Savunma komisyonları rapor
ları (1/94) (S. Sayısı : 143) [Dağıtma tarihi: 
22 . 7.1966] 

5. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/268) (S. Sayı
sı : 157) [Dağıtma tarihi : 24.11.1966] 

6. — 1076 sayılı ihtiyat Subayları ve ihtiyat 
Askerî Memurları Kanununun 14 ncü madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tasansı ve 
Millî Savunma Komisyonu raporu (1/77) (S. 
Sayısı : 158) [Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1966] 

7. — 5584 sayılı Posta Kanununun 1, 3, 25, 
26 ve 40 nci maddelerinden «iş kâğıtlan» keli
melerinin çıkanlması hakkımda kanun tasansı 
ve Ulaştırma Komisyonu raporu. (1/127) (S. 
Sayısı : 63) [Dağıtma tarihi i 19 . 2 . 1966] 




