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1. — GEÇEN TU 

BIRINCI OTURUM I 
Yapılan yJk'laıma sonucunda çoğunluk ol

madığı anlaşıldığımdan Birleşime yarım saat 
'ara verildi. . 

IKINCI OTURUM 
Maliye Balkanı CJhaıt Bllgehan'm, Gider | 

VengC'leri Kanununda bâzı değiş/ilklikler yapıl- ' 
iması hakıkındaıloi kanun tasarısının malî konu
ları ineelomokle görevli Geçici Komisyonda gö-
rüşü'lmes-'ıne ve adı geçen komisyona Enerji 
ve Tabiî Kaynaıklar Komisyonundan da dört 
üyenin katılmasına, 

Tüi'kiye Elektrik Kurumu Kuruluş kanu
nu tasarısının da, iktisadi Devlet Teşeikkülle-
lOne fii'Jt kuruluş kanunlarını görüşecek olan 
Geçici Kcımisyona havale edilmesine ve bu 'ko
misyona Bayındırlık ve içişleri komisyonların
dan da üçer üyenin ayrılmasına dair Önergele
ri ile 

Maliye Komisyonu Başkanlığının, 4792 sa
yılı Işçıi Sigortaları Kurumu Kanununun 20 nci 
ımaddesini değiştiren kanun teklifinin, özel 
Yatırımlar Bankası kanun tasarısını görüşe
cek olan Geçici Komisyona havalesine dair 
önergesi kabul olundu. 

izmir Milletvekilli Arif Ertunga, izmir'de 
nebati yağ fabrikalarındaki grevlerin doğur
duğu sonuçlarla müstahsil ve müstehlikin uğ
radığı zararlar ve bu konularda Hükümetin 
ıgerekli tedbirleri alması, 

2. ~ GELEN 

Teklifler 
1. — EürişeMr Milletvekili Haydi Başar ve 

16 arkadaşının, iotiıhsali artııımaık için Devlet 
'toprakları kira kanunu teklifi. (2/409) (Millî 
Savunma, Tarım, Maliye ve Plân 'komisyonları
na) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı ve 15 ankadaşınm, 7334 sayılı 
İktisadi ve Ticari ilimler Akademisi Kanunu
nun 1 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna 7 madde eklenmesine dair kanun teklifi. 
(2/410) (Millî Eğitim ve Plân komisyonlarına) 
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I Aydın Milletvekili Reşat özarda da, Kıb
rıs konusundaki en son olaylar, Çek subayla
rının sözde polislere eğitim yaptırmakta olduk
ları ve Türklere akar yakıt verilmediği husus
larımda 'gündem dışı demeçte bulundular. 

iddia makamını 'başkâtibin temsil etmesi
nin Anayasaya aykırılığı sebebiyle 7188 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinin iptaline dair Ana
yasa Mahikomesli Başkanlığı tezkeresi Genel 
Kumlun bilgisine sunuldu. 

Yüksek Hâkimler Kurulunda açık bulunan 
asıl ve yedek üyelikler için seçtim yapıldı isa 
de, adayların hiçbirisinin gerekli oy çoğunlu
ğunu yine sağlıyamadığı ve seçimin gelecek 
Birleşimde tekrarlanacağı bildirildi. 

Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarıyüee 
ve iki arkadaşının, Kıbrıs ikili anlaşmalar ve 
Türfkilye'daki Amerikan üsleri meseleleri ile 

I ilgili dış politika konusunda, Anayasama 
I 89 ncu maddesi gereğince, Hükümet hakkında 
I bir gensoru açılmasına dair önergesi üzerinde 

bir süre görüşüldü. 
• 6 . 1 . 1967 Cuma günü saat 15,00 te top

lanılmak üzere Birlesjiımıe saat 18,40 da son ve
rildi. 

Başjka-rt Kâtip 
(Basjkanveikili \ Manisa 

I Nurattin Ok önol Sakar 
I Kâtip 

Kara 
I Muzaffer Şamiloğlu 

KÂĞITLA* 
| 8. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar ve t 
I arkadaşının, 3656 sayılı Kanuna geçici bir mad

de eklenmesi hakkında kanun teklifi. (2/411) 
I (Maliye ve Plân komisyonlarına) 

4. — Amasya Milletvekili Ahmet Demiray 
I ve 2 arkadaşının, T. C. Emekli Sandığı Kanu

nuna geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun teklifi. (2/412) (Maliye ve Plân komisyon
larına) 

5. — Kayseri Milletvekili Feyyaz Koksal 
ve 29 arkadaşının, Türkiye Mühendis ve Mi
mar Odaları kurulmasına ve 6235 ve 7303 sa-

•ANAK ÖZETİ 
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yılı kanunların yürürlükten kaldınlınasın'a dair 
(kanun teklifi. (2/413) (Bayııadırhık, Adalet ve 
Plân ıkamisyonlarına)1 

Teskereleri 
'6. — Manlbul Milletvekili Çetin Al'tan'm, 

yaşanma dokunulmazlığının. kaldırılması hakkın
da Başbafkanlıık tezkeresi. (3/542) (Anayasa ve 
Adalet ıkomisyo'nlarıodan mürıe-kıkep Karana Ko
misyona) 

\ 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Saym 
üyeler lütfen beyaz düğmelere bassınlar. 

Arkadaşlarımız lütfen acele etsinler. 
(Yoklama yapıldı.) 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. — Ankara Milletvekili Hasan Türkayhn, 
Karayolları, DSÎ ve YSE işçilerinin maaşlarını 
zamanında alamadıklarına, bu konuda gerekli 
tedbirlerin alınmasına dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Türkay gündem 
dışı kısa bir konuşma taldbediyorsunuz. Ne hak
kında olduğunu lütfedin. 

HASAN TÜRKAY (Ankara) — Karayolla
rı ve DSÎ işçilerinin maaşlarını alamaması hak
kındadır. 

BAŞKAN — Peki, beş dakikayı aşmamak 
üzere buyurunuz. 

HASAN TÜRKAY (Ankara) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; 3 - 4 aydan beri 

7. — Genel bütçeye dâihiil dairelerin 1963 
bütçe yılı ıkesinhesaplarına aot uygunluk bildi
riminin sumılduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
teskeresi. (3/543) (Sayıştay Komisyonuna) 

8. — Maden Tetkik ve Araştırma Enstitü
sünün 1965 yılına ait bilançosunun sunulduğu
na dair Başibaıkanlıik (teskeresi. (3/544) (Kamu 
İktcısatdd Teşebbüsleri Karma Koımn&yonıına) 

• 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Müzakere için gerekli çoğunluğumuz vardır, 

müzakereye başlıyoruz. 

GENEL KUEULA SUNUŞLARI 

Karayolu, DSÎ ve YSE işçilerinin maaşları za
manında ödenmediği için, işçilerin haklı olan bu 
şikâyetleri zaman zaman basında yer almakta 
ve kamu oyunu etkilemektedir. 

Son olarak, Sayın Bakanlarla sendikacılar 
arasında yapılan toplantıda en büyük işçi teşek
külü olan Yol - îş Federasyonu yetkilileri ta
rafından bu gecikmelerin giderilmesi hususu 
dile getirilmiş olup, toplantıda bulunan Sayın 
Hükümet mensupları bundan böyle maaşların 
zamanında ödeneceğine dair kendilerine temi
nat vermişlerdir. Bugüne kadar 25 000 Karayo
lu, 20 000 DSİ, 10 000 YSE işçisi ayın 6 sı olma
sına rağmen halen maaşlarını alamamışlardır. 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — BaşkanvekiU Nurettin Ok. 
KÂTİPLER : önol Sakar (Manisa), Muzaffer Şamiloğlu (Kars) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 30 ncu Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 
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''•' Bunun yanında; vilâyetler emrinde çalışan 
Yol - Su - Elektrifikasyon Genel Müdürlüğüme 
bağlı Burdur, Aydın, Van, Siirt, 'Giresun ve Bin
göl vilâyetlerinde çalışan 700 ün üstünde işçinin 

.de 2 aydır maaşlarını alamadığı gibi son ikra
miyeleri de bugüne kadar ödenmemiştir. 
; Son aylarda hemen hemen itiyat haline gelen 
maaş gecikmelerinin giderilmesi için Sayın Ba
yındırlık, Enerji ve Köy işleri bakanlarımızın 
acilen gerekli tedbirleri almasını, yurdumuzun 
imarında kış kıyamette fedakârca çalışan, Şe
ker Bayramının da arifesinde olduğumuz dik
kate alınarak, bu insanların daha fazla mağ
dur edilmemeleri için Sayın Bakanımızın ilgili
lere gerekli talimatı vermesini rica ederim. 

Saygılarımla. 

2. — Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, Ak
deniz balık avcılarının zor durumda oldukları, 
yeni balıkçılık kanunu çıkıncaya kadar icabeden 
tedbirlerin alınması gerektiği hususlarında de
meci 

BAŞKAN — Saym Hüsnü Özkan, Akdeniz 
'balıkçılarının durumları ile ilgili gündem dışı 
kısa bir söz istiyorsunuz, buyurun. 

HÜSNÜ ÖZKAN (Hatay) — Saym Başkan, 
muhterem milletvekilleri; hepimiz samimiyetle 
kabul' edelim ki, maliyemiz döviz sıkıntısı çek-
ımek'tedir. Memleketimizin çeşitli imkânları dö
viz temini 'bakımından müsaidolmasma rağmen 
/bâzı eski ve kısır müeyyidelerin mevcudiyeti 
döviz teminine imkân vermemektedir. 

Meselâ bunlardan birisi de balık avcılığımız 
ye bundan, elde edilmesi mümkün olan döviz te
minine mâni olan Zabıtai Saydiye Nizamname
sinin 29 ncu maddesidir. Malûmunuzdur ki, bu 
madde; sahilden 3 mil açığa kadar çift tekne ile 
sürütme ağı çeken vasıtaların avlanmalarını ya
sak kılmaktadır. Denizlerin hususiyeti ve tuz 
kesafeti düşünülüp teknik 'bilgilere dayanma
dan hazırlanan bu nizamname bu hali ile Akde
niz sâhillerimizdeki balıkçılarımızı çok müşkül 
durumda bırakmaktadır. 

Akdenizin fazla tuzlu oluşu, balık stokları
nın nehir ve dere ağızlarında toplanmalarına 
seböbolmaktadır. Bu hususiyet dolayısiyle de bu 
bölgelerde trol avcılığı üç milin içerisinde ol
masını zaruri kılmaktadır. 

iskenderun limanına bağlı 30, Mersin lima
nına bağlı 10 olmak üzere 40 adcd trol balık 
istihsal teknesi vardır. Bunlarda en azından 300 
aile reisi çalışmaktadır. Ayrıca bu teknelerin 
senelik tamirlerinde yüzlerce teknik eleman 
(tornacı, tesviyeci, boyacı, kalafatçı gibi) men-
f/aatlenmektedir. Yapılan balık istihsalinin satı
şında ise yüzlerce aile reisi perakende 'balık sa
tışı yapmak suretiyle geçimlerini temin etmek
tedirler. Ayrıca dış memleketlere ihracedilen 
balık ve karideslerden de yılda takriben yalnız 
iskenderun 2 milyon dolar döviz sağlamaktadır. 

Bu durumda Akdeniz balıkçıları adına Tica
ret Bakanından ricamız şudur : 

Yeni balıkçılık kanunu çıkana kadar, balı
ğın yumurta ve larva devresi 'olan Haziran, 
Temmuz, Ağustos ayları trol yasaklansın. Ba
lık avcılığında kullanılan ağların gözleri 35 mm. 
den aşağı olmasın. Buna mukaıbil 3 mil tahdidi 
olmaksızın bu sahillerde avlanmaya müsaade 
edilsin. Bu hususun sağlanması için de Ticaret 
Bakanlığının 1958 tarih ve 9948 sayılı Resmî 
Gazete ile neşrolunan tebliğinin iptal edilerek 
yerine yukarda arz ettiğim hususlar dâhilinde 
trol avcılığını serbest bırakan bir tamimi neş
redilsin. 

Bu hususu iskenderun, Arsn's, Samandağ, 
Mersin balıkçıları adına Ticaret Bakarımdan 
rica ediyorum. 

Hürmetlerimle. 

3» — Tokat Milletvekili Osman Ilacıbaloğlu'-
na 34 gün süre ile izin verilmesine dair Başkan
lık tezkeresi (3/545) 

BAŞKAN — Bir milletvekili arkadaşımıza 
izin verilmesine mütedair Başkanlık yazısını 
okutuyorum. 

Genel Kurula) 
Aşağıda adı yazılı saym milletvekilinin hi

zasında gösterilen müddetle izni Başkanlık Di-
vanmm 5 . 1 . 1967 tarihli toplantısında ka
rarlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı Y. 

Nurettin Ok 

Tokat Milletvekili Osman Hacıbaloğlu 34 
gün, hastalığına binaen, 21 . 11 , 1966 tarihin
den itibaren. 

96 — 
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BAŞKAN — îzin kararını Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Gündeme geçiyoruz. 

-1 — Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçimi. 

BAŞKAN - — Muhterem arkadaşlarımın da
ğılmamasını rica ediyorum. Yüksek Hâkimler 
Kuruluna üye seçimi için epey bir zamandan 
beri secini yapmaktayız ve fakat gerekli ço
ğunluk bir türlü sağlanamamaktadır. Geçen 
birleşimde yapılan seçim sonucunu okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 

Yüksek Hâkimler Kurulunda açık bulunan 
iki asıl üyelik için yapılan 6 ncı tur seçime 
(159) üye katılmış ve neticede ilişik listede 
isimleri bulunan zatlar hizalarında gösterilen 
oyları almışlardır. 

Arz olunur. 

Erzurum Van 
Gıyasettin Kara Kinyas Kartal 

Yozgat 
Ziya Bahadmlı 

Rahmi Ergil 
Necati Benderlioğlu 
Ali Solak 
Celâl Öncel 
Sabiha Taşçıoğlu 
Mithat Güven 
Hasan Gebizli 
Enver Levent 
Fuat Bilgin 
Ali Gen cer 
Reşat Ertün 
Boş 

80 
78 
40 
32 
31 
19 
14 
4 
3 
1 
1 
6 

BAŞKAN — İsimleri okunan adayların hiç
birisi gerekli oy çoğunluğunu sağlıyamamıştır. 
Bu sebeple seçim yeniden icra edilecektir. Ye
dek üyelikler için yapılan seçim sonucunu oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa I 

Yüksek Hâkimler Kurulunda açık bulunan 
bir yedek üyelik için yapılan 6 ncı tur seçime -
(158) üye katılmış ve neticede aşağıda isim- | 

— 97 
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leri bulunan zatlar hizalarında gösterileri oy
ları almışlardır. 

Arz olunur. 
Kastamonu Kayseri 

Şevket Bohça Turhan Feyzioğlu -

Bitlis 
•Zarife Koçak 

Mesut Alpaz 
Osman Uzun 
Bahri Paşaoğlu 
Fuat Eribol 
Sabiha Topçuoğlu 
Ali Gencer 
Enver Levent 
Muteber olmıyan pusula 
Boş 

104 
31 

9 
4 
3 
2 
1 
1 
3 

BAŞKAN — İsimleri okunan hiçbir aday ge
rekli oy çoğunluğunu sağlıyamamıştır. Bu se
beple seçim bu birleşimde yeniden icra edile
cektir. 

Şimdi her iki seçim neticesini ala,cak tas
nif heyetini seçiyoruz. 1. Nolu tasnif heyeti için: 

Hâlim Ara,s ? Burada. 
Kasım Gülek? Burada. 
Emin Erdinç? Yok. 
Nuri Kodamanoğlu?.. Burada. 

Sayın Araş, Sayın Gülek, Sayın Kodaman
oğlu 1 numaralı tasnif heyetine seçilmişlerdir! 

İki. numaralı tasnif heyeti için: 
llhami Sancar?.. Yok. 
Mazhar Arıkan?.. Yok. 
İrfan Solmazer?.. Yok. 
Ali Karalıan?.. Yok. 
Hüsnü Özkan?.. Burada. 
Ömer Usta?.. Burada. 
Osman Ferit Turan?.. Yok. 
Kemal Ataman?.. Burada. 

Sayın Hüsnü Özkan, Sayın Usta ve Sayın 
Ataman 2 numaralı tasnif heyetine seçilmiş
lerdir. 

Hangi ilden bağlıyacağımıza dair isim •çe
kiyoruz: Niğde. 

3 mühürlü oy puslalan dağıtılacaktır : 

. (Niğde milletvekillerinden başlanarak oy
lar toplandı.) . , . , 
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BAŞKAN — Yüksek Hâkimler Kuruluna 
üye seçimi için oylarını kullanmıyan arkadaş
larımız lütfen oylarını kullansınlar. 

Oyunu kullanmıyan başka arkadaşımız var 
mı efendim.? («Var» sesleri) 

Lütfen acele ediniz. 
Başka oyunu kullanmıyan var mı?.. Oyla

ma işlemi sona erimiştir. Sepetleri kaldırınız. 
Tasnif heyetleri lütfen kendilerine ayrılan 

yerleri işgal etsinler. 
Gündemin ikinci maddesine geçiyoruz. 

5. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yilce ve iki arkadaşının, Kıbrıs, ikili anlaşmalar 
ve Türkiye'deki Amerikan üsleri meseleleri ile 
ilgili dış politika konusunda, Anayasanın 89 ncu 
maddesi gereğince, Hükümet hakkında bir gen
soru açılmasına dair önergesi (11/47) 

BAŞKAN — önerge üzerindeki müzakere
lere devam ediyoruz. îki gün süren müzakere 
sonunda grupları adına bâzı arkadaşlarımız ko
nuşmuş, dünkü birleşimde de Adalet Partisi 
Grupu adına Sayın Aydın Yalçın konuşacağı 
sırada vakit dolmuştu. Şimdi Adalet Partisi 
Grupu adına Sayın Aydın Yalçın'a söz veriyo
rum, buyurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA AYDIN YALÇIN (İs
tanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
daha önce bu kürsüde, uzak bir tarihte olmamak 
üzere ele alınmış olan konulara dair muhalefete 
mensup bâzı arkadaşların yeniden getirmiş ol
dukları bir gensoru önergesi ile iki gündür Bü
yük Mecliste bu mesele efkârı umumiyeye yeni 
baştan vaz'edilmek istenmektedir. Demokratik 
bir düzen içinde, muhalefetin vazifesi muhale
fettir diye bir tarif yapılagelmiştir. Hiç şüphe 
yok bu söz doğrudur. Muhalefete düşen görev 
Hükümetin icraatı üzerinde farklı görüşlerini ve 
mütalâalarını efkârı umumiyeye aksettirmesidir. 
Bu bakımdan, İktidar Partisi Grupu olarak bu 
çeşit meseleler üzerinde görüşmelerde bir sakın
ca mülâhaza etmiyoruz. Yalnız üzerinde hepi
nizin hassas olması gereken iki nokta mevcuttur. 
Bu münasebetle bu iki noktayı tekrar Yüce Mec
lisin dikkatine sunmayı arzu ediyorum. 

Birinci nokta; son derece kıt olan Meclisin 
kıymetli zamanlarını gensoru gibi aslında Hükü
mete güven oyu mahiyetinde olan bir müesse
seyi sık sık işletmek suretiyle, zamanımızı en 
iyi, en değerli, en rasyonel gekilde kullanıp kul

lanmama hususunda arkadaşlarımızın dikkatle-
I rini, arkadaşlarımızın bu mesele üzerindeki 
I hassasiyetlerini yeniden uyandırmak arzusun-
I dayız. 
I İkinci nokta; dış politika gibi, Türkiye'de 
I şimdiye kadar partilerarasmda görüş birliği 
I teessüs etmiş olan, aşağı - yukarı partizan bir 
I bakışla müt-alâa edilmiyen millî meseleler üze-
I rinde bir görüş birliği şeddinde âdeta yeni Tür-
I kiye Devlerinin bir geleneği haline gelmiş olan 
I bir noktada, muhalefete mcnsubolalım, iktidara 
I mensubolalım, son derece hassas olmak mocburi-
I yeıfcinıdoyiz. Türkiye'nin güvenliğini, Türkiye'nin 

'istiklâl/ini teminat altında bulunduranı savunma 
I sistemi Türkiye'nin yakın dostları ile münascibet-
I lerini zodöleyici mıaıhiyettaki sözlerde, tartışma-
I larda son derece dikkatli olmak mecburiyatünde-
I yiz. Biz şiımdiye kadar anıaihodefleri belli olan 
I Türk politikası içinde, esasla teferruatı fclinbir'in-

den iyice ayıramadığımız kanaatindeyiz. Esaslar 
I nelerdir, teferruat nolerdir, bunlar üzerinde dü-
I şünmek ve konuşurken, eflkârı umumiye karşısına 
I çıkarken bu noktalarda hassas ve diikkatlli oknoık 
I mecburiyotindej'iz, 
I «Muhalefetin vazifesi muhalefet etmektir.* 
I kaziyesinden hareket ederek Türk Milletinin, 
I asırlar boyunca güvensizlik içinde yaşamış, asır-
I 1ar boyunca dış saldırılara karşı kendi emniye-
I tini tam mânasiyle garanti edememiş ve bu se-
I beple mütemadiyen dış müdahalelerle iç mesc-
I lelerlni halle muvaffak olamamış olan Türk 
I Milletinin bilhassa İkinci Dünya Harbinden son-
I ra mensubolduğu, dünyanın en kuvvetli ülkele-
I rinin içinde bulunduğu savunma sistemleri için-
I de bulunmak suretiyle temin ettiği güvenlik his-
I sini zedeliyecek tutumlardan kendimizi korumak 
I mecburiyetindeyiz. Türk Milletinin bugün ikti

sadi kalkınma kadar en büyük ihtiyacı güven-
I lik ihtiyacıdır, millî istiklâlini koruma arzusu

dur. Türkiye'nin dünyada yapayalnız olduğu de-
I virlerde, iktisadi kalkınma şöyle dursun, gün-
I Kik hayatını idame ettirme hususunda büyük 

kuşkulara ve endişelere kapıldığı devreleri ha-
I tırlayan içimizde birçok insanlar mevcuttur. 
I Ucuz ve zahmetsizce birtakım muhalefet un-
I surları yakalamak pahasına Türkiye'nin büyük 

çabalar ve büyük fedakârlıklar neticesinde elde 
i ettiği güvenlik unsurlarını, faktörlerini zedeli

yecek davranışlar içerisine girmemek vatanper-
I, ver olarak bütün partilere, bütün vatandaşlara 
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re bütün Devlet adamlarına düşen en mühim 
hâdisedir, en mühim prensiptir. 

Muhterem arkadaşlarım, «muhalefetin vazi
fesi muhalefet etmektir» kaziyesi ile hareket 
ederek, oy kazanmak yahut taraftar toplamak, 
veyahut da kendi kanaatlerine göre savunulma
sı, anlatılması kolay olan bir siyasi plâtform 
yakalamak gayesi peşinde giderken, Türk Mil
letinin en mühim ihtiyaçlarından birisi olan 
emniyet ve güvenlik ihtiyacını zedelediğiniz 
takdirde, gayet parlak fikirleriniz dahi olsa, 
Türk Milleti bu tarz maceracı, bu tarz emniyet 
ve güvenliğine zarar getiren davranışlar içinde 
bulunan siyasileri mutlaka tecziye eder. 

Biz o kanaatteyiz ki, Kıbrıs meselesi ve ikili 
anlaşmalar konuşulurken esasla teferruat müt
hiş surette birbirine karıştırılmaktadır. Şimdiye 
kadar konuşan üç ayrı siyasi partinin sözcüleri 
arasında tutarlı olan, mantıki olan ve ne istedi
ğini bilen, ne söylemek istediği hususunda vazıh 
olan bir tek parti vardır. (Sağdan «C. H. P.» 
sesleri) Bu parti, Türkiye'yi Batıdan uzaklaş
tırmak istiyen, Türkiye'nin dostlarını düşman, 
Türkiye'nin ortaklarını istismarcı, Türkiye'nin 
emniyetini temin eden kuvvetleri emperyalist 
olarak damgalamaya çalışan ve beş - altı yıldır 
mütemadiyen bu teraneyi Türk Milletini vicda
nında ve kafasında bir ipotek gibi kurmaya ça
lışarak diğer partiler de ucuz hedefler ararken 
bu zehirli oltalara takmak istiyen Marksist par
tisinin görüşü tutarlıdır. Diğer vatanperver par
tilere düşen vazife, esasla teferruatı birbirinden 
ayırarak, esası mahfuz tutmak, fakat teferruat 
üzerinde dostça, arkadaşça ve birbirimizi ikaz 
ederek, dostlarımızı ikaz ederek pekâlâ yeni me
seleler mevcutsa, yeni meseleler ortaya çıkmışsa 
- ki,çıkmaktadır; - Türkiye'nin mensuıbolduğu 
emniyet sisteminin başında bulunan Amerika ile 
olan münasebetlerimizde, Türkiye'nin güvenli
ğini İkinci Dünya Harbinden sonra teminat al
tına almış olan en büyük müessese NATO için
de birtakım yeni meseleler meydana çıkmakta
dır - bu meseleler üzerinde muhalefet olarak da, 
iktidar olarak da durmamız lâzımgelen birçok 
noktalar vardır. Fakat yeter ki, esasla teferru
atı, anahedeflerle, tâli hedefleri birbirinden ayı
racak şekilde dikkatli bir tarzda, konuşmak ve 
konuşmamızın hudutlarını ona göre çizmek 
mecburiyetindeyiz. 

Şunu itiraf etmek isteriz ki, ne istediğini bi
len, Türkiye'yi nereye doğru götürmek istediği
ni gayet iyi hepimizin gördüğümüz Marksist bir 
parti müstesna, diğer partilerin görüşlerinde 
tam mânasiyle bir vuzuhsuzluk, tam mânaaiyle 
bir fikir kargaşalığı müşahede ettiğimizi bu mü
nasebetle belirtmek zaruretindeyiz. C. H. P. 
sözcüsü, şunu memnuniyetle kaydetmek gerekir 
ki, meselenin nazik yönlerini müdrik olarak öl
çülü bir çerçeve içerisinde konuşmuştur. Yalnız 
yadırgadığımız bir nokta mevcuttur. C. H. P. 
sözcüsünün karar olarak bize bildirdiği nokta
da bu vuzuhsuzluğu müşahede etmiş bulunuyo
ruz. O da şudur : «Kıbrıs meselesinde son du
rum nedir, muhalefet olarak bilmiyoruz» diyor
lar. «ikili anlaşmalar meselesinde tam mânasiy
le karanlıktayız» buyuruyorlar. «Bunlar içeri
sinde devletler hukuku kurallarına uymıyanlar 
mevcut mudur? Bu anlaşmalar içerisinde Tür
kiye'nin milletlerarası vecibeleriyle bağdaşmı-
yan noktalar mevcut mudur? Bunları bilmiyo
ruz» buyuruyorlar. Bu hususta belki iktidar 
partisi içerisinde de kendisine katılabilecek in
sanlar bulunabilir. Ama muhterem arkadaşla
rım, bu münasebetle şu noktayı belirtmek iste
rim ki, Sayın C. H. P. Sözcüsü bu gerekçeleriy
le bir itimat oyu müessesesi olan gensoru mües
sesesinin gerçek gerekçesini vermiş değildir. 

Eğer aydınlık içinde değilse, bunun neticesi 
gensoru değildir; genel görüşme arzu edilebilir. 
Eğer vaktimiz varsa, fırsat buna imkân veriyor
sa veyahutta en iyi aydınlanma sırası bu dönem
de ise bu takdirde böyle bir talepte bulunulabi
lir. Ama her halde ileri sürdükleri bu esbabı 
mueibeleri, bu gerekçeleri, gensoru önergesine 
katılma esbabı mucibesi olarak anlamamız müm
kün değildir. 

ikinci bir noktaya da bu münasebetle temas 
etmek isterim. Kıbrıs meselesinde iktidar partisi 
önemli safhalarda muhalefetle istişareyi biri ge
lenek haline getirmek arzusunda olduğunu çe
şitli vesilelerle belirtmiştir. Bugün eğer son ge
lişmeler hakkında iktidarla muhalefet .arasında 
bu mesele üzerinde bir istişare olmamış ise he
nüz böyle bir safhaya ulaşılmadığını ifade eder. 

Diğer bir nokta da şudur : Sayın C. H. P. 
Sözcüsü, «Ibu ikili anlaşmalar hakkında hiçbir 
fikrimiz yok» buyurdular. Bu münasebetle şunu 
biraz hayret içinde belirtmek mecburiyetinde-
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yinı ki, 'bu meseleleri takibeden, bu meselelerle 
meşgul olan aynı zamanda bir meslek sahibi ola
rak kendisinin bu tecessüzlüğünü anlamak 
hakikaten zordur. G. H. P. sıralarında bugün 
pekâlâ kendisinin geniş nisbette bilgi alabilece
ği mümtaz iki Hariciye Vekilimiz bulunmakta
dır : Sayın Sarper ve Sayın Erkin. Kendileri ile 
bu konuda pekâlâ İçendi iktidar devrelerinde, 
- ki bu anlaşmaların mazisi çok gerilere kadar 
gitmektedir - bu meseleler üzerinde pekâlâ fikir 
edinebilirdi. 

Hulâsa, zikrettiğim bu iki nokta C. H. P. nin 
gensoruya katılma- geerkçesi olarak ileri sürdü
ğü mülâhazaları bize ciddî mülâ/hazalar olarak 
göstermemektedir. Bunu bu münasebetle müşa
hede zorunda kaldığımızı beyan etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, ikili anlaşmalar, 
NATO ve Kıbrıs hâdiseleri münasebetiyle mey
dana gelen siyasi buhran münasebetiyle Türki
ye'nin müttefikleri, Türkiye'nin dostları, Tür
kiye'nin mensubolduğu kolektif savunma siste
mine mensup milletler arasındaki münasebetler 
üzerinde son derece hassas olmak mecburiyetin
deyiz. Bu noktalar üzerinde bütün dünyada 
NATO'yu parçalamak, hür dünyaya mensup mil
letlerarasında şüpheleri tahrik etmek ve şimdi
ye kadar dost olarak işbirliği yapmış milletler
arasındaki bu işbirliğini ortadan kaldırmak üze
re bütün dünyada yapılagclmekte olan ve bil
hassa son zamanlarda soğuk harbin yeni bir dev
reye girmesi dolayısiylc müsait bir zemin bul
duğunu hisseden bütün dünyaya şâmil komü
nizm propagandasının bilhassa dikkati çekmek 
isterim. Burada Türkiye'nin dostlarına, Türki
ye'nin müttefiklerine hücum, onlara tariz imkâ
nı açmak üzere zikredilmiş olan birkaç sözü bu 
münasebetle sizlere geçen günkü konuşmalardan 
naklen hatırlatmak isterim. 

T. î. P. Sözcüsü sayın bayan; Türkiye'nin 
Amerikalı kuvvetler eğlensin diye TRT Kanu
nuna aykırı olarak radyoda radyo yayınları 
yapmak hakkının verildiğinden bahsetmiştir. 
Türkiye'nin içişlerine Amerika'nın silâhlı mü
dahale hakkının bulunduğundan bahsetmiştir. 
Türkiye'ye gümrüksüz mal ithal edildiğinden 
bahsetmiştir. Türklerin Amerikan üslerine izin 
almak suretiyle ancak girebildiklerimden hattâ, 
girme imkânı ^bulamadıklarından bahsetmiştir. 
Atom silâhlarının tetiğinin Türkler elinde bu
lunması zaruretinden b a h s e t m i ş t i r , . . , . 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Yanlış mı? 
A. P. GRUPU ADINA AYDIN YALÇIN 

(Devamla) — Hepsinin cevabını, biraz sabırlı 
olursanız, vereceğim. 

BAŞKAN — Sayın Koçak üç günden beri 
devam eden müzakereler salimen devam ediyor. 
Rica ederim.... 

A. P. GRUPU ADINA AYDIN YALÇIN 
(Devamla) — 1945 ten beri Türkiye ile Ameri
ka arasında ikili anlaşmalar mevcut bulunduğu
nu, binaenaleyh bu anlaşmaların yalnızca NATO 
neticesinde meydana gelen anlaşmalar olmadığı
nı söylemiştir. Radar şebekeleriyle toplanan ma
lûmatın Amerika'ya sevk edildiğini söylemiştir. 
Türkiye'nin NATO camiası içerisinde ilk hedef 
teşkil edeceğinden bahsetmiştir ve nihayet bu 
anlaşmalar bahis konusu olduğu zaman çeşitli 
hükümetlerin; «ne yapalım bizim zamanımızda 
yapılmadı» tarzında bir defi ile aslında bu an
laşmaların savunulacak anlaşmalar olmadığı yo
lunda bir delil bulduğunu söylemiş. Ve nihayet 
Türkiye'yi hiçbir pakta dâhil olmıyan, yalnız 
kendi silâhlariyle istiklâlini koruması lâzrmıge-
len bir memleket halinde görmek istediklerini de 
beyan etmişlerdir. 

Şimdi müsaadenizle bütün bu derleme olarak 
tesbit etmiş olduğum noktaların ne mâna ifade 
ettiği üzerinde kısaca birkaç tahlilde bulunmak 
istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, komünizm propagan
dası üzerinde yapılmış olan tahliller ve araş
tırmalar, bu propagandanın hiçbir zaman özlü 
meseleleri bir mantık silsilesi içinde münakaşa 
ederek, tartışarak aydınlatma hedefi gütme
diğini açık bir şekilde gösterir. Komünizm 
propagandasının en büyük mekanizıması tedai 
suretiyle, birtakım çağrışımlar yaratmak su
retiyle, birtakım masum konseptlcri, mefhum
ları kullanarak bunlardan alacağı yardımla, 
bu çağrışımlarla propagandayı hiç kimsenin 
farkına varamıyacağı istikametlere doğru sevk 
etmek hedefini göstermektedir. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan bu beyanların mevzu ile ne alâka
sı vardır? T. î. P. nin beyanlariyle bu tahlil
lerin ne ilgisi var?.. 

BASİLİN — Beyefendi, zatıâlinizin bura
da... '' • . . 

TATITK ZIYA EKtNCİ (Diyarbakır) — Bize 
karşı gösterdiğiniz hassasiyeti Aydın Yal-çm'a 
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neden göstermiyorsunuz. Neden .müdahale et
miyorsunuz1?. (T. î. P. sıralarından gürültüler 
ve müdahaleler) 

BAŞKAN — Size bir ihtar veriyorum Sa
yın Ekinci. Çok rica ederim.. Bir kere İçtü
züğe göre ve Anayasaya göre bir milletvekili
nin oturduğu yerden konuşma hakkı yoktur. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Bir 
siyasi partiyi suçlamaya mâni olmanız lâzımdır. 

BAŞKAN — Lütfen ayağa kalkınız.. Evve
lâ ayağa kalkınız... 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Bunu yapmadığınız, mâni olmadığınız için siz 
suç işliyorsunuz.. Sizin vazifeniz bunlara mâni 
olmaktır. 

BAŞKAN — Sayın Ekinci size ikinci ihtarı 
veriyorum. Ağzınızı tekrar açtığınız zaman 
dışarı çıkaracağım. Yok öyle şey., iliç müda
haleye hakkınız yok. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Benim çıkmam bir şey değil, siz vazifenizi yap
mıyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Ekinci, bu Meclisin cid
diyetiyle kabili telif olmıyaealk şekilde hareket 
•ediyorsunuz, t ki defa ihtar cezası verdim, bu
na rağmen Riyasete saygı göstermediniz. Size 
takbih cezası veriyorum. 

YUSUF ZİYA BAHADINLI (Yozgat) — 
Ne oldu verince?... 
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tirdiği muameleyi aynen yapacağım. Çok rica 
ederim. 

A. P. GRUPU ADINA AYDIN YALÇIN 
(Devamla) — İki saattir sizi sükûnetle dinle
dik beyefendiler, nedir bu telâşınız? 

BAŞKAN — İlci gündür bu müzakereler 
devam ediyor, biraz sakin olunuz. 

Sayın Yalçın, siz de lütfen Heyeti Umumi-
yeye hitabedin. 

A. P. GRUPU ADINA AYDIN YALÇIN 
(Devamla) —• Şimdi arkadaşlar, Amerika Tür
kiye'nin müttefikidir. Amerika aslında NATO 
demektir. Bugün Avrupa'da barışı tesis eden, 
bugün Asya'da barışı tesis eden ve Türk asker
lerinin, Türk Milletinin Birleşmiş Milletler 
çerçevesi içimde omuz omuza mücadele ederek 
gerdc Batı'da, gerekse Doğu'da Stalin zama
nında başlıyan komünist emperyalizmini dur
duran en büyük kuvvet bugün dünyada Ameri
ka'dır. Bugün İkinci Dünya Harbinden bu ya
na Türk ekonomisinde bir kalkınma, bir geliş
me oldu ise bunun en mühim sebebi NATO sa
yesinde Türk Millotinin millî hasılasında 1930 
lardakinden çok daha düşük bir nisbet'te kay
nakları savunma maksatlarına değil, kalkınma 
ma'ksatlarına tahsis odöbilmdk imkânlarına sa-
hibolmasıdır. 

Bugün Türkiye NATO sayesinde ve Ame
rika sayesinde gayrisâfi millî hasılasından 
% 4,5, % 5 ini millî savunma maksatlarına ayı
rabilmektedir. 1930 larda Türkiye'nin yalnız 
kendi başına bulunduğu ve emniyetini yalnız 
kendi kuvvetleriyle, yalnız kendi imkânlariyle 
tesis etmek mecburiyetinde 'kaldığı infirat dev
rinde yapayalnız, dostsuz, müttefiksizken ayır-
malk mecburiyetinde bulunduğu kaynaiklar gay
risâfi hasılamızı % 7 - 8 inden fazla idi. Onun 
için diyorum ki, bu gensoru üzerinde konu
şan bir tek parti tutarlı konuşmuştur. Türki
ye'nin nereye götürülmek istendiğini bilen bir 
tok parti vardır; bu parti gayet tutarlı ve sis
temli ve vazıh bir şekilde asıl niyetlerini bu 
kürsüden hepimizin büyük bir hayret içerisin
de, büyük bir ibret içerisinde... 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
îşçi Partisinin sistemi bozuk değildir, haka
ret ediyorsun. (T. İ. P. sıralarından şiddetli 
gürültüler, yer yer ayağa kalkmalar.) 

BAŞKAN — Sayın Bahadmlı, size bir ihtar 
cezası veriyorum. 

A. P. GRUPU ADTNA AYDIN YALÇIN 
(Devamla) — Bütün dünyada yapılan komü
nizm propagandasının üzerinde durduğu tema
lar şunlardır arkadaşlar... 

BAŞKAN — Bir milletvekili için verilen 
cezanın önemi çok büyüktür, mânevi değeri 
vardır. • Ama siz onu öyle idrak etmiyorsanız 
o başka... 

Buyurun Sayın Yalcın. 
KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Dün 

Sayın Behice Boran aı'kadaşımuz sadet içinde 
bulunduğu halde müdahale ediyordunuz. Şim
di niçin .müdahale etmiyorsunuz1? (Gürültüler) 
• BAŞKAN — Sayın Nebioğlu, size ne olu

yor? Hepiniz böyle hâdise halinde misinizi. 
Nedir, ne vaziyettesiniz 1. Hatibe müsaade edin 
rahat konuşsun. Bu Meclisin nizamı size bağlı 
değil. Riyasete saygılı olun. İçtüzüğün gerek-
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BAŞKAN — Sayın Karcı, nedir bu haliniz?, 
Bu ne düzensizlik, bu ne içtüzüğe karşı hare
ket, bu ne nizamsızlık! Nedir bu haliniz?. 

ALİ KARCI (Adana) — Amerikalıları sa
vunuyor... 

BAŞKAN — Sayın Karcı... 
YUSUF ZIYA BAHADINLI (Yozgat) — 

Hatip hakkında muamele yapmak lâzım. 

BAŞKAN — Sayın Bahadınlı, onun hakkın
da yapılacak muameleyi Reis tâyin eder. 

ALI KARCI (Adana) — Amerikalıları sa
vunuyor... 

BAŞKAN — Sayın Karcı, oturunuz yerinize 
lütfen, oturunuz.. 

ALI KARCI (Adana) — Tarafsız olmalısı
nız. (T. t. P. sıralarından gürültüler, müdaha
leler) 

BAŞKAN — Tarafsızlığı sizden öğrenecek 
değiliz. Oturunuz yerinize. 

ÂDÎL KURTEL (Kars) — En büyük vatan 
haini Aydın Yalçın'dır. Bu, zabıtlara geçsin. Ni
çin müdahale etmiyorsunuz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Bir arkadaşımıza burada çekin
meden «vatan haini» gibi büyük bir isnatta bu
lundunuz... (Gürültüler)... Bir dakika efendim, 
münhasıran bu söz, İçtüzüğün 187 nci madde
sine göre muvakkaten Meclisten çıkarılmayı 
icabettiren bir haldir. Bu tahkirden lütfen vaz
geçiniz, sözünüzü geri alınız. (T. 1. P. sıraların
dan gürültüler) 

ÂDİL KURTEL (Kars) — Almıyorum. 

BAŞKAN — Almıyorsunuz. Size bir takbih 
cezası veriyorum. Bu sözünüzü geri almadığınız 
için size bir takbih cezası veriyorum. (T. 1. P. sı
ralarından gürültüler) 

ÂDİL KURTEL (Kars) — Tekrar ediyorum, 
geri almıyorum. 

BAŞKAN — O halde muhterem arkadaşla
rım takbih cezası vermiş olmama rağmen sayın 
arkadaşımız «geri almıyorum, tekrar ediyorum» 
gibi beyanda bulunmuştur. İçtüzüğün 188 nci 
maddesine göre (T. 1. P. sıralarından, «müdafa
asını almadan oya koyamazsınız1» sesleri, gürül
tüler) Beyefendi, sizden öğrenecek değiliz mua
meleleri!... Reis konuşurken hatip konuşmaz. İç
tüzüğün 188 nci maddesine göre kendisine mu
vakkaten Meclisten çıkarılma cezası veriyorum. 
Bu ceza ancak Meclisin oyuyla mümkün olacak

tır. Yine İçtüzüğün maddesine göre, milletveki
linin, bu ceza tertibinde müdafaa hakkı vardır. 
Arkadaşımız müdafaa hakkını kullanmak isti
yor, buyurun. 

ÂDİL KURTEL (Kars) —- Muhterem arka
daşlar, sayın milletvekilleri, bu kürsüye çıkan 
Adalet Partisi Sayın Sözcüsü Aydın Yalçın da
ha sözlerinin başında Mecliste bulunan altı parti 
arasında tefrik yaparak beş partiyi vatanperver
likle, yalnız İşçi Partisini ise, vatan hainliği ile 
itham etmiştir. Vatan haini kimdir, vatanperver 
kimdir, bunu tarih gösterecektir. (A. P. sırala
rından «Doğru doğru» sesleri) Doğru yanlış han
gisi, bunu tarih kaydedecektir muhterem arka
daşlarım. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Doğru doğru diyorlar Reis Bey. (T. 1. P. sırala
rından, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ekinci, oturunuz yeri
nize. (Gürültüler) 

ÂDİL KURTEL (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, Aydın Yalçın Türkiye İşçi Partisini 
vatan hainliği ile, beş partiyi ise vatanperver
likle... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ekinci lütfen Riyasete 
saygılı olunuz. 

ÂDİL KURTEL (Devamla) — T. 1. Parti
sini vatan hainliği ile itham ettiği zaman Sayın 
Adalet Partisi Sözcüsü Aydın Yalçın, Sayın Baş
kan, Başkanlık Divanı buna ses çıkarmamış ve 
bana tatbik ettiği cezayı Aydın Yalçın'a tatbik 
etmemiştir, hattâ kendisini ikaz dahi etmemiştir. 

Muhterem milletvekilleri, Yüce Heyetinizin 
sayın üyeleri Aydın Yalçm'ı başından sonuna 
kadar takibetmişlerdir. Türkiye İşçi Partisi, bir 
parti bu kürsüden açıkça vatan hainliği ile itham 
edilmiştir. (Soldan «doğru» sesleri) İşte tekrar 
ediyorlar Sayın Başkan. Lütfen Başkanlık Diva
nından rica ediyorum, doğru diyen arkadaşlara 
da aynı cezayı tatbik etsin. Ben Başkanlık Diva
nını işgal eden Sayın Başkanın tarafsızlığından 
o zaman şüphe etmiyeceğim. Ama ben, T. 1. P. 
ne burada vatan haini diyen A. P. Sözcüsü 
Aydın Yalçın en büyük vatan hâinidir dediğim 
zaman Başkanlık Divanı bana ihtar cezası, on
dan sonra takbih cezası tertibetmiştir. Muhte
rem arkadaşlarım, vatan hâini kimdir, vatanper
ver kimdir, bunu tarih kaydedecektir. (A.P, «« 
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ralarmdan gürültüler) Onu tarih gösterecek
tir. Yalnız Başkanlık Divanının tarafsızlığın
dan şüphe edilmemesi isteniyorsa, Başkanlık 
Divanının bütün partilere karşı, ister Türkiye 
işçi Partisi olsun, ister diğer partiler olsun, 
tarafsız bir tutum içinde burada söylenen 
sözleri değerlendirmesini istirham edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar hepimiz şahidolmuşuz-
dur ki, bu kürsüden konuşan Aydın Yalcın, 
tekrar ediyorum, benim mensubu olduğum bir 
partiyi, Türkiye İşçi Partisini vatan ihanetiyle 
itham ettiği için, ben de o partinin mensubu ol
mam hasebiyle aynı sözü kendisine iade etmiş 
bulunuyorum. Bunun dışında Meclis İçtüzü
ğüne, Meclis nizamlarına her hangi bir şekilde 
aykırı hareket etmiş değilim ve bu nizamları 
ihlâl etmiş de değilim. Aydın Yalçm'a bu ikazı 
yapmıyan ve «Doğru doğru» diyen Adalet Par
tisi milletvekillerine aynı cezayı tatbik etmij7en 
Başkanlık Divanının tarafsızlığından şüphe et
tiğimi bir kere daha tekrar ediyorum. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (T.Î.P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
kürsüde Adalet Partisi Sözcüsü bir partiyi kas
tederek ve açık ve seçik surette vatan hâini sı
fatını kullanmamıştır. Eğer böyle bir şey olsa 
idi, o zaman Başkanlık muhakkak hatibi ikaz 
ederdi. Ancak arkadaşımız açık ve seçik kalkıp, 
hem de hiçbir hakkı olmaksızın, yerinden mü
dahale gibi İçtüzüğe aykırı bir muamele içeri
sinde kürsüde konuşan hatibin konuşmasına mâ
ni olacak bir şekilde ve ona, bu kürsüye ve sı
ralara yakışmıyacak mahiyette vatan hâini sı
fatını kullanmıştır. Fakat Riyaset tolerans 
göstererek, sözünü geri almasını talebetmiştir. 
Ama arkadaşımız musırran bu iddiasında sebat 
etmiştir. Bunun üzerine takbih cezası vermi
şimdir. Takbih cezasını takiben tekrar ısrar et
miştir ve âdeta bir anarşik hava içerisinde bu 
sözü defaatle sövlemiştir. Reisiniz... (T.l.P. sı
ralarından gürültüler) Bu vaziyet karşısında 
elinde bulunan İçtüzüğün 188 nci maddesini tat-
bika mecbur kalmıştır. Yüce Heyetiniz şimdi 
hakem olacaktır. 

Sayın Âdil Kurtel arkadaşımızın Meclisten 
muvakkaten çıkarılmasını Yüce Heyetin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edümigtir. Üç colse Meclisten çıkarılacaktır. 

(A.P. sıralarından «çık çık» sesleri, T.l.P. sıra
larından alkışlar) 

Bu Meclisin İçtüzüğü bütün Meclisin malıdır.. 
Bu Meclisin kabul etmiş olduğu bir cezanın al
kışlanması da o Meclisin mânevi şahsiyetine bir 
nevi hakaret teşkil eder. 

Buyurun Sayın Yalçın. (T.l.P. sıralarından 
gürültüler) 

Sayın Bahadmlı, çok rica ederim, müzakere
nin sükûnetini ihlâl etmeyiniz. Mecliste düzeni, 
nizamı her haliyle tesise mecburuz. Meclis içinde 
düzensizlik, Meclis içinde bu şekilde hareketler 
bu Meclisin şahsiyeti mâneviyesine yakışmaz. Ri
ca ederim. 

A.P. GRUPU ADINA AYDIN YALÇIN 
(İstanbul) — Sayın Başkan, bâzı arkadaşların 
bâzı mefhumlar konuşulurken ve kendilerinin 
çağrışım suretiyle Türk efkârı umumiyesinde 
yaratmak istedikleri etkilerin tahlili yapılır
ken gösterdikleri hassasiyeti anlamamak 
mümkün değildir, anlıyorum. Ve kendilerinin... 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Biz de anlıyo
ruz... (T.l.P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Beyefendi, Meclise hitabediyor, 
size demiyor. Sizin, «Biz de anlıyoruz» deme
nize lüzum yok. Meclis dinliyor beyefendi... Her 
şeyin tasdiki veya ademitasdiki mevzuubahis de
ğil ki Mecliste... 

A.P. GRUPU ADINA AYDIN YALÇIN 
(Devamla) — Sizin sözcülerinizi, bu demokratik 
geleneğe inanmış insanlar iki saat müddetle 
akıttığınız zehirleri, yapmak istediğiniz tahrik
leri sükûnet içerisinde dinlemiştir. 

ALİ KARCI (Adana) — Biz zehir akıtma
dık, bu tâbiri nasıl kullanıyorsun?.. (T.l.P. sıra
larından şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Karcı, oturunuz yerinize, 
oturunuz efendim. 

A.P. GRUPU ADTNA AYDTN YALÇIN 
(Devamla)-— Biraz dinlemesini öğreniniz. Ama 
R;Z dirlivemiveceksiniz, çünkü... (T.l.P. sıraların
dan gürültüler) Çünkü ideolojiniz, havat görü
şümüz dir*lemeve müsait değildir. (T.l.P. sırala
rından şiddetli gürültüler) 

BARKAN — Nedir bu haliniz, isyanla bu iş 
halledilmez. (T.l.P. sıralarından şiddetli gürül
tüler) Size söz vermiyorum, lütfen oturunuz ye
rinize. 
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ALÎ KARCI (Adana) — Neden hatibe ihtar 
etmiyorsunuz?... 
, BAŞKAN — Size bir ihtar cezası daha veri
yorum. 

ALİ KARCI (Adana) — Sayın Başkan, bi
zim fikirlerimize zehir kusmak tâbirini kullan
mıştır. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisidir. 
Amerikan Senatosu değildir. 

BAŞKAN — Şimdi o ihtar cezasını takbihe 
çevirdim. Size takbih cezası veriyorum. 

ALİ KARCI (Adana) — Takbih cezası ve
riniz-istediğiniz kadar. Lütfen sözlerini geri 
alsın. 

BAŞKAN — Lütfen oturunuz yerinize... 
(T. 1. P. sıralarından gürültüler) Sükûneti ihlâl 
ediyorsunuz... Rica ederim efendim... (Gürlü-
tülcr) 

Takbih cezasını müstelzim hareketinizden 
vazgeçmiyorsunuz, bir takbih cezası daha veri
yorum. 

ALİ KARCI (Adana) — Müdafaa için söz 
istiyorum.. 

BAŞKAN — Sayın Yalçın, bir dakika, arka
daşımız müdafaa istiyor. Buyurun. (Soldan 
gürültüler) 

Sayın Özer, Sayın Fendoğlu rica ederim, 
arkadaşlar sakin olunuz efendim, rica ederim. 
«Herkesin baş olduğu yerde hiç kimse baş değil
dir.» Bu şekilde anarşik bir ortam içinde Mec
lis müzakeresini sıhhate ulaştıramayız. Arkada
şımın anlayış göstermesini rica ederim. Bir me-
metot dâhilinde ise onu bilelim, rica ederim. 

Sayın Karcı, buyurunuz, müdafaa hakkınızı 
kullanınız. 

ALİ KARCI (Adana) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri, biraz önce Adalet Partisinin 
Başkanvekili ve Adalet Partisi Grup Sözcüsü 
konuşurken, «demokratik bir ortam içinde sizi 
dinliyen» diye Adalet Partisi sıralarını gösterdi. 
Demokratik ortam demek bir fikir konuşulduğu 
vakit buna, zehir kusmak şeklinde mukabele et
mek midir? , Soruyorum size... Eğer zehir kus
mak gerekirse hiçbir zaman Türkiye İşçi Partisi 
böyle bir şey yapmaz ve yapmıyaeaktır. Tarih 
başka ulusların yanında mücadele eden birçok 
milletvekillerini gösterdi. İşte bugün bir gaze
tede de çıktı aynı şekilde. Burada Aydın Yal
çın'm Amerikan Senatosunda konuşur gibi Ame
rikan menfaatlerini savunduğunu bundan evvel
ki petrol araştırması celsesinde de gördünüz. 

Şunu bilhassa belirtmek isterim ki, Başkan maa
lesef tarafsız hareket etmiş değildir. Burada 
hür fikirlerini açıklıyan bir partiye karşı «zehir 
kusmak» kelimesini kullandığı zaman biz ister
dik ki, Meclisin Saym Başkanı derhal sözünü 
kessin ve sözünü geri aldırsın. Halbuki Başkan 
tarafsız hareket ederek sözünü geri aldırmamış
tır. Biz de kendilerini protesto sadedinde aya
ğa kalkarak ve gördüğünüz şekilde protestoda 
bulunduk. Bu bakımdan Sayın Başkanın ver
diği cezayı haksız bulduğumu bilhassa belirtmek 
isterim, saygılarımla. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, her hal
de bütün mahzurlar ve sakıncalar arkadaşları
mızın İçtüzük maddelerini bilmemesinden, ken
di hak ve salâhiyetlerini kâfi derecede öğrene-
memelerinden gelmektedir. Başkan bir millet
vekilinin bir fikre karşı zehir, panzehir gibi 
kelimeler kullanmasına mâni olamaz. Başkan 
İçtüzüğün mahsus hükmüne göre ancak galiz 
beyan veya müstehcen bir beyan sâdır olursa, 
bir tahkir olursa, ona karşı... (T. 1. P. sırala
rından gürültüler) bir beyanda bulunabilir. 
Binaenaleyh, bir telâkki meselesi olarak bir grup 
sözcüsünün bir fikri, bir beyanı zehir, panzehir 
gibi karşılamasına Başkan müdahale edemez. 
Ama arkadaşlarımız şunu bilmelidirler ki, her 
hangi bir vaziyet karşısında dahi milletveki
linin, kürsüde konuşan hatibe yerinden kalkmak 
suretiyle ve üzerine hücum etmek suretiyle mü
dahale etmek, onu tahkirane beyanda bulun
mak hakları yoktur. Bu sebeple düzenin sağlan
ması yönünden Başkanlığa verilen salâhiyeti 
sonuna kadar kullanmaya mecburum. Bu Mec
lisin düzenini nizamını korumak Türk Milleti
nin nizamının korunmasına başlangıç teşkil eder. 
Bu sebeple takbih cezasını Yüce Meclisin hakem
liğine, tevdi ediyorum. Oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

HAMIT FENDOĞLU (Malatya) — Az ve
riyorsunuz. 

BAŞKAN — Onu da biz takdir ederiz Sayın 
Fendoğlu. 

Şimdi. Saym Yalçın buyurunuz. Çok rica 
ederim muhterem arkadaşlarım, bu Meclis Türk 
Milletinin temsilcisi olduğu, bütün milletin gö
zünün üzerinde bulunduğu bir Meclistir. Onun 
için sükûnetle ve bütün sinirlerinize hâkim ola
rak dinlemek hususundaki lûtfunıızu istirham 
edeceğim. . 

— 10i — 
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A. P. GRUPU ADINA AYDIN YALÇIN (İs

tanbul) — Muhterem arkadaşlar, ileri sürül on 
fikirlerin burada hangi mânaya geldiğini tahlil 
eden sözlerimiz karsısında bâzı arkadaşların 
gösterdiği hassasiyet çok manidardır. Bu mü
nasebetle meydana çıkardıkları gürültü, Mec
lis müzakereleri esnasında hâsıl ettiği şu hâ
sıla ve inkıta devresi dahi bu bakımdan son 
derece manidar ve enteresan bir olay olmuştur. 
Bunun üzerinde bundan sonraki celselerde de 
Meclisin düzenini, Meclisin muayyen fikirler 
üzerindeki serlbest tartışma havasını devam et
tirmek istiyen insanlar hassasiyetle ve ibretle 
duracaklardır. 

Şimdi arkadaşlarım, Türkiye'de Amerikalı
lara 'verilmiş bulunan yayın hakkından, onları 
eğlendirmek için yapılmaıkta olan yayınlardan 
bahsediyorlar. Muhterem arkadaşlarım, Ame
rika ıkimdir? Amerika Türkiye'nin müttefiki
dir. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Aydın Yalçın 
müttefikleri. 

A. P. GRUPU ADINA AYDIN YALÇIN 
(Devamla) — Sizin müttefikinizin kimler oldu
ğunu biz biliyoruz. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Yunus Koçak, sa'bahtan 
beri devam eden bu hâdiselerden hiç elim bir 
şey çıkartmıyor musunuz? Hiç müteessir ol
muyor musunuz? 

A. P. GRUPU ADINA AYDIN YALÇIN 
(Devamla) — Türk işçileri Almanya'da, Avus
turya'da, Belçika'da, Holânda'da çalışmakta
dırlar. En basit bir mücamele kaidesi, en ba
sit bir evsahipliği kaidesi, ittifak v. s. gibi 
derin 'bağlara inmeso dahi iktisadi münasebet
ler dolayısiyle meydana çıkmış olan ıbu müna
sebetler neticesinde Alman radyoları, Belçika 
radyoları, Holânda radyoları, televizyonlar 
Türkçe yayın yapmaktadırlar. 

ALI KARCI (Adana) — İstasyonları kendi
leri kurdu. 

BAŞKAN — Sayın Karcı, size sorduk mu? 
Taıkbih cezasını daha şimdi aldınız, hiç müte-
nebbih olmadınız mı ibeyefendi? Sayın Karcı 
bu İçtüzük milletvekilleri için yapılmıştır ve 
bu İçtüzük Meclise malolmuştur, Türk Mille
tine- malolmuştur. Buna gösterilen saygısızlık 
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Türk Milletine gösterilen saygısızlık mahiye
tinde telâkki edilir, 'biliyor musunuz? Karşı
nızda oturan Reis ıbu Meclisin reyiyle seçilmiş
tir, bu Meclisi idare için muvazzaftır. Bu ba
kımdan çok rica ederim, saygı göstermediğiniz 
zaman Türk Milletinin reylerine saygı göster
mediğiniz anlaşılır. Susunuz rica ederim, istir
ham ederim. 

A. P. GRUPU ADINA AYDIN YALÇIN 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlar, aynı şe
kilde Türkiye'de Amerikan üsleri lâfı mütema
diyen söylenmekte ve tekrar edilmektedir. Tür
kiye'de Suudi Arabistan'daki gibi, Türkiye'
de Ispanya'daıki gibi, Türkiye'de daha bâzı 
memleketlerdeki gibi, Libya'daıki gibi kiralan
mış, karşılığı ödenmiş ve Devletler Hukuku 
kurallarına göre ayrı statüye talbi olan Ameri
kan üsleri mevcut değildir. Nasıl, Fransa'da, 
nasıl, İngiltere'de, nasıl, Almanya'da Amerikan 
Hava Kuvvetleri,. Amerikan kuvvetleri tarafın
dan kullanılmaikta olan üsler mevcutsa ve bu 
üsler tamamen ıO milletin hükümranlığında, 
tamamen o milletin malı mahiyetinde olan üs
ler ise ve o milletler istedikleri zaman, «Size 
ihtiyacımız kalmadı» dedikleri zaman, tıpkı 
bugünün Fransa'sında olduğu gibi, Amerikalı
lar, «Peki, siz bilirsiniz, hen şu halde bu tesis
lerimi başka diyarlarda (kurarım» diye çekil
mektedir. Bu hiçbir zaman Macaristan'da, Po
lonya'da, Romanya'da, Bulgaristan'da bulu
nan 'başka bir paıktm müttefiki bulunan memle
ketlerin üsleri ve kuvvetleri ile kıyaslanamaz. 

Çok şayanı diıkkat bir ifade de, Türkiye 
hiçhir pakta dâhil olmadan Atatürk zamanın
daki gibi, Atatürk politikasına dönsün ve - ay
nen kaydettim - kendi silâhları ile savunmasını 
tanzim etsin, 'buyurdu hir sayın bayan. 

Muhterem arkadaşlarım, -bunun mânası şu
dur : Türkiye F-105 1er gibi bugün Batı tek
nolojisinin en yüksek teknik kabiliyetine sahip 
uçaklardan mahrum kalsın. M-45 1er gibi yine 
bugün en ağır tanklardan, en ileri teknik kul
lanan, yüksek ateş gücü bulunan silâhlardan 
mahrum bulunsun. Türkiye bu sayın ıbayanm 
istediği gibi yalnız Kırıkkale... 

BAŞKAN — Sayın Yalçın, «Sayın sözcü» 
tâbirini kullanınız lütfen. 

A. P. GRUPU ADINA AYDIN YALÇIN 
(Devamla) — Sayın sözcü bayanın istediği 
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gîbi, Türkiye yalnız 'kendisini Kırıkkale tü
fekleriyle, mavzerleriyle müdafaa etsin... 

TARIK ZIYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Türkiye'yi sanayi kurulmasına lâyık görmü
yor musunuz? Türk Milleti esir gibi mi yaşa
sın, Ibunu ımu istiyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Ekinci size hir ihtar 
dalha veriyorum. Sayın Ekinci, kendinizden ge
çiyorsunuz.. Sayın Ekinci.. Bir ihtar daha 
veriyorum Sayın Ekinci. Konuştukça ihtarınız 
çoğalıyor, /bu ne saygısızlık Sayın Ekinci? 

TARIK ZIYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Başka milletlerin esiri alarak mı yaşasın Türk 
Milleti? 

BAŞKAN — Efendim, içtüzüğün ımaddei 
mahsusanma göre hatip konuşurken milletveki
li hiçbir suretle yerinden müdahale hakkını 
haiz değildir, içtüzük hunu emretmektedir 
milletvokillerine. Siz hu emre karşı gelmekte
siniz. O hakımdan emre karşı gelen milletve
kiline ceza verilmektedir. Riyaset hu cezayı 
veriyor.. İhtar cezası efendim, evet. 

BAŞKAN — Sayın Ekinci, bir kelime daha 
müdahalede bulunduğunuz takdirde takbih ce
zası vereceğim. İki ihtar aldınız, ama anlıyo
rum iki, cezaların hukukî, mânevi kıymetini 
idrak etmiyorsunuz. (T. I. P. sıralarından gü
rültüler) Çünkü, tokrar 'ediyorsunuz hoyuna.. 

A. P. GRUPU ADINA AYDIN YALÇIN 
(Devamla) — istedikleri şudur arkadaşlar : 
Eğer Türkiye'de F-105 1er gibi hir harb sana-
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yiinin kurulmasını arzu ediyorlarsa, meşhur 
darbı meselde olduğu gibi, ya dayak yeme
mişsin, ya sayı bilmiyorsun hesabındaki gibi 
F-105 lerin hangi teknoloji, hangi harb mas
rafları ile temin 'edileibilecek bir komplike me
kanizma olduğunun farkında değillerdir, ne 
konuştuklarının farkında değillerdir hu arka
daşlar. Bugün İngilizler avcı uçaıklarını yap
maktan vazgeçmişlerdir. Binaenaleyh, harb 
teknolojisi sizin oturduğunuz yerden sorum
suz bir şekilde, sorumsuz değil, ne söylediği
nizi ibiliyoruz... 

TARIK ZIYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Papanek usulüyle yapılamaz. 

BAŞKAN — Sayın Ekinci size hir takbih 
cezası veriyorum. 

TARIK ZIYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Teşekkür ederim, kendimi müdafaa sadedinde 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Yalçın bir dakika, Sayın 
Ekinci kendisini müdafaa etmek için söz isti
yor. Buyurunuz, teşekkür ettikten sonra mü
dafaa ediyorsunuz. Size ta'kbih cezası veriyo
rum, teşekkür ediyorsunuz, sonra müdafaa 
hakkını kullanıyorsunuz, enteresan hir şey, 
ibuyurun. 

TARIK ZIYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Efendim, Başkan olarak hu Mecliste mevcut 
bütün grup mensuplarına eşit şekilde muame
le etmek... 

•BAŞKAN — Eşidoluyor efendim, çok eşido-
luyor... 

TARIK ZIYA EKİNCİ (Devamla) ~ 
İçtüzük hükümlerini seyyanen tatbik etmesi 
lâzımgeldiğini... 

BAŞKAN — Sizin metodunuz Başkanlığa 
karşı sirayet ettirmek. Bütün hareketleriniz 
Başkanlığın üzerine sirayet ettiriyorsunuz. Me
todunuz... Rica ederim. Kaçıncı defa ihtar 
ettim, size âzami müsamayı gösterdim. Şu iç
tüzüğü size karşı tatbik etmemek için elim
den gelen gayreti gösteriyorum, ama müte-
ndbbih olmuyorsunuz ki... Meclisin düzenini 
kurmaya hen mecburum. Buyurunuz. 

TARIK ZIYA EKİNCİ (Devamla) — 
Sayın Başkanım, Meclisin düzeninin kurulma
sı gayet tahiî sizin vazifenizdir ve siz Yüce Mec
lisin oylarıyla hu makama geldiniz, tbu Yüce 
Makamda Yüce Meclisin sükûnetini, nizam 

A. P. GRUPU ADINA AYDIN YALÇIN 
(Devamla) — Sayın arkadaşlar, Millet Meclisi 
kürsüsü insanları teşhir eder. Burada söyle
nen sözler geri tepecektir, daha çok fazla 
geri tepecektir. 

BAŞKAN — Sayın Yalçın, Heyeti Umumi-
yeye hitabediniz lütfen. 

ÇETİN ALTAN (istanbul) — Amerikalı
larla daha güzel konuşulur. 

BAŞKAN — Sayın Altan, rica ederim, sıra 
size mi geldi? 

A. P. GRUPU ADINA AYDIN YALÇIN 
(Devamla) — Onun için sizleri iki saat sükû
netle dinlediğimiz gibi hiç olmazsa yarım saat 
bizleri, fazla sinirlenmeden dinlemek itiyadını 
kazanırsanız, kendinize iyilik etmiş olursunuz. 

TARIK ZIYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Türk Milletine hakaret ediliyor. 
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re intizamını, kürsüde bulunan hatibin rahat
lıkla (konuşmasını temin etmekle görevlisiniz. 
Ama ıkürsüde bulunan hatibin konuşmalarını, 
vâki tecavüzlerini de takibederek, yerinde ve 
zamanında müdahale etmek suretiyle münaka
şalara, karşılıklı görüşmelere meydan vermi-
yecek bir düzeni kurmak da sizin görevinizdir. 
Evet bir milletvekilinin oturduğu yerden, 
konuşan :bir hatibe hitabetmesi usule aykırıdır, 
İçtüzüğe aykırı, teamüllere aykırıdır. Ama 
bakın (A. P. sıralarından gürültüler, müdaha
leler) Görüyorsunuz ki.. 

BAŞKAN — Rica ederim Fendoğlu, size de 
bir ihtar cezası veriyorum, çok rica ederim. 

TARIK ZIYA EKİNCİ (Devamla) — 
Bu Mecliste bu kajbîl davranışların mucidi biz 
değiliz. Bu kabîl... 

BAŞKAN — Sayın Ekinci, ıbu bir icat me
selesi değil. Mazi ve mence aramıyacağız bun
da, hale bakarız. 

TARIK ZIYA EKİNCİ (Devamla) — 
Gayet taıbiî Sayın Başkan, -görevinizi yapacak
sınız, hale bakacaksınız, bu anda karşısında 
•bulunan meselelere vazıyed edeceksiniz. 

BAŞKAN — Evet efendim.. 
TARIK ZIYA EKİNCİ (Devamla) — 

Şimdi ben konuştuğum bu anda da vâki teca
vüzleri ve vâki telmihleri müşahede etmektesi
niz. Bunlar üzerinde durmak sizin gayet tabiî 
vazifenizdir. Burada konuşan sayın hatip iki
de bir T. I. P. sinin mânevi şahsiyetini ve T. I. 
P. sözcüsünün hiç de îma etmediği, hiç de tel
mih etmediği, hiç de muhtevasında ıbulunmı-
yan, kendi mantığından, 'kendi kafasından ve 
kendi (koruduğu bâzı habis menfaatler icabı 
olarak ortaya attığı görüşlerden giderek T. I. 
P.'ni itham etmekte ve Türkiye işçi Partisi 
sözcüsüne en ağır hakaretleri tevcih etmekte
dir. 

BAŞKAN — Bakın şimdi «iz «habis menfa
atler» dediniz. Mümkündür ibu, mümkündür. 
Başkan öyle takdir ediyor. Elfazı galiza ve 
müstehcen heyan kullanmak yasaktır. Buyu
run. 

TARIK ZIYA EKİNCİ (Devamla) — 
Bizim için zehir saçan, zehir saçıyor diyen, 
Türk Milletini zehirliyor, diyen ve maksatları
nı teşhir ederken... 

o, ı . im o Î ı 
BAŞKAN — Mümkündür dedim Sayın Ekin

ci. Beni dinleyiniz, mümıkündür dedim, uzat
mayınız. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Devamla) .— 
Hangi maksatlarla, kim için ve ne niyetlerle 
konuşmuş olduğunu teşrih etmek de benim va
zifemdir. Şimdi Sayın Başkanım, bu kabîl 
tecavüzlerini, bu kalbîl hareketleri devam et
tirdiği takdirde, Meclisin huzur ve sükûnunu 
bozmakta, bizzat murdar konuşmakta olan 
Adalet Partisi Grup sözcüsü hatip mesuldür 
ve ona müdahale etmeniz, onun daha tutarlı, 
onun daha düzenli, onun içtüzük ahkâmına 
uygun şekilde konuşmasını sağlamanız gere
kir. Aksi halde devamlı surette bir siyasi par
ti grupunun ve ıbir siyasi partiyi hedef alarak, 
onu tahkir ederek, ıgrupunun kuvvetine, ondan 
aldığı mânevi desteğe bakarak, arada bir 
oraya atfı nazar ederek onların teşvikkâr ba
kışları veya alkışları altında ıbizi hakarete 
mâruz tutarsa, ıbiz de kendimizi müdafaa et-
mak, müdafaai nefiste bulunmak mecburiye
tindeyiz. Bizi ıbu duruma itmemenizi ve içtü
züğü seyyanen tatbik etmenizi istirham ederim. 

Şahsıma tevcih etmiş olduğunuz taıkfoih ce
zasında da seyyanen, eşit bir şokilde hareketin 
maksadını müşahede etmediğimden dolayı mü
teessirim. Bu bakımdan mevcut durum muva
cehesinde, tatbikat içinde takbihe müstahak 
olmadığım kanaatindeyim. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Bütün meseleler Yüce Mecli
sin huzurunda ve zapta geçen ifadeler meya-
nmda tecelli etmektedir. Takbih cezasını Yü
ce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul «denler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Yalçın. 
A. P. GRUPU ADINA AYDIN YALÇIN 

(İstanbul) — Muhterem arkadaşlar, zannediyo
rum ki, bir grup sözcüsünün Türkiye'yi nereye 
götürmek istediğini - huzurlarınızda daha bü
yük bir ışığa kavuşturmak için yapmış oldu
ğum tahliller neticesinde Türkiye'de yapılmak
ta olan ve elemle müşahade ettiğimiz gibi bâzı 
partilere de istemiyerek sirayet ettiğini gör
düğümüz menfi haleti ruhiye Türkiye'nin millî 
menfaatleriyle bağdaşmıyan bâzı ihtimaller 
akla gelmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, bugün bir vakıadır 
ki, Türkiye'nin dış politikasına yepyeni bir 
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yön vermek istiyen bu partinin istediği istika
mete gidildiği takdirde NATO'dan çıkılması, 
NATO'nun dağılması ve İkinci Dünya Harbin
den bu yana Batı dünyasında ve bütün dünya
da bâzı yer yer çıkan ihtilâflara rağmen tesis 
edilmiş olan geniş barış ve emniyetin zedelen
mesi ve bunun içerisinde her ş'eyden evvel 
Türk halkının, asırlardır emniyetsizlik, güven
sizlik içinde kavrulmuş ve asıl işlerine bakmak 
fırsatını bulamamış olan Türk halkının arzula
rına, ihtiyaçlarıma aykırı bir yol tutulması ih
timali mevcuttur. Bugün sayın arkadaşlarım, 
dünyada asıl endişe uyandıran nokta Batı dün
yasında - Fransa müstesna, biraz sonra Fran
sa'nın durumuna geçeceğim - bugün 'endişe ile 
karşılanması gereken en mühim hâdise, tek
rar 1930 lardaki gibi Amerika'nın izolâsyona, 
infiratçılığa dönmesi ihtimalleridir. Komünist 
propagandasının bütün dünyada yapmaya çalış
tığı ve bilhassa Türkiye'de yapılmak istenen de 
Amerika'lılara mütemadiyen küfrcdilmesi, bir 
dost millet değil, bir düşman millet olarak mü
temadiyen küfür •edilmesi aslında bu hedefi ÎS-J 
tilıdaf etmektedir. 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Damat Ferit '-
de böyle konuşuyordu. 

BAŞKAN — Beyefendi, niçin üzerinize alı
yorsunuz, umumi mahiyette konuşuyor, çok 
rica ederim, sizin müdahaleye hakkınız yok. 

A. P. GRUPU ADINA AYDIN YALÇIN 
(Devamla) — 1930 larda Avrupada ağırlığını 
hissettirmiyen ve istilâya prim vermek sure
tiyle bütün dünyayı yangının ortasına atan 
izolâsyon, infiratçılık siyasetine Amerika dön-
ıniyecektir ve bugün NATO'nun diğer mütte
fikleri gibi Türkiye'nin de millî menfaatleri, 
dünya muvazenesinde en mühim unsur olan 
Amerika'nın bizim ile olan münasebetlerinde 
dostluk, anlayış ve karşılıklı itimat ve işbirliği 
çerçevesini zedeliyecek adımlardan kaçmma-
mızdiT. 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Damat Ferit 
de böyle konuşuyordu. 

BAŞKAN — Sayın Altan, size de bir ceza 
vereceğim. Müsaade ederseniz bir ihtar cezası 
verecceğim, kibarca. 

A. P. GRUPU ADINA AYDIN YALÇIN 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlar, komünist 
propagandacısı iki mefhum kullanarak çağrışım

larla Türkiye'nin dostlarını düşman, Türkiye'
nin müttefiklerini emperyalist gösterme gayret
lerinin ötesinde aynı zamanda korkular üze
rinde de oynıyarak propagandasına zemin ha
zırlamaktadır. Bunda Türk efkârıumumiyesi
nin, Türk milletimin ve Türk aydın halk efkâ
rının uyanık olması lâzımdır. Daha önce konu 
şan sözcüler «Türkiye ateş hattındadır» dediler. 

Muhterem arkadaşlar, kolektif savunmada 
ateş hattı yoktur. Kolektif savunmada Amerika 
Pasifik'te bir hücuma uğrarsa - son NATO top
lantısında Dean Rusk bu meseleyi bahis konusu 
etmiştir - Türkiye harbin içindedir. Türkiye te
cavüze uğrarsa Kanada 'nın Vanko ver'inde otu
ran Kanada'lı ateş hattının içerisindedir. İz
landa harbin ortasındadır. Binaenaleyh, bu ar
kadaşların korkular üzerinde oynıyarak, dille
rinin altındaki baklayı çıkarmaları lâzımdır. 
Türkiye'nin kolektif savunma sisteminden 
uzaklaşmasını mı istiyorlar? Bâzıları bunu 
açıkça söylemişlerdir. Biz bunun karşısındayız, 
bütün gücümüzle bunun karşısındayız ve Tür
kiye'yi 1930 lardaki gibi yapayalnız, dostsuz, 
müttefiksiz bırakarak komünist emfiltrasyon-
larına, komünist sızmalarına ve Türkiye'nin 
istiklâline, Türkiye'nin iç rejimine dışardan 
yapılacak gerillâlarla müdahale yollarını aç
mak istiyen yıkıcı teşebbüslerle Türkiye'nin 
iç düzenlini çökertmek istiyen teşebbüslere 
Türkiye'yi açık bırakmıyacağız, bütün gücü
müzle bunun karşısındayız! (A. P. sıralarından 
alkışlar.) 

Muhterem arkadaşlarımı, ben bu gensoru mü
nasebetiyle... (Arka sıralardan gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Akçalıoğlu, Sayın Ak
çalıoğlu, rica ederim müdahale etmeyin, rica 
ederim of endim, görüyorum efendim. (Sağdan, 
T. İ P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Çetin Altan, çok mü-
sammahakâr davranıyorum zatıâlinize. Demin
den beri bir milletvekiline yakışmıyacak şekil
de el kol hareketleri birtakım lâf atmalar yapı
yorsunuz. Burada sırf daha sert olmamak için 
idare ediyoruz. Tolerans gösteriyorum, müsa
maha ediyorum size. Müsamahamı suistimâl 
etmeyiniz. 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — 56 üye 4 oy. 
BAŞKAN — 56 olsa, 4 oy alsanız, 3 oy al

sanız buraya o şdkildc beyan edemezsiniz. 
Lütfen İçtüzüğü okuyunuz ve milletvekilinin. 
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ne şekilde konuşacağını, 4 oy alma hususunu 
nasıl beyan edeceğini öğreniniz, rica ede
rim. 

ÇETİN ALT AN (İstanbul) — Damat Ferit 
böyle konuşundu. 

BAŞKAN — Onu yazın Sayın Altan, bura
da konuşamazsınız. Milletvekillerinin konuşma 
adabı vardır. Milletvekillerinin konuşma şekli
ni gösteren kitap vardır, ona göre hareket edi
lir. 

Buyurun Sayın Yalçın. 
A. P. GRUPU ADINA AYDIN YALÇIN 

(Devamla)) — Sayın Başkan, sözlerimin so
nuna gelmiş bulunuyorum. 

Kollektiı savunma sistemi içerisinde Si
nop'ta bulunan radar üslerinin tesl)it ettiği 
bilgiler, aslında Türkiye'nin savunmasını kuv
vetlendiren, Türkiye'yi ateş altında tutmak is-
tiyen silâhların nasıl hazırlandığını müşterek 
müdafaanın planlanması için bu teknik imkân
ları süzgeçten geçirerek temin eden, elde eden 
kuvvetlere Türkiye'nin iştirak ettiği kanaatin
deyiz. Bu gibi avamfrip benzetişlerle, tedailer
le, zihnî çağırışımlarla Türkiye'nin dış politi
kasını saptırmak istiyenlerin daima karşısında 
bulunacağız ve bu meselede vuzuhsuz konuşanları 
da vazıh konuşmaya icbar edeceğiz. Çünkü 
Türk Milletinin en büyük ihtiyacı millî hâki
miyetini, bağımsızlığını, totaliter sistemlere 
karşı korumak istiyen, hürriyetini müdafaa et
mek istiyen, Türk halkının hürriyetini savun
mak ve bu dâvaları bu kürsüden sahipçisi ola
rak bütün Türk Milletine haber vermek üzere, 
bu tarz tutumların karşısındayız. Sözlerimi bu 
son mütalâalarla bitiriyorum ve (T. 1. P. sı
ralarından «ne mütalâaları?» sesleri) bu se
bepledir ki, gensoru önergesinin yerinde veri
len bir önerge olmadığını, gensorunun aslında 
bir itimat oyu möselösi teşkil ettiğini ve sabır
lı olurlarsa bir ay sonra Mecliste başlıyacak 
bütçe müzakerelerinde de bu itimat oyu mese
lesi zaten kendiliğinden geleceği için, Meclisin 
daha fazla zaman israfına meydan verilmemesi 
için Adalet Prrtisi bu gensoruya karşı oy kul
lanacaktır. H>; inizi hürmetle selâmlarım. (Sol
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Grupu 
adına Sayın Recai Iskenderoğlu, buyurunuz 
efendim. 

Y. T. P. GRUPU ADINA RECAİ ÎSKEN-
DEROĞLU (Diyarbakır) — Sayın •milletvekil
leri ; iki günden beri devam eden görüşme
lerde bizden evvel konuşmuş olaın muhale
fet sözcülerinin, gensorunun açılması hususun
da gösterdikleri sebepleri ve dayandıkları ge
rekçeler bütün teferruatı ile dile getirildi
ğinden dolayı, onların bir tekrarı mesabe
sinde bir duruma düşmemek için, biz hazır
lamış olduğumuz konuşmadan, biran için vaz
geçmiş vaziyetteyiz. Ancak bir noktada sayın 
iktidar partisi grupunu bilhassa Sayın Hü
kümeti uvarmak ve vatanperverliklerinden, 
aksi sabit oluncaya kadar şüphe etmeye, im--
kân olmıyan muhterem Adalet Partili arka
daşlarımızın, iki yıldan beri Türk halk oyu 
üzerinde yapmış olan bu ikili anlaşmalar ve 
Kıbrıs konusundaki NATO müttefiklerimizle 
bilhassa Amerika'nın tutumu hakkında Türk 
halk oyunun aydınlığa kavuşması için, ken
dilerini burada gensorunun açılması husu
sunda bir davranış içine girmeleri bilhassa 
kendileri için iyidir, Türk Milletinin be
kası için iyidir. Üç dört cümle ile banla
mak icabederse, Türkiye'nin İkili Anlaşma
lar, ki, sayın iktidar grupunun sözcüsü de bu
nu pek vazıh bir şekilde cerh edemedi, ka
naatimiz rçdur ki, daha ziyade polemiğe kaç
tılar. Zekâsından ve engin cesaretinden emin 
olduğum, çok sevdiğim ve saydığım Dışişleri 
Bakanının, Hükümet adına çıkıp, Türkiye'
nin emniyeti ile, Türkiye'nin savunması ile 
Türk Milletinin ekonomik çıkarları ile ya
kından ilgili olan ve itham perdesi altında 
süregelen bu konunun vuzuha kavuşması, ay
dınlığa kavuşması için geensorunun açılma
sına iştiraklerini bilhassa rica edeceğim. Sa
yın iktidar sözcüsünün bizi cidden çok ren
cide eden bir pasajına cevap vnrmeden söz
lerimi bitirmeye vicdanım elvermiyor. Türk
çe'de meşhur bir söz vardır; kölelik müesse
sesi, ister ağanın kölesi olunuz, ister paşanın 
kölesi olunuz, o insanın haysiyetini temelin
den sarsar. Ben evevlâ Türküm. 32 mil
yonluk Türk Milletinin, vatandaşının bura
da mümessili sıfatiyle onun menfaatlerini 
her şeyin üstünde öngöreceğim, ondan sonra 
benim savunmam, emniyetim, millî ekono
mik çıkarlarım hangi ittifak manzumeleri 
içinde beni bulundurmayı icabettiriyorsa - ki, 



M. Meclisi B : 30 6 . 1 . 1967 O : 1 

onun da tcsbit yeri Yüce Heyetinizdir - o 
manzumemin içine girmeyi kararlaştmyor, o 
da Muhterem Heyetinizin kararma iktiran et
tiği zaman ancak değer taşır, ona göre hare-
ket ederiz. 

Simidi bir smalle muhterem heyetinizin ha
fızalarımı bu konuya davet etmekte lüzıum his-
setmeklteyim. İki seme evvel bu ikili anlaşmalar 
dile getirildi. İsim zikretmelkte bir fayda gör-
ımıüyoruım ama, 1945 yılından ta Sayın Süley
man Demlinel Hükümetinin kuruluşuna kadart 
ıgeçıen devrede 54 tane ;iikili anlaşma yapılmış
tır. Bimaenaleyih, şunu itiraf etmek bir vicdan 
ve bir insaf borcumuzdur ki, bugün/kü Hükü
metin, bu ikili anılaşmaların tahmil ettiği soraıım-
luluîkla ilgisi yolktur. Hükümet kendisini bâr de
fa bu psikolojik kompleksten kurltarmalı ve bu 
(itibarla söızlerlimin başında arız ettiğim gibi, 
çıllop, hay hay buyurum görüşelim, demelidir. 
Esasen biz Y. T. P. Grupu olaralk mazide cere
yan et/miş olan bu ikili anlaşmaların altıma im
zasını koymuş olan hükümetlerin sorumlulukla
rını aramıyoruz. Bundan sonraki nesillere sâri 
olacak bu anlaşmaların zararlarımı bertaraf et
mek için bilgisiz vaziyette bulunan, hailem bu
günkü Hükümet ve 54 anlaşmayı imzalamış 
olan hükümetler ki, birçoğu ile konuştum hiç
birisi bilmiyordu, teşehhüt miktarı bir ara bön
deniz de Hükümet üyeliği yaptum, o zaman biz 
ide biilmiyo:rdulk. Bizim Sayın Başbakanımıza da 
»Senatoda sual tevcih ettiler, bizim Hükümet 
de mehil istedi. Sayım Demirel'in karşısına ilik 
defa çıkarıldığı zaman bu konu, Sayım Bemi-
Tell ametal istedi. Muhterem arkadaşlarım tasav
vur buyurum ki, Demire! Hüküımeiti, Suaıt Hay-
ri Ürgüplü Hükümeti ve İnönü Hükümetleri 
1950 - 1900 arasındaki eslki iktidarların hükü
metleri, 45 - 50 arasındaki diğer iktidarım 
Halik Partisi bükümıetleri, milletim bekası, em
niyeti ve güvenliği ile yakımdan alâkalı, bilHiaıs-
sa ileri nesilleri yalkmdan ilgilendiren birta
kım ağır angajmanların mialhliyetimi bilemezselk 
- çjolk ö'zıür diliyerek, müsamahalarımıza sığına
rak soruyorum - biz ve sizler bu parlamentoda 
me vazife yapıyoruz? (Sağ sıralardan «bravo» 
sesleri,) şiddetli alkışlar) Kimin, hangi devrin 
'burada avukatlığını yapacağız? Daıha doğrusu1 

yarınımızı emanet eldeceğimiz evlâtlarımıza, 
şimdi birbirimize girmemize sebebolam, falkat 
devamlı ithaım perdesi altında tutulması her 

nedense lüzumlu görülen bu konuyu deşip et
raflıca görüştükten sonra bir karara vanmalk 
ve hattâ samimî kanaatim; hususi k'onuşmala-
rımldaıki edindiğim intiba da budur; bütün mu
halefet partili milletveikillerinim ifadeleri, «Bu 
konuda biz Hükümete1 yardımcı olacağız muha
lefet olaralk» tır. Bu Hükümete, altında imzası 
bulunmıyan, falkat Türk Milletinin egemenlik 
•halklarıma, Türk Milletinin ekonomik çakarları
na ipoltelk getirmiş olan bu anlaşmaların berta
raf edilmesinde bu Hükümete yardımcı olmaik 
vatanperver muhalefetin de vazifesidir. Ve mu
halefet, itimat etsinler ki, bu konuda kendile
rine, Tünk Milletimin menfaat ve çıkarını kur-
taracalk istikamet ve istidatta olacak heır davra
nış ve kararlarında Hükümıetin yanında olacak
tır. («Bravo» sesleri) 

Bu itibarla tekrar sözlerimin başında arz 
ettiğim gibi, sayın İktidar Grupu arkadaşlarım
dan ve bilhassa Hükümetinden rica ediyorum; 
bu konu aırtıık Türlk Milletinin içinlde gizli bir 
fikir gibi işler halde kalımasın. Bumu çıkaralım. 
Bugün görüyoruz; Avrupa 'da sosyalist partiler» 
(dahi, misalleri vardır, Almanya'da yenli kurulan 
koalisyonun kanadı ki, diğer hıristiyan demıofe-
ratlar da işitiralk etmiştir; Fransa'da Cmmlhur1-
başlkanlığı seçiminde sosyalistlerin tek adayı 
dahi NATO'dan çekilmeyi dünya halk oyuna 
ve kendi ballkoylarıma ifade ettiler. Bizim mev
cut muhalefet partileri içinde NATO'idam çekil
meyi millî menfaatler balkımından uygun gö
ren gruplarımız olursa anıları da hüsnüniyetle 
mütalâa etmeliyiz. Zaten diğer partiler delkleı-ie 
olmuşlardır, «NATO'da kalalım... Falkat NA-
TO'da kalmaikla müttefiklerimizin de kölesi ha
linde bulunmıyalım.» 

•Şalhsian görüşüm odur ki, bugünkü savunma 
sisteminde, stratejik sistemlerde birtalkım deği
şiklikler olmuştur. Simidi neşriyatta bir ünite 
olaralk arz edeyim, inlkişaf etmiş olan hanb araç
larının 'bugünlkü merhalesinde İncirlik Hava Üs
sünün NATO savunması içinde Türlkiye için 
faydası nedlir diye düşünüyorum, bir türlü bu
lamıyorum. Natilüs denizaltıları Akidenizdıedk, 
İncirlik Üssünden faydalanacağı NATO kuvvet
lerinin - ben Amerika'dan da bamseitmiyeydım -
NATO'nun faydalanacağının yüz misli güce ve 
imkâna sahiptir. Binaenaleyh fonksiyonumu 
'bitirmiş veyahut da başlangıçta zaten yüküm 
altıma solkmuş olduğu ülkeyi ve ülkenin vatan-
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başlarının egemenlik halklarını ve elkanıomik çı-
'karlarını ipatek altına alımuş olan bir anılaşma-
larm balfei'ki hüviyetiyle karşımıza getirtilmesi, 
Ckonıi'şulnıaJsı, görüşülmesi ve bunların mıillî çı-
Ikarlarımızla, sâvunnıa ve güvenliğimizle ilgili 
olanların da Hükümetin devam etımıesinde, Hü-
(küimete muhalefet olarak yaddım eltmıeyi bir 
vatan borcu bilen muhalefet grupunun bir söz
cüsü olarak ifadeyi zaruri görüyorum. Sözlerd
im! burada bitirir, saygılarıımı sunanım. («Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

(BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Ana
yasanın 89 ncu maddesi gereğinoe geınısora açıl-
ımasma mütedair verilmiş bulunan önerge üze
ninde önerge saıhübi, omu talkiben parti grupları 
adına birer milletvekili konuşmuş bulunmakta
dır. 

Şimdi Hükümet adına Sayın Dışişleri Bakanı 
konuşacaktır. Onu takiben gensorunun gündeme 
alınıp alınmaması hususunu Yüce Heyetinizin 
oyuna sunacağım. 

Buyurun Sayın Dışişleri Bakanı. 
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI 

ÇAĞLAYANGİL (Cumhuriyet Senatosu Bursa 
Üyesi) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rım; Çorum milletvekili Hasan Lâtif Sarıyüce 
ve iki arkadaşının Kıbrıs, ikili Anlaşmalar ve 
Türkiye'deki Amerikan üsleri meseleleri ile ilgili 
dış politika konusunda Anayasanın 89 ncu mad
desi gereğince Hükümet hakkında bir gensoru 
açılması teklifi üzerindeki görüşlerimizi arz et
mek üzere yüksek huzurlarınıza çıkmış bulunu
yorum. Bu konudaki bilgi ve düşüncelerimizin 
tafsiline girmeden evvel şu ana. kadar yapılan 
beyan ve müzakerelerin ne şekilde cereyan ettiği 
noktası üzerinde biraz durmak icabedecektir. 

Ne isteniyor? Hükümet hakkında bir gensoru 
açılması. Ne için? Dış politika konusu için. Ama 
dış politika geniş mevzu. Hepsi için değil, onun 
yalnız Kıbrıs, ikili Anlaşmalar ve Türkiye'deki 
Amerikan üsleriyle ilgili kısımları için. Burada 
bu konuların sayılması - önergenin yazılış tar
zına göre söylüyorum - dış politika konusunun 
hudut ve şümulünü tâyin ve tesbit etmek mak
sadına matuf olduğu anlaşılıyor. Biz, dış poli
tika konusunda bir genel görüşme açılmasını is
tiyoruz, ama bütün dış politika konusunu ele alıp 
inceliydim demiyoruz, Kıbrıs, Amerikan üsleri 
ve ikili Anlaşmalar meselesini bu hudut ve şümul 
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içinde dış politikayı tartışmak istiyoruz; bunun 
için gensoru istiyoruz. Şu hale göre böyle bir 
gensorunun açılmasına niçin lüzum olduğu, hu
zurlarınıza glecek önerge sahipleri tarafından 
izah edilecekti. Neden bu âcil lüzum şu meseleler 
üzerinde? Parti sözcüleri, arzu ederlerse, fikirle
rini söyliyecekti; Hükümet de yine arzu ederse, 
o da fikirlerini söyliyecekti, muktczası da Yüce 
Meclisçe karara bağlanacaktı. Biz bunların ola
cağını zannediyorduk. 

Şimdi, izin verirseniz ne oldu; bir de ona ba
kalım. önerge sahiplerinden bir arkadaş geldi, 
kısa bir izahat verdi, ortadan çekildi, önerge her 
hangi bir grup adına da verilmiş değildir. Genel 
başkan olmayı da bizce meçhul sebeplerle, taas
supla reddeden Sayın Bölükbaşı, evvelce yapıl
mış muazzam bir hazırlıkla sahneyi doldurdu ve 
üç saate yakın konuştu. Arkasından Türkiye işçi 
Partisinin Sayın Sözcüsü Sayın Boran kürsüye 
geldiler ve aşağı - yukarı o da aynı müddetle 
kürsüyü işgal ettiler. No yapacaklardı? Sınırı çi
milmiş dış politika konusunun acilen gensoru me
selesine inkılâbetmesi için görülen lüzumu ve 
gerekçeyi izah edeceklerdi. Ne yaptılar? Dış po
litikanın hangi'kısımlariyle ilgili olduğuna'dair 
hudutlu şümul maddesi esas oldu. Onlar ele 
alındı, Kıbrıs, ikili anlaşmalar; bunlar teker te
ker incelendi, en ince teferruatına kadar tahlili 
vapıldı. Sadet dışı ikazlar kenara itildi. Hele 
işçi Partisinin Sözcüsü Sayın Boran, önerge iles 
irtibatını da kesti. Sayın Başkanın iyi ve müsa
mahalı bir gününe raslamanın şansım, değe
rini elden kaçırmamak ve bu fırsatın da key
fini, tadmı çıkarmak için heyecanlandı, ne Vi
etnam kaldı ne NATO, o kadar ki, kendi heye
canı ile ancak kendisini coşturabildiğini unu
tan Sayın Boran; biz de beraber heyecanlandık, 
partilerimizi, programlarımızı, hepsini unuttuk 
sandı, NATO'ları, Vietnam'ları garip bir açı
dan ortaya koydu. Herkesin müşterek bir mü
dafaa sistemi diyob'ildiği NATO, 3 ncü Dünya 
Harbini çıkarmak için kolaylıklar teşkilâtı ha
line geldi. Ya da Vietnam m ©selesi, eğer kendi 
naklettikleri gibi ise, nerdc ise Kuzey Viet
nam'a gönüllü yazılacak hale geldi. Zaman za
man kendimizi, etrafımızı yoklamaya, aeaiba 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde miyiz, yoksa 
Varşova Paktı mensuplarından bir Devletin 
Meclisinde miyiz?. (A. P. sıralarından, alkışlar.) 
Yoksa Doğu Bloku konferansında imiyiz? Şaşır-



M. Meclisi B : 30 6 . 1 . 1967 O : 1 

dik. Allah'tan sayın Meclisin baş'tacı ettiği 
«Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir» yazı
sı zaman zaman gözümüze çarptı da yüreğimize 
su serpildi. 

Demek istiyorum ki, müzakere usulü, söy
lenmesi icalbedenlerin meskût geçilmesi ve söy
lenmesi lâzıımgelcnlorin de bol bol konuşulması 
suretiyle geçmiştir. Kimse, niçin hangi lüzum
la dış politika için gensoru açılması icolbetti
ğine dair gerekçesini sarahatle ortaya koyma
dı. Hükümetin programına uygun olarak tat-
'bik ettiği ve değişik çevrelerin zaman zaman 
tasviplerini, ifade eyledikleri umumıi dış politi
ka mevzuumuz neden âcil, gün geçinim elden 
müzakeresi duyulan ihtiyaç halini aklı anlaşıla
madı. Âcil diyor.. Çünkü, bilindiği gibi bir iki 
hafta sonra Bütçe müzakereleri olacak. Bütçe 
müzakerelerinde gerek grupların, gerekse sa
yın üyelerin Hükümeti her konuda istizaha 
çekmeleri, her konuda hesap istemeleri daima 
mümkün. Eğeır gensorudan nihaî ve ulvî mak
sat Hükümeti düşürmekse, bütçe müzakercle-
rıiyle bu da mümkün. Nasıl, olur mu diyeceksi
niz1? Yaptık biz, islba'tı var. 

Hal böyle olunca, gensoru açılsın mı, açıl
masın mı? O yoldaki fikirlerimizi söylelmedcn 
evvel umumi efkârda bâzı yanlış anlamalara 
ve istifhamlara sebebiyet v ermesi muhtemel 
(beyanları ve görüşleri bizim do etrafı ile aydın
latmamız gerekir. Bu sebepten mâruzâtım uzun 
sürerse, bunu usulden çıktığıma veya sadedi 
taştığıma değil, öne sürülen iddiaları cevaplan
dırma mecburiyetimize bağışlamanızı rica ede
ceğim. 

Evvelâ takrir sahiplerinden bıir arkadaşı
mız, elemin de arz ettiğim gibi, niçin acilen 
/gensoru açılması lüzumuna katiyen temas et-
ımelssizin takrirde yazılı meseleleri gayet sathi 
olarak fasıl başları koymak suretiyle izah etti, 
Arkasından Ankara Milletvekili Sayın Bölük-
başı gensoru istiyen arkadaşların maksadım 
izah eden bir konuşma yaptı. Sayın Bölüklbaşı 
konuşmasına, Dışişleri Bakanına yani bendeni
ze teessüf ve telehhüf ifade eden beyanlarla 
başlamıştır. «Ben bir taktik yapmışım, gün
dem dışı konuşma ile bir arkadaşıma, 20 gün 
sonra cevap vermişim. O güne kadar aklım ne
rede imiş? Ama, bu küçük hesaplı bir taktikımiş. 
Ben, gensoru ve genel görüşme isteklerine denk 
düşürmek için, bu işi mahsus geciktirmişim, 

bunlar doğru değilmiş. Günkü gerekçesi var 
mevzuun, aktüalitesine gölge düşermiş, dikkat
ler de azalırmış». ' 

Müsaade ederseniz taktikçilik isnadı karşı
sında mecburen durumu arz edeyim. 

Sayın Nihad Erim konuşmasını, Aralık ayı
nın 14 ünde yaptı. Ben o zaman Paris'te; Sa
yın Borana göre, Üçüncü Dünya Savaşını bir
an evvel çıkarmanın gayreti içinde, kendime, 
göre de, NATO toplantısmdayıım. Ayın 18 inde 
buraya döndüm. Birgün sonra büyük komşu
muz Sovyet Rusya Başbakanı Kosiginün seya-
ıhatı oldu, ayın 27 sine kadar devam etti, er
tesi gün de Meclis Yılbaşı tatiline girdi ve onu 
takilbeden ilk celsede de ben Sayın Erim'c arzı 
eovabettim. 

Kaldı ki, açılmak istenen gensoru ikili an-
\ laşmaları, Amerikan üslerini, ayrıca da Kıbrıs 

meselesini ihtiva ediyor. Benim Sayın Nihat 
Erim'e verdiğim cevap, Çek silâhları mevzuu
na, dol ay isiyle ve bilhassa Kıbrıs konusuna 

'. (mütedairdi. Bendeniz ikili anlaşmalar ve Ame
rikan üsleri hakkında aktüaliteye gölge düşü
recek. dikkatleri azaltacak hiçbir beyanda bu
lunmadım. Onun için bunun taktik^ neresinde, 
küçük hesap neresinde1, anlı yamadı m. Zaten bu
nun gerekçesi, aktüaliteye gölge düşürmek, 
hani bu, basın sahasında gazeteciler arasında, 
'benim haberimi sen benden evvel aldın, sen be
nimkini sonra yazdın, atlattın gibi, böyle şey
ler düşünülür ama Meclis de ki ciddî konularda, 
ıbir konunun evvel veya sonra konuşulması, 
bakanın gündem dışı beyanda bulunması veya 
Hükümet görüşünün, peşinen malûm olması, 

; neden dikkatleri azaltır, neden aktüaliteısine 
gölge düşürür; onu bendeniz anlıyamadım. Bu 
mevzuların aktüalitesi bir gündem dışı konuş
ma ile kaybolacak derecede zayıf ise, neden 
gensoru için esas teşkil eder, onu da anlayama-, 
dım. 

(Sonra gündem dışı konuşmaya ilk elde et
tiğim imkânda cevap vermek bir bakanın hak
kı değil midir? Eğer belirli bir konu üzerin
de gensoru veya genel görüşme isteği varken 
bakan bununla gündem dışı konuşma yapamaz 
diye bir usul veya teamül varsa, bunun takdiri 
zannediyorum Riyasetin hakkıdır. Sayın Bö-
lükbaşı gibi değerli bir liderin -' af edensiniz, 
'değerli bir milletvekilinin - böyle yerinden mü-

112 — 
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dahale edip usul harici hareketi yakışık alır 
mı? 

MESUT OZANSÜ (Balıkesir) — Bakan, 
ımevzu dışına yıkıyor. 

BAŞKAN — Sayın Ozansü, rica ederim. 
Onun takdiri size ait değil, Riyasete aittir. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAfj-
LAYANGİL (Devamla) — Dış politika ile de
ğil. taktikciliklc alâkası var. 

Bu vaziyette Sayın Bölükbaşmm; «20 gün
dür aklın neredeydi?» diyen sualinde isabet 
var mıdır? 20 gündür, her zaman olduğu gibi, 
aklım başımda idi ve vazifede idim. İşim bitin
ce de geldim, cevap verdim. Hem ben sizin 
bu 20 gün içinde böyle bir talepte bulunacağı
nızı evvelden nasıl kesdirip de bunu geciktire
bilirim? Böyle bir talepte bulunacağınızı evvel
den nasıl kestireyim de bu işi geciktireyim? 
Bunun için de sadece tetkik değil, kâhin ol
mak lâzımdır. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Yalan 
söylüyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı, za.tiâliniz 
olsun yerinizden müdahale etmeyiniz. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ-
LAYANGİL (Devamla) — Görülüyor ki, tak
tik bizde değildir. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Baştak-
tike isiniz. 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı çok rica ede
rim e L'endim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇACi-
LAYANG1L (Devamla) — Fakat müsaade bu
yurursanız biz de konuşmamıza öyle teesssüf 
falan değil ama, derin bir teessürümüzü, üzün
tümüzü ifade ederek başlıyalım. 

Sayın Bölükbaşı dün sık sık bir noktaya 
ısrarla işaret buyurdu. Yüce Meclisten bekle
dikleri anlaşılan alâkanın hilâfına sıraların 
seyrekleşmiş olmasının üzüntüsünü; «Bizim mu
hatabımız Meclisin şahsiyeti mâneviyesidir» 
izah ve tesellisi ile bertaraf ettikten sonra, 
(beyanlarının alkışlanmadığından şikâyetçi ol
dular. Muhterem Halk Partisini bahar havain 
ile yerdiler. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Bunla
rın gensoru ile ilgisi var mı? 

BAŞKAN - - Lütfen müdakale etmeyiniz. 
Sizin isnatlarınıza cevap veriliyor-, çok rica 
ederim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Ne alâ
kadarı var bunların? 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI OAĞ-
LAYANGİL (Devamla) — Zatiâlileri söyler
ken ne alâkası vardı? 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı rica ederim, 
yerinizden müdahale etmeyiniz. Çok rica ede
rim. v'crek zatiâliniz için olsun, gerek diğer ha
tiplere olsun, hiçbir müdahaleyi burada ka'bul 
etmedim ve müdalı ele ettirmedim. O halde aynı 
kaziye üzerinde çok rica ederim, siz de aynı ha
reketi yapınız. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAft-
LTYANGİL (Devamla) — Muhterem Halk 
Partilileri, bahar havasına uymakla yerdiler, 
biz'im grupumuza, «bunlara inanmayın» diye 
nasihati ar verdiler; iktidarla muhalefet ara-

-sıriida seviyeli ilişkiler kurulması arzuya, te
menniye şayan bir husus değilmiş gibi, sanki 
ayıpmış gibi kınadılar. 

Bahar havası siyasi hayatımızda yanlış ve 
kötü anlamlarla geçmiş bir tâbirdir, içinde 
tuzaktan tavize kadar her türlü şey yatar. O 
devirler geride kaldı. Bizim, muhterem mu
halefet partilil eriyle olan münasebetlerimiz, 
aramızida'ki görüş farkları ne olursa olsun, se
viyelidir, medenidir. Biz hiçbir zümreye, hiç
bir ferde çatmak veya sataşmak için peşin bir 
hüküm veya karar sahibi değiliz. Büyük Mil
letin teveccühü ile iktidara sahibolmak şerefi 
bize yeter. Kimseye taarruz etmeyi düşünmü
yoruz. Biz gayretlerimize ve taarruzlarımıza 
muhatabolarak köklü memleket meselelerini, 
problemlerini ele almışız, onlarla savaşıyoruz. 
İyi niyetlerine kail ve kaani bulunduğumuz 
muhterem muhalefet partilerinin yapacağı ikaz 
ve tenkidlerinden de faydalanarak el 'birliğiyle 
mübarek Türk Milletini, hakkı olan huzura ve 
refaha bir an evci kavuşturabilmenin geceli -
gündüzlü gayreti, - tabir caiz ise - seferberliği 
içindeyiz. Eğer Muhterem Cumhuriyet Halk 
Partisi ile bu görüşte birleşiyorsak bunu geçici 
veya yalancı bahar havası diye adlandırmak, 
t'enkkl etmek veya tezyif vesilesi yapmak yakı
şık: alır mı? Yalnız, bir noktaya daha işaret 
etmek istiyorum. Bizim bu hareketimiz, ikti
dar olduk, bize bu çatı altında kimsenin çat
ması yaraşmaz zihniyeti, sana bir tokat vurana 
öbür yanağını da göster ve uzat tevekkülü mâ-
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nasma da alınmamalıdır. Şahıslarımızın teva
zuu ne kadar geniş olunsa olsun, mensuboldıı-
ğumuz siy?ısi heyet iddialı olmaktan ne dere
ce uzak bulunursa bulunsun, iradesine tercü
man olduğumuz Büyük Milletin, temsil ettiği
miz Hükümetin kadrü itibarına gölge düşürme
menin de en önemli vazifemiz olduğunu idrak
ten de ayrılmış değiliz. Bu memlekette yanlış, 
hcim de ciok yanlış bir zihniyet olarak yerleşti
rilmek istenilen, Hükümetin çürütülmcsi, kü
çük düşürülmesi temayülüne meydan ve imkân 
vermiyeceğiz. Her Hükümet gibi, bizim iktida
rım iz da fânidir. Fakat, Türk hükümetleri, 
Allah'ın inayctiylc, ebediyyen payidar olacak
larıdır. Hükümeti küçültmek suretiyle, kendi
lerini büyüttüklerini sananların veya bu yolda 
ün kazanmaya çalışanların devri artık kapana
caktır. 

Değerli arkadaşlarım; bu zaruri izahlardan 
sonra müsaade buyurursanız simidi gensoru üze
rinde öne sürülen fikirlere cevap vermeye ça
lışacağım. Yalnız muhterem hatiplerin teker 
teker ir ad ey] edikleri suallerin ekserisi muay
yen konular etrafında toplandığı ve heyeti 
umumiyesi ile bu meselenin bütününü ilgilen
dirdiği için, izin verirseniz evvelâ Kıbrıs mese
lesi bakında umumi bir izah yapmak istiyorum. 
Buna melbde olarak Kı'brıs'm İlk defa İmpara
torluk devri idaresine geçtiği zaimanı almak 
mümkün, 1878 de ingilizlere, hâkimiyeti biz
de olmak üzere, idaresini devrettiğimiz zamanı 
almak mümkün, 1914 Lozan'la Ada üzerindeki 
hakları teırk ettiğimiz zamanı almak mümkün, 
o devreden sonra İngiliz idaresine karşı gerillâ 
devrini almak mümkün, gerillâ devrinde ilha
ka mâni olmak için tekrar müdahil olduğumuz, 
Londra ve Zürih anlaşmaları ile birtalkım hak
lar tesıis ettiğimiz zamanı m'ehdc almak daima 
mümkündür. Ancalk ben şunu söylemek isti
yorum: Kılbrıs .meselesi bizim iktidarımızla be
raber başlamış bir ihtilâf değildir. Biz bu dâ
vayı hata ve sevaplariyle, hasenat ve seyyiatı 
ile birlikte devraldık. Sayıca az olmalarına 
rağmen ımert ve kahraman Türk Ceımaatihin 
Rum baskısına boyun eğmemek için hayatları 
'bahasına giriştikleri asil mücadeleyi, eşsiz mu
kavemet ruhunu hayranlıkla takdir ve takibet-
meyenimiz var mı? Ruhani bir kisveye bürüne
rek, hangi akideden olursa olsun, hakiki din
darları yürc'kten inciten zulüm ve tecavüz yo

lunda haddi, hududu aşan akılsız başlara gök
ten ateş yağdıran -Şanlı Ordumuzun müdaha
lesinin bu ihtilâfa koyduğu ağırlık bir kenara 
itilebilir imi? Ama bunların yanında, Ma'karios'-
un Cama atimize verdiği bir muhtıraya, hiç de 
mühatabolmadığımız halde, tehalükle bizim ce
vap vermemiz, Londra konferansları, mesele
yi NATO'ya götürme gayretleri, Calo-Plaza'-
nın mal bulmuş mağribi gibi arabulucu olarak 
ikalbulü ve muvafakatimiz, kaçırılmış fırsat
lar, hiçbir kuvvete malilk olmıyan Ada'ya kar
şı bütün şartları ile, icapları ile yetki sahibi 
olup, tahakkuk ettirmeye mezun, hattâ mecbur 
olduğumuz müdahale hakkını dolaplara koya
rak, sadece sik sık adını yâdetm(ek]e geçinmek 
gibi hataların hazin akıbetleri ide birer ger
çek değil midir? Bunları ben lüzumsuz tenk'id-
lcr olarak söylemiyorum. O devrin icaplarına 
göre neler yapılabilirdi, ne kadarı yapıldı. 

Bittabi bunların tetkiki bugünün meselesi de
ğil, bir muhasebe devrinde değiliz, bu konuyu 
kerratla konuştuk. Ama Kıbrıs meselesi üzerinde 
yapılan bütün tenkidlerde, meselenin çözümü 
için öne sürülen mülâhazalarda bu noktaları 
gölden kaçırırsak, hareketimiz isabetli sayılmaz. 
Biz Hükümette vazifeye başladığımız zaman ih
tilaflı. meselenin iki senelik bir mazisi vardı ve 
manzara, şöyle idi : 1063 yılında başlıyan Rum 
emri vaki 1 erinin bir neticesi olarak, Ada'n in ken
di Anayasasının kurduğu düzenin yerinde yeller 
esiyordu. Haddizatında mütecaviz ve gayrimeş-
ru, fakat 4 Mart tarihli Kararla ve devletlerce 
tanınmış fiilî bir hükümetle karşı karşıya gel
miştik. Rum. yönetimi ayrıca tanklar, toplar, 
ağır silâhlarla tepeden tırnağa kadar takviye 
edilmişti. Bunun dışında 10 bin kişilik bir Yu
nan askerî kuvveti bütün dünyanın gözü önün
de elini kolunu sallaya sallaya Ada'ya gelip otur -
muştu. Yüzden fazla Türk köyü halkı yerini, 
vurdunu terk edip dar bir bölgeye sıkışmış 
öbürleri de dağınık bir şekilde mevcudiyetlerini 
muhafazaya çalışıyorlardı. Bu ankilâvlar içeri
sinde 25 bin Türk evsiz, barksız, çadır bulmala
rında dahi müşkülât çekiyor, perişan bir ha.yat 
vaşıyordu. Denizle irtibatı kesilmiş idi, Mansuro 
bölgesi elde çıkmıştı, Ada'ya doğrudan doğruya 
ikmal yapmak imkânı artık yoktu. Kıbrıs mese
lesi sadece iki tarafları alâkadar eden bir mesele 
olmaktan çıkmıştı, milletlerarası alana intikal et
mişti, Birleşmiş Milletlerin gündemine girmişti. 
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Kıbrıslı Rumlar Birleşmiş Milletlerde lehlerine 
karar çıkarabilmek için her türlü destekleri tür
lü yollarla elde etmişlerdi. Kahire Konferansın
da Rum görüşü birçok devletler tarafından be
nimsenmiş, âdeta onların lehine hareketlere dair 
taahhütlere girişilmişti. Türk Hükümeti mesele
nin çözüm yolu için mütemadiyen müzakere yo
lunu göstermiş, her defasında kapıları kapalı 
bulmuştu. Kıbrıs meselesinin zaman kazanmak 
suretiyle Türklerin, Türk Cemaatinin aleyhine 
halledileceği bir mesele haline gelmesinin sebep 
ve âmillerinin hangi şartlar içinde meydana gel
diğini zannedersem bu izahlarım sarih olarak or
taya koyar. îşte biz, evvelâ bu taktiğe hâdisele
rin bu seyrine dur demek ihtiyacını duyduk, 
öyle yaptık. 4 ncü Koalisyonda sarih bir pozis
yon aldık, dedik ki; bugüne kadar iki adım ileri 
bir adım geri; emrivâkileri evvellâ tahakkuk et
tirip sonra kısmen rücu ederek bu noktaya gel
diniz, ama illallah, durun, bundan sonra emri
vaki kabul etmiyoruz. O devre kadar müdahale 
şartları içerisinde, eğer hafızam beni yanıltmı
yorsa, devrin Başbakanı; «Ada'da cemaatime bir 
taaddi, bir taarruz vâki olursa, şerefim, bayra
ğım demek olan Alayıma her hangi bir hâdise 
olursa karşılarmdayım1» diyor. Biz buna bir ele
man daha ekledik; dur dedik, emrivaki yok. 
Bundan sonra emrivakilere müsaade etmiyece-
ğiz, bu iş burada kopar. Magosa hâdiseleri oldu, 
Namık Kemal Mektebi işgal edildi, Vakıflar 
Apartmanına girildi, oradaki ankilâv yer değiş
tirdi, pozisyon aldık. Ve ilk defa, Kıbrıs ihtilâfı 
içerisinde ilk defa Rum İdaresinin bu emrivakiyi 
asli vaziyete iade ettiğini gördük ve bunu sağla
dık. Biz evvelâ zamanı dondurduk, sonra da le
himize çevirmeye çalıştık. 25 000 Türk bugün 
evvelâ çadırlara, sonra da bugün katiyetle söy-
liyebilirim, muhkem yapılmış binalara intikal 
ettirilmişlerdir. Cemaatin, dâvanın kazanılma
sında tek ve en esaslı eleman olan, azmini kur
tarmak. için, dayanışma gücünü artırmak için, 
yardımlarımız artırılmıştır. Cemaati müstahsil 
hale getirmek, ekonomik bir uzuv yapmak husu
sundaki gayretlerimiz semere vermiştir. 

Adada evvelce cemaatimizin istihsal etti
ği millî gelir bir misli tezyidedileibilmiş, iki 
misline çıkarılmıştır. Eıgemen Kıbrıs Cumhu
riyeti, âsi telâkki ettiği ve o şekilde muamele 
ettiği cemaatimizle anlaşmalar yaparak, 3 se

nedir teessüs etmiyen posta irtibatını kurmuş, 
her gün başka bir Devletmiş gibi ona gelen 
postayı vermiş, ondan gelen postayı almaya 
razı olmuş, telefon irtibatları sağlanmış, bir 
*türlü haliedilıcmiyen tapu ihtilâfları, yine hiç
bir taviz verilmeden, tahakkuk ettirilmiştir. 
Biz hiçbir vakit, zaman lehimize işliyor, diye 
bir iddiada bulunmadık. Biz, zamanın sadece 
bizim aleyhimize işlediği kanaatini sarsmak 
için gayret sarf ediyoruz ve bunda muvaffak 
okluk, dedik. İşin uzamasından sade bizim de
ğil, ilgili tarafların da üzüntüye uğraması, 
endişeye düşmeleri devri geldi, dedik. Kıbrıs 
meselesinin Türkiye'nin rızıası olmaksızın hal-
ledilemiyeceği kanaatini dosta, düşmana yer
leştirmeye muvaffak olduk, dedik. Yalan mı 
bunlar? Bu mudur bizim siyasetimiz netice
sinde Kıbrıs işinin vaıhamctc gittiği, Adanın 
elden çıktığı? Dün ne çabuk unutuldu? Dün 
Kıbrıs Adası Akdeniz'de her an ateşlenmeye 
müheyya bir bomba idi. Dün Hariciyemizde 
ışıklar sabahlara kadar yanar, Kıbrıs işi ile 
meşgul olunurdu. Gazete manşetlerinde Kıbrıs 
faciası vardı. Herkes evini tamir etmek için, 
herkes her hangi bir yatırım için, hele dur, 
şu Kıjbrıs işi bir bitsin, diye düşünürdü. Me
selenin iktisadi hayatımıza olan tesirleri elimdi. 
Felce uğramış huzursuz bir hayat yerine, 
nisıbeten sükûnet bulmuş bir siyasi hava, ulus
lar arasında sağlanmış bir ferahlık, bir ümit 
ve bir yumuşama ve günden güne salâh bulan 
bir durum karşısında; «Bize fenalık ettin, 
saf siyasete düştün, oyalama taktiğine kurban 
gittin.» hitabı ile karşı karşıya gelmiş bulunu
yoruz. Biz, Hükümete geçtiğimiz gün, her 
hangi bir hesap hatası neticesi, müdahale za
rureti halinde hazır olup olmadığımızı da ince
ledik.. 4 ncü Koalisyonun ilk günlerinde tah
sis edilen milyonlar, büyük bir eksiklik olan 
çıkarma gemileri ihtiyacı için değil mi idi? 
Bugün Adaya en yakın sahillerimizde alarm 
halinde nöbet bekliyen ve Demokles'in kılıcı 
gibi haiz oldukları bütün potansiyele rağmen 
kötü niyetleri yerinde mıhlı ve çivili bir hal
de tutan yepyeni tertipler, i§i vahamete götü
ren saf bir politikanın iz ve eserleri midir ? Ada
da, karşı tarafın silâh ve kuvvet üstünlüğü ve 
dengesizliği bugünün veya Çek silâhlarının 
bir neticesi midir? Şimdi de bu beyanlarımı 
Çek silâhlarının ithalini tecviz yolunda tefsir 
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etmiycceğinizi umarım. Ben vakıalara işaret 
'ediyorum. Çek silâhları meselesini ayrıca ince-
liyeceğiz, 

Şunları söylemek istiyorum : Kıbrıs mesele
sinde genel olarak iki çözüm yolu vardır;" 
kuvvetle veya siyasi yollarla. Birincisi için 
ımesele yok, bunun şartı da yok, harekete ka
rar verirsiniz. O yolu millî menfaatimize uy
gun buluyorsanız tatbike koyarsınız, başarı
ya ulaştıktan sonra da hangi çözüm yolu ho
şunuza gidiyorsa onu istihsal etmek için ma-
sabasına oturulur. Bunda fiilî bakımdan müş
külât da yoktur. Karşımızda yarım milyon 
nüfuslu, mahdut kuvvette küçük bir Devlet 
var, size mukavemetine imkân yoktur ve ağa
babası cüret edip onun yanına geçse bile, haş
haşa, karşı karşıya kaldınız mı, netice yine 
değişmez. Nitekim tarihte bu gibi hallerde, 
her devirde hiçlbir z'amaıı neticeler değişmemiş
tir. Ama bunun siyasi inikasları ne olacaktır? 
Bu hareket millî menfaatlerle ne derece hizmet 
edecektir'1? Bunu Hükümet de, Yüce Meclisi
niz de, bize yol gösteren siyasi partiler de 
mütalâaya mecburdur. 

Bu sorumluluğu duymak zaruretindedir. 
Buraya çıkan sözcüler, incesini ipe, kalınını 
çöpe dizierdk türlü cevherli fikirleri öne sürdü
ler. Bir (taraftan, efendim Makarios (kanar ver-
'mişitir, o katiyen müdahaleyi ınnıcip bir fırsat 
viermıe<z, bunu iyi blilin deniyor. Öbür taraftan, 
Ada'dafci kuvvet dengesini lehimize çevirim eız-
ısemiz hiçbir netice alamayız, dediler. Nasıl çö
keceğiz bu tezadı? Devraldığımız siyasi ortam 
ve şartları da yukarıda tavsif ettik, demesıeım 
de YÜGe Heyetinizin râna malûmudur. Kıbrıs 
ımeselesi, basit formüllerde elde edilecek baısiit 
bir ihtilâf değildir; mudildir, naziktir, siyasi 
tbir< meseledir. Deniyor ki, her türlü fedakârilı-
ğı gö'Ze aldığımız intibaını karşı tarafa verme
dikçe bu ımesele halioiımaz. Geldik, geliyoruz, 
yarın çalkıyoruz d evinlerini de yaşadık. Ama bu
gün keski azmimiz ve eksiksiz hazırlığımızda, 
ıher türlü fedakârlığı göze aldığımız gerçeği sa
dece ilgililerle değil, cihana duyurulmuştur. 
Kendi memleketimizdeki ekalliyetleri ve bâzı 
ruhani müesseseleri tazyik yolunu denemek hu
susunda da çolk münakaşalar yaıpıldı. 

Kıbrıs meselesi muhterem arkadaşlarım, bir 
sebat ve azim mücadelesidir. Hamdolsun bunlar 
da ne cemaatimizde, ne de Hükümetimizde ek-

sllmemiş, artmıştır. Haklı dâvamızda haktan 
ve basiret ten ayrıılmıyaralk başarıya ulaşanağı-
mız kanaatini taşıyoruz. Kuvvetlerimizi, tedbir
lerimizi vakti gelinre kullanıncaya kadar siya
sî alamda bütün imkânları sonuna kadar dene
mek zannederim ki, ortak amaç haline g'elktıliş 
bir siyastirnizdir bizim. Bundan ayrılmak ica-
bediyorsa, onu da oturup görüşmek ve millî 
menfaatlerimize uygun geliyorsa ö yoılda da 
karar almak her zaman mümkündür. 

Görülüyor ki, Kıibrıs meselesini, kötü alkı-» 
betlerden korutmak için süratle tedbirler almak 
ve Türkiye'nin azmini tereddüde mahal bırak-
mıyacak şekilde ortaya koymak vazifesi Adalet 
Partisine yüklenmiş ve Hükümetimiz de siyase
tini bu esaslar üstünde kurmuştur. Bu uımuımi 
izahtan sonra, eğer müzakere usulü dairesin-' 
de cereyan etse idi, sadece meselenin acilen ko
nuşulup konuşulmaması hususunda mütalâa serd 
;odilmesi icalbcderken pek çok şeyler konuşul
duğu ve sorulduğu için, ben de ister istemeız 
bunlara cevaplandırmak zaruret imde kalıyorum. 
Sayın Bölükbaışı bıclllki de formumda değildi. Bu 
tenkidinde kendisimden pek fazla bir şey koy
madı. Muhalefette ilken beyanlarını alıp, beni 
'kemdi kendime döğüştürdü. Sözcümüzün beyan
larını aldı, omunla miat etmeye çalıştı. O espri
li, o zarif B'ölükibaışı'yı dünkü beyanları içinde 
bulmak pek mümkün olmadı. Ve bu da bize bi^ 
raz, siyasi tarihimiz bakımımdan, siyasi tarihi
mizin çolk güzel bir rengi bakımından, bâzı en
dişeler ve üzüntü ve udi. İnşallah maraz geçici
dir. (A. P. sıralarından gülüşmeler.) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Sayın 
Baişfcan cevap vereceğim. Tecavüz ediyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Bıölükbaşı, takdirî mahi
yette de olsa müdahale etmeyiniz efendim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Reis de 
tatlı tatlı diniler tecavüzkâr iltifatları. 

BAŞKAN — Sayın Bölük'başı; tecavüze ait 
tek nokta yoktur. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Tecavüz 
etmektedir, ama cevabını alaciafc, görüşmıe ya
kındır. 

BAŞKAN •— Rica ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRÎ ÇAĞ-

LAYANGİL (Devamla) — Sayın Bölülkibaşı, 
Kıbrıs meselesinde evvelâ millî politika lüzu
mundan bahsetti. 
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OSMAN BÖLÜKBAŞI (Arnikana) — Geçme-
ısti güç odan maraız, ahlâki marazlardır. 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaışı; zafaâilingıze 
bir saatten beri rica yollu ihitanda buıkmuyto-
ruım. Rica ederim, 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Böyle 
(konuşmaya devam ^ettirirseniz böyile olur. 

BAŞKAN — Tarzı biz verecek değiliz ki. 
Buyurun, Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ-

LAYANGIL (Devamla) — Sayın Bölükbaşı'
nın milî politikadan maksudu nedir, bilemiyo
rum, Müsaade ederseniz ben, millî politikadan 
neler anladığımızı kısaca izah etmek istiyorum. 
Millî politika demek, millî menfaatler bahis 
konusu olunca hepimizin el ele kenetlenmesi 
demektir, bir. Acalba Bölükbaşı'nın yaptığı 
o mu idi? Acaba Hükümeti yıpratabilir miyiz 
diye. Hükümeti, Amerikan yardımına bedel 
tutarak, Kıbrısı Yunanistan'a devretmekle 
suçlamak, mücadele azminden bir zerre kaylbet-
miyen kahraman mücahitleri anavatana, lider
lerine, dâvaya karşı güvensiz bir halde takdim 
etmek veya gerçek dışı olarak onları âciz, sefa
let içinde tasvir etmek, millî politika icapları 
mıdır? Bizim bildiğimiz, Yüce Meclisin güveni
ni kazanmak... 

HASAN LÂTİF SARIYÜÖE (Çorum) — 
Demagoji yapma... 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Vesika
lar burada... 

BAŞKAN — Rica ederim, müdalhale etme
yin, Sayın Sarıyüce. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Yalan 
söyleme ayıptır. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Rica ederim arkadaşlar. Bu
gün bu Meclise bir hal oldu, anlıyamıyorum. * 
Çok rica ederim, biraz sakin olunuz efendim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Bir 
Bakan yalan söylemeye tenezzül etmez. Yazık, 
yalan söylemeyin. 

BAŞKAN — Saym Bölükbaşı rica ederim, 
yalanı, doğruyu ben mi takdir edeceğim? Yalan 
ise çıkarsınız ccvaibmı verirsiniz efendim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Yalan 
söylüyor. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Yalan veya değil, ben mi tâ
yin edeceğim? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Müca
hitlerin muhtıraları burada. (A. P. sıralarından 
gürültüler.) 

BAŞKAN — Olabilir efendim. Rica ederim, 
arkadaşlar sakin olunuz. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
LAYA NGİL (Devamla) — Bizim bildiğimiz, 
Yüce Meclisin güvenini kazanan Hükümetin 
hazırlayıp... 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Âcil
lerin mukabelesi ancak böyle olur. 

BAŞKAN — Saym Bölükbaşı, Riyaset böy
lesine mukabeleyi kabul etmez. Mümkün de
ğildir efendim. İçtüzüğün sarih hükümleri kar
şısında hatibi serbestçe konuşturmaya mecbu
rum efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
LAYAN GİL (Devamla) — Bizim bildiğimiz, 
Yüce Meclisin güvenini kazanıp iktidara geçen 
Hükümetin hazırladığı ve Meclisin tasvibine 
mazhar olan program millî politikadır. Biz 
programımızı uygularken millî politikadan ay-
rılmışsak onun elemanlarını ortaya koyup tet
kik etmek her zaman mümkündür. Yok, millî 
politikadan maksut, her partinin üzerinde itti
fak edeceği bir politika takibi ise, bu yeni 
bir anlayış ve bize göre imkânsız bir istektir. 
Hele Sayın Boran'ın dünkü beyanlarını hepi
miz dinledik. Bu görüş farkları için bütün par
tilerin tasvibedeceği bir programı tasavvur et
mek .Mümkün, müdür? Zaten millî politika, Mec
lislerden evvel seçim meydanlarında anlatılır. 
Bütün siyasi partiler görüşlerini, dış politika
da izleyecekleri yolları millete anlatırlar, Mil
let de ölçer, biçer, düşünür, tartar, reyleri ile 
takibedilecek yolları gösterir. Bunları yapma
dık mı? Sayın Bölükbaşı'nın, Saym Boran'm, 
dün burada tekrarladığı fikirler yeni şeyler midir 
Kıbrıs meselesi veya dünkü konularla ilgili 
problemler her ortaya çıkışta seçim meydanla
rında, radyolarda, basın konferanslarında hat
tâ bu kürsüde biz bu fikirleri yüzlerce defa din
lemedik mi? Türk Milletinin yüzde 3 - 5 niıs-
betini ancak etkileyebilen, Batı demokrasile
rinde bu küçük nisbetlerle Meclislerde temsil 
imkânını kazanması bile mümkün olmıyan gö
rüşleri, işte millî politika budur, işin doğrusu 
'budur diye ortaya sürmek mantıkî midir? 
(A. P. sıralarından «ıbravo» sesleri, alkışlar). 

Millî Dâvaları... 
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OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Yalan 
söylüyorsun, hepiniz yalan söylüyorsunuz. (Gü
rültüler.) Şimdiye kadar hiçbir Bakan böyle 
yalan söylememiştir. 

BAŞKAN " — Sayın Bölükbaşı; sinirlenme
yin efendim, telaşlanmayın. Bir Hükümetin Ba
kanına nasıl, «yalan söylüyorsunuz» diyebilirsi
niz efendim? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Millî 
politika demedim, 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı, zaıtıâllnizc 
bir ihtar cezası veriyorum. (M. P. sıralarından 
gürültüler.) 

Çok rica ederim, aksi takdirde Meclisi tatil 
öderim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Reis 
Bey, benim söylemediğimi bana ithaf ediyor. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ-
LAYANGİL (Devamla) — Millî dâvaları, ha
yati meseleleri hitabet temrinleri zannetmek ka
sıtlı niyetlerin hedefi yapmak yakışmaz. (A. P. 
sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar). 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — İşte 
marifetin bu. 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı; çok rica ede
rim, bundan böyle en ufak bir müdahalede bu
lunmayınız efendim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Alkış
larla yeneceksin değil mi? Böyle yalan söyle
yen bir Bakan daha görülmedi. Utan, utan, ya
lan söylüyorsun. 

DIŞİŞLLRİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ
LA YANO İL (Devamla) — Bu lâflar istenildiği 
zaman süslü, heyecanlı surette ifade edilebilir, 
ama... 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı rica ederim 
efendim, size 2 nci ihtarı vermeye mecbur ka
lacağım. Tolerans gösteriyorum size âzami de
recede. İstirham ederim, bunu suiistimal etme
yiniz efendim.. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — İhtar 
verin efendim... 

BAŞKAN — İhtara lüzum varsa verilir, si
zin demenizle verilmez efendim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Söyle
mediğim sözleri söyledi. Yalan söylüyor, utan
sın. 

KASIM ÖNADIM (Bursa) — Yalancı se
nin babandır. Sahtekâr herif!.. 

BAŞKAN — Sayın Önadım, Sayın Önadım, 
rica ederim. Rica ederim arkadaşlar. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Merak 
etmeyin... 

BAŞKAN —• Sayın Bölükbaşı; zatıâlinizc 
2 nci ihtarı veriyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; Sayın Bölükbaşı'-
mn, bu şekildeki beyanları içinde Meclisin çalış
ması güçleşmiştir. 

Sayın Bakanın konuşmasına bir selâmet ve
rebilmek için birleşime 15 dakika ara veriyo
rum. 

Kapanma saati : 17,35 

IKÎNCI OTURUM 

Açılma Saati : 17,50 

BAŞKAN — Başkarivekili Nurettin Ok. 

KÂTİPLER : Muzaffer Şamiloğ u (Kars), önol Sakar (Manisa) 

BAŞKAN — Mecliste hatiplerin rahatça 
kıonuşabilmesini temin için ve 'kürsüde söz hür
riyetini sağlıyabilmek için büyük hir tolerans 
eseri olmak üzere sükûnetin temini düşüncesi 

ile Birleşime ara verdim. Tanrı Riyasete sabır, 
arkadaşlarımıza sükûnet ihsan •etsin. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; çok rica ede
nim, kürsüde konuşan hatip kim olursa olsun, 
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bundan böyle hiçbir arkadaşımızın, hiçbir su-< 
retle müdahale etmemesini hassaten ve tekraren 
rica edeceğim. Aksi halin vukuunda, artık 
ibundan böyle hiçbir suretle İçtüzük hükümle
rim, eıı ufak bir taviz vermeden tatbik edeee-
ceğim. Bu sebeple çok rica ederim, eğer bâzı 
arkadaşlarımız, Meclisin çalışmasına mâni ol
mak için bir tertip düşünmekteyseler o tertibe 
de Riyaset olarak, mâni olmaya mecburum. 
(T. I. P. sıralarından gürültüler.) 

ALÎ KARCI (Adana) — Sayın Başkan; 
tertibi karşıda arayınız. 

BAŞKAN — Böyle bir şey varit ise, dedim. 
Üzerinize almayınız. 

Gensoru üzerinde görüşmelere devam ediyo
ruz. Bundan böyle en ufak bir müdahaleyi af-
fetmiyeceğim. 

Buyurun Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ

LA YANGİL (C. Senatosu Bursa üyesi) — Muh
terem 'arkadaşlarım; Millet Partisi sayın sözcü
sünün ve bu arada genellikle dün burada grup
ları adına konuşan muhterem hatiplerin üz e-» 
rinde durduğu ve pek çok tartışma konusu olan 
önemli bir mevzuda burada açıkça münakaşa 
ederek bir neticeye varmaya çalışmak arzusun
dayım. Umumiyetle deniliyor ki, Türk Hükü
metinin formülü nedir? Kıbrıs meselesi çözüle
cek ama dört prensip karanlıktır diyorlar, 
müphemdir diyorlar, Hükümet hangi esas üze
rinde duruyor, diyorlar. Bu noktayı, yeri gel
mişken açıkça tartışmaya- temenni ederim ki, 
son defadır - ve bar neticeye vardırmaya ihti
yaç vardır. Hangi formül? 

Muhterem arkadaşlarım; izin verirseniz bi
raz geriye döneyim. 1950 - 1960 yılları arası, 
Kıbrıs meselesi demin işaret ettiğim gibi, Kıb-
rıs'lı Rumların önayak olduğu gerillâ harple
rinin ve istiklâl temayülünün neticesinde alev
lenmiş, Adadan İngiliz idaresinin çekileceği ta
hakkuk etmiş, Türkler, Türk Cemaati bir ilha
kın engellenmesi gayreti içinde; Hükümetimiz 
müdahil olmuş, formül aranıyor, devrin ikti
darı, devrin muhalefet partisi ile Meclise geli-
yoılar, müzakere ediyorlar ve diyorlar ki; bu 
işin çıkar yolu taksimdir. Hükümete bu konu
da yetki veriliyor ve taksim 'esası üzerine me
selenin halli işi tevdi ediliyor ve Hükümet ça
lışmalara başlıyor. Fakat iş Londra ve Zürih 

Anlaşması ile bitiyor. Devrin iktidarı Anlaşma
yı Meclise getirmiştir, tasdik ettirmek istiyor. 
Devrin muhalefet partisi lideri uzun bir konuş
ma yapıyor, diyor k i ; Hükümete biz bu işi 
taksim ile hallet diye yetki verdik; Hükümet 
gitti, temaslara girdi ve taksimden başka bir 
netice ile geldi, şimdi bunun tasvibini istiyor. 
Ama madem işi başka türlü bitirecekti, gelip 
bize deseydi ki; taksim olmuyor, buna razı mı
sınız, böyle bitireceğim diye1 yetki alması ica-
bederdi. Fakat devrin muhalefet lidari realist 
ve hakgû bir görüşle aynen şunları söyler: 

Ben bilirim der, bir müzakereye oturulduğu 
zaman insan her istediğini alamaz. Ben bu ne
tice için de fena bir neticedir demiyorum. Bu 
netice için de kötü bir hal şeklidir demiyorum. 
Ben bu neticeyi kabule mütemayilim ama gör
düğüm esaslı bir hata vardır, hu yüzden benim 
grupum bu neticeyi kabul edemiyecek, der. 
Konuşulan Londra ve Zürih Anlaşmasıdır. O 
devrin muhalefet liderinin işaret ettiği nokta şu: 

Der ki, bu muahede taksimi de reddediyor, 
emosisi de reddediyor. Taksimi reddediyor; bu 
hem hukükan, hem realite bakımından bir dalha 
ağıza alınmaz bir husustur, bu ret katidir. Çün
kü, yeni bir Hükümet kuruluyor, bu Hükümetin 
başında Makarios vardır, hiçbir zaman, günün 
'birinde insafa gelip, canım bu Londra, Zürih 
fena oldu, haydi taksime gidelim demez. Ama 
enosisi de hukukan reddediyor, fakat enosis fii
len açıktır. «Göreceksiniz, çok kısa zamanda 
bunlar enosis diye tekrar tutturacaklardır, di
yor. Ben diyor, burada müdahale hakkını zayıf 
'buluyorum. Münferit müdahale hakkı iyi bir 
şey değildir. Ada'da düzen bozulursa, taksim te
zi ortaya çıkarsa Yunanlılar ile tngiliziler; eno
sis tezi ortaya çıkarsa, İngilizlerle Türkler be
raber müdahale etmelidirler. Münferiden Tür
kiye'nin müdahale hakkı müessir olmaz. Enosis 
iddiası ortaya sürülürse, İngiltere ben bu işe ka-
Tişmıyorum» der; Yunanistan da, «bana ilihak 
edilmek isteniyor, ben ne yapayım» der, «Tür
kiye'nin tek başına sesi kâfi derecede müessir 
olmaz. Onun için ben bu anlaşmaya menfi oy ve
receğim. Ama gidip bu müdalhalle hakkını mün
ferit müdahale hakkı halinden çıkarın, enosisc 
kalkarlarsa İngiltere de, Türkiye de beralber mü
dahale edeceklerdir, haline getirin, ben o zaman 
size müspet oy veririm» der. Buna verilen cevap 
nedir? Ağırlığı nedir? Oraya' girmiyeyim. Ama 
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görülüyor ki, meseleyi empoze ve dikte edecek 
hale gelmedikçe yani, kuvvet salhilbi olup dedi
ğini yaptıracak hale gelmedikçe, katı bir for
mül tesbit ederek müzakereye teşebbüs etmek 
bidayette başarısızlığı kabull etmek demektir. Bu 
mesele, sadece bizim arzumuzla halle dilmiye'Ce-
ğine ve - daima siyasi çözüm yolu üzerine konu
şuyorum - tarafların menfaati telif edilerek bir 
hal şekli bulunacağına göre, muayyen katı 'bir 
şey tesbit ederek, Hükümet buna yetkilidir, fe
derasyon alsın, gelsin tesbit ettik, gittik; fede
rasyon değil de taksim çıktı, ne yapacağız? 
Kantonal sistem çıktı veya Yüce Heyetinizin 
tasvib edeceğini zannettiğimiz, prensiplerim'ize 
uygun telâkki ettiğimiz 'başka bir hal şekli çık
tı, ne yapacağız? Onun içindir ki, Hükümetimin 
o dört prensibi çok dikkatle ve her türlü imkân
ları içine alacak seyyaliyet ve elastikiyet içinde 
tesbit etmiştir. Formül, bağlandığımız temel di
reklerdir. Yani anlaşmaları tek taraflı değiştir-
miyeceğiz, Ada'yı tek taraflı bir Devlete ilhak 
etmiyeceğiz. Cemaati birbirine tahakküm ettir-
miyeceğiz. Bunun şeyi nedir? Federasyon ola
bilir, taksim olabilir, şu olabilir, bu olabilir. 
Hepsine müsait 'bir formüldür. Bir elastikiyet 
olmadıkça, bir manevra sahası bulunmadıkça, 
bir müzakereye gitmenin, bir müzakere intaç et
menin imkânı yoktur. O itibarla formülünüz ne
dir? Federasyondan vıaz mı geçtiniz, şunu şöyle 
mi yaptınız? Hayır, bu esaslara sadık kalmak 
şartiyle, bu esasları zedelemiyecek muhtelif al
ternatifler içinde meseleye siyasi yoldan çö>züm 
yollu arıyoruz. Bunun karanlık tarafı nerede? 
Bunun, Hükümet de ne yaptığını bilmiyor, Yu
nanistan enosis der, sabit 'bir fikre sahiptir, bi
zim ne yapacağımız belli değildir, Yunanistan 
enosis der, sabit fikre sahiptir, gayet tabiî. Adam 
demiş ki; «Ben muahede tanımıyorum, muahe
deler ile mukayyet değilim.» «Sizin elinizde da
yanaklarınız muahededir. Köklü devletsiniz, 
muayyen prensiplere bağlısınız. Muahededir be
nim dayanaklarım» dediğiniz müddetçe, muahe
denin sınırı içinden taşmamaya itina ediyorsu
nuz. Aksi halde Makarios mualhede tanımam 
der, Yunanistan muaJhedeler mer'i değildir der; 
siz de bunlar ineridir dediğiniz, muahedeler hi
lâfına bir davranış veya iddianın içine girerse
niz, o zaman muahedelerin meriyetinü iddia eden 
taraf kalmaz. Benim arz etmek istediğim husus 
'bu, saym sözcülere. 

Türkiye hangi formül üzerinde? Elvet, katî, 
federasyon üzerinde. Federasyonu ret mi ediyor
sunuz? Hayır. Federasyon, şartlan müsait ise, 
şu dört prensibin içindeki durumu bozmuyorsa, 
onlara riayetkar ise, menfaatlerimize uygun bir 
sistem, kantonal sisteme uygun bir sistem, belki 
taksim, uygun bir sistem bir kondominyon, uy
gun bir sistem... O halde bu, her türlü müzakere 
seyyaliyetme imkân veren esaslar içinde mese
lenin siyasi çözüm yolu aranıyor. Bunun müp-
hemiyet, bunun karanlık neresindedir anlıyama-
dım. Ha... Müzakereler nasıl oluyor, bunu bize 
söyleyiniz. Bilmiyorum mümkün mü? Yüce He
yetinizle beraber aleni olarak, gizli bir müzake
renin safaıhatini münakaşa edip, ancemaatin şu 
işe bir hal çaresi bulmak, siyasi yollarla, kaabil 
mi? Bize göre değil. Yalnız dün bizi üzen başka 
•bir beyan dahi oldu. Muhalefet sıralarında iken 
o devrin iktidarına, bu arz ettiğim dört prensip
ten de mahrum olarak, mütemadiyen Kıbrıs işi
ni halledeceğiz dedikleri, fakat esaslarının ne 
olduğu meçihulümüz olduğu için nasıl halledile
ceğini bize bildiriniz derdik. Nitekim, biz koalis
yon olarak Hükümete geldiğimiz zaman, o .koa
lisyonun sorumluluğunu derulbde eden bütün 
liderler bu nokta üzerinde durdular. Muhalefet
te iken iktidarı mütemadiyen «Bu iş nasıl çözü
lecek, söylemiyorsun» diye mualhaze ettik, bu
nun prensiplerini, esaslarını vaz'edelim dedik ve 
o prensipler öyle bir endişeden ve böyle bir lü
zumdan meydana geldi. Şimdi, bu şekilde bir 
davranışın içinde iken, muhalefette böyle der
sin, iktidarda başka türlü hareket edersin, sıkı
şınca da ben millî iradeyim, millî irade böyle is
tiyor dersin, bu olmaz. Bir mantık vardır, man
tığın önünde millî irade de dayanamaz buyu-
ruldu. 

Son seçimlerde bütün belâgatine ve ümitle
rine rağmen, çıkan neticeleri, millete küsecek 
kadar sevimsiz bulan Saym Bölükbaşı'nm (A. P. 
sıralarından gülüşmeler) iradeyle arası gittikçe 
açılıyor. 

HASAN LÂTİF S ARI YÜCE (Çorum) — Ya
lan söylüyorsun. 

BAŞKAN — Saym Sarıyüce, size bir ihtar 
cezası veriyorum. Çok rica ederim, tekrarın
da yine ceza vereceğim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Yalan 
söylüyor. 
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BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı, ben bir mo- I 
selenin yalan mı doğru mu olduğunu tahkik I 
mercii miyim? Rica ederim beyefendi, istirham I 
ederim, yıllardan beri parlömantersiniz. I 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Utan
ma hissinden mahrum bir insan sıfatiyle ko- I 
nuşuyor. I 

BAŞKAN —• Sayın Bölükbaşı, size bir ih- I 
tar cezası daha veriyorum. İki ihtarınız oldu. I 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ
LA YANGİL (Devamla) — Bütün belâgatine I 
ve ümitlerine rağmen, çıkan neticeyi millete I 
küsecek kadar sevimsiz hulan Sayın Bölük- I 
başı'nm millî iradeyle arasının gittikçe açıl- I 
dığı anlaşılmakta. Düşünün, hayatını demok- I 
rasi uğruna vakfettiğini kendi ağzından yüz- I 
lerce defa dinlediğimiz Sayın Lider, pardon I 
sayın milletvekili, uğruna başkoyduğu millî I 
irade için, «gördünüz mü diyor, millî irade sizi I 
tuttu ama mantık millî iradeyi de eziyor...» I 

HASAN LÂTİF SARIYÜCE (Çorum) — Ne I 
lâflar, ne 'lâflar; inci, inci! I 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ- I 
LA YANGİL (Devamla) — Hattâ n e ' mantık- I 
tadır sevgili arkadaşlarım millî iradede. Millî I 
irade mantıksız olamaz, mantık da hiçbir za- I 
man yalancı değildir. Ama böylesine bir id- I 
diada mantık olmadığı için, mantık millî İra- j 
deyi değil, olsa olsa mesnetsiz iddiaları yok j 
eder. (A. P. sıralarından alkışlar). Sayın ha- I 
tipden rica ediyorum, millî iradenin üstünde j 
hiçbir kuvvet tanımamak hususunda imanını I 
tazelesin ve böyle acaip mantıklarla değil I 
ama, yine bir gün millî irade yolu ile huzura I 
kavuşacağına itimat buyursunlar. (A. P. sıra- I 
larmdan gülüşmeler). I 

Sayın hatibin, Kıbrıs konusunda bizatihi I 
hangi kanaatte olduğu da maalesef ortaya çık- I 
madı. «Yer yer dinledik, eyvah enosis oldu, I 
Kıbrıs eılden gitti.».. Yer yer dinledik, Kıbrıs I 
ikinci bir Küba oldu. İstiklâl muhafaza edü- I 
medikçe Küba olmaz, enosis olursa Küba olmaz, I 
megalo - idea istiklâle imkân vermez, istik- I 
lâlsiz Kıbrıs'-m Küba olması mümkün değil.. I 
O itibarla, hangi tezi sayın hatip savunur, han- I 
gi yollu gösterir, o da vuzuha kavuşmuş de- I 
ğildir. I 

Söz Kıbrıs konusundayken izin verirseniz, I 
diğer hatiplerin de bu konuda, değindikleri- J 

I mizin dışında temas buyurdukları hususa kı-
I saca işaret edelim ve vaktinizi israf etmemek 
I için ikili Anlaşmalar konusuna geçelim. 
I Sayın Erim... 

HASAN LÂTİF SARI YÜCE (Çorum) — Sa-
I ynı Bakan, okunan vesikalara da cevap ve-
I rin... 
I BAŞKAN — Sayın Sarıyüce, bir ihtar daha 
I veriyorum size, iki ihtarınız oldu. Temerrüt 
I halinde takbihe çevireceğim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ-
I LAYANGİL (Devamla) —• Kıbrıs konusuna 
I genellikle realist... 
I HASAN LÂTİF SARŞYÜCE (Çorum) — Ne 
I söylediniz Osman örek'e onları da anlatın.. 
I BAŞKAN — Sayın Sarıyüce size bir takbih 
I cezası veriyorum. 

HASAN LÂTİF SARI YÜCE (Çorum) — 
I Kendimi savunacağım. 

I BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakikanızı 
I rica edeceğim, çünkü iki ihtara rağmen müte-
I merrit durumunda devam etmektedir. Sayın 
I Sarıyüce, buyurunuz. 

I HASAN LÂTİF SARIYÜCE (Çorum) — 
I Hükümet adına burada bir Bakan ortaya ko-
I nulmuş ve bir vakıa halinde olan iddiaları bir 
I tarafa bırakarak, tamamen polemiğe dayanan 
j ve indi mütalâalar hududunu aşmıyan birta-
j kim sözler söylemiştir. Bu sözler arasında ha-
I kikatle hiçbir ilgisi olmadığı halde sanki bu-
j ''ada bir parti lideri tarafından, Millet Parti-
I sinin eski Sayın Başkanı tarafından bir millî 
I politika teklif edilmiş gibi, birtakım sözler uy-
I durmak suretiyle; bumu millî politika diye 
I Mecliste beyanda bulunmuştur. Ayrıca kendi-
I siyle gizli bir görüşme yapan Kıbrıs heyeti-
I ne, hakikaten Türk hükümetleri içerisinde 
I şimdiye kadar söylenebilecek, söylenebilmesi 
I dahi akim, mantığın alamıyacağı birtakım be-
I yanlarda bulunmuştur ki, onu kendisine ha-
I tırlatmak maksadiyle; Kıbrıs Heyetine neler 
I söylediğini de izah et, diye bağırdım. Bu söz-
I 1er Saym Osman Bölükbaşı tarafından burada 
I açıklanmıştır. Her nedense, Sayın Bakan bu 
I sözler hiç söylenmemiş gibi, bahsetmediyse de 
I bu sözler Meclis zabıtlarında mevcuttur ve 
I bu sözlerin mânası da şudur: Kıbrıs meselesi-
I ni şimdilik unutturalım, muvakkat bir hal ça-
I resi bulmaya çalışalım, aradan seneler geçer, 
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ondan sonra da biz iktidardan düşer miyiz, 
kalır mıyız, sonra ne olacaksa olur, anlamına 
gelen, hakikaten yüz karası olan birtakım be
yanatlardır ve bu beyanatlar Kıbrıs Heyetini 
çok müteellim etmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Sarıyüee kendinizi mü
dafaa edeceksiniz, izahat veriyorsunuz. «Bağır
dım» demekle itiraf ediyorsunuz. Buyurun. 

HASAN LÂTİF SARIYÜCE (Devamla) — 
Bu üzücü durumu bel itmek için yerimden, Kıb
rıs Heyetine ne söylediniz açıklayın, diye ba
ğırdım. Bunda bir hakaret kasdı yoktur, ve
rilen takbih cezası yerinde değildir. Bu husu
su belirtmek için kendimi müdafaa zımnında 
bu sözleri söylemiş bulunuyorum. Saygılarım
la. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir 
hakareti rnutazammm beyan için kendileri
ne takbih cezası vermedim, içtüzüğün 187 nci 
•maddesi gereğince, kendisinin söz kesmesi mü
nasebeti ile yerinden usulsüz yere, hiçbir hak
ka müstenit olmaksızın, müdahale etmesi se
bebiyle ayrı ayrı iki ihtar verdim. Buna rağ
men temerrüt halinde vazgeçmedi. Bu yüzden 
durumu, İçtüzüğün 187 nci maddesi içinde 
mütalâaya mecbur kaldım. İçtüzüğün 187 nci 
maddesinin 1 nci fıkrası; aynı inikatta iki ke
re ihtar cezası gördüğü halde, bunu müştekim 
hareketlerden vazgeçmiyen milletvekiline tak
bih cezası verileceğini işaret ettiği için, kendi
lerine takbih ceza tertip ettim, Yüce Meclisin 
bu hususta hakemliğine müracaat ediyorum: 
Takbih cezasını kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. Saym Sarıyüee'ye 
takbih cezası verilmiştir. 

Buyurun Saym Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ-

LAYANCfİL (Bursa) — Efendim, ben ceza me
selesi ile ilgili değilim ama, Saym hatip bana 
bir noktayı hatırlattığı için teşekkür ederim. 
Hakikaten ben duymadım, bendenizi bu husus
ta ikaz ettiğini notlarımda da tesadüfen gör
memişim, ama bir açıklamaya vesile teşkil et
tiler, vesile biraz hazin ama, ne de olsa ben ken
di hesabıma teşekkür ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bu işi uyutalım iddi
ası, takdir buyurursunuz ki, bir Hükümetin ve 
sorumlu bir bakanın tekaibbül edeceği veya ta
hakkukuna çalışacağı bir gaye değildir. Kılb-

rıs Heyetiyle gizli konuşma yapmışi'm.. Konuş
mam gizli değildi. Beş Kıbrıs Heyeti (Zait) 
Ikendi teşkilâtım yanımdaydı ve onlarla ne ko
nuştuğumu, şimdi huzurunuzda, açıkça ifade 
ede'b'ilirim. Münakaşa şöyle oldu: Peki bu iki
li görüşmeler bitti, netice alınmadı, Rum idare
si de biz mahallinde 'biliyoruz ki, bir müda
haleye meydan verecek fırsatı izhar etmez. Bu 
zaten açılk bir hakikat arkadaşlarını. Ada'da 
'bizim aleyhimize teşekkül etmiş b'ir silâh ve 
kuvvet dengesi var. Belki kötü bir niyetle bir 
harekete geçilse, kati ve cezri netice istihsali 
riyazi bir şekilde mümkün. Ama bir türlü ta
hakkuk etmiyor. Sdbep? Çünkü, o cemaatin 
arkasında, kesin vaziyet almış, kudretli bir 
Anavatan vardır, onun için mümkün olmuyor. 
Dengesizlik ortada. O Anavatan da, demin 
tafsilâtı ile arz ettiğim neticelerden so<nra, va
kıa siz şimdi bir şey yapmıyorsunuz ama, ev
velce kötü yaptınız ve bu iş artıik benim sab
rımı taşırdı diye, bir zora müracaat, bir si
lâhlı müracaat halinde, yine aradaki kuvvet 
dengesizliği münasebetiyle bir sürü siyasi ihti
lâflar doğar. Ne olacak o zaman? Kendileri
ne izah ettik; dedik ki, m'cseleyi donduranla
yız bu vaziyette ve zamana da terk edemeyiz. 
Ama Yunanistan'da zayıf bir Hükümet var, 
müzakereden âciz veya bu işi halledecek im
kân ve kudrete sa'hip değil. Ada'da bir idare 
Var, tahriklerden müçtenip, fakat baskıyı ar
tırmakta berdevam. Biz bunun çaresini aylar
ca evvel aldık. Her zümreye mensup devletle
re saraJhaten dedik ki, Adada bir tarafta Rum 
Cemaati,. bir tarafta Türk Cemaati var. Rum 
Cemaati her türlü haklara sahip, serbestçe 
seyrüsefer eder, ziraat ve ticareitindc hür, her 
hakka sahip; Türk Cemaati Adada oturur, de
nizden mahrum, sahili yok. Yunanistan kendi 
cemaatine, hiçJbir sorgu suale mâruz kalmadan, 
her türlü yardımı yapar, kimse muahaze et
mez. Türk Kızılayı gemiyle yardım malzeme
si gönderir, konserveler. (reisin, yiyecektir, 
zararı yok. Pabuç... Kalsın. Çimento... Kalsın, 
stratejik maddedir, içeri sokmam. Adada bas
kı var, buıdar cümlemizin malûmu, her iki ce
maati ihata eden şartlar birbirine denk değil. 
Biz bu meseleyi, her hangi bir çözüm bulunun
caya kadar, bu rükûdctli vaziyeti ancak, ce
maatlerimizi ihata eden şartların eşiti estirilme
si Ve normal]eştirilmesi şartiyle tc'kabibül ede-
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riz dedik. Yani, hareketsiz bir devreyi, ancak 
Türk Cemaati de Ada içinde seyrüsefere ser
bestçe, ziraate serbestçe, iktisada, insan hakları 
dâhil, her türlü hatlarla iştirak ettirilir, o müm
kündür. Nedir? Ben Yüce Heyetinize arz et
tim, Adada fiilen iki idare var; birinin adı 
Ikonmuş, diğeri konmamış. O onun işine karış-
anıyor, o onun işine karışamıyor. Ama, kuv
vet dengesizliğinin doğurduğu anormal şartlar 
var. Bu vaziyette biz, bu fiilî idareyi bu kıl-
çıiklarından ayırmak, daha kabili tahammül 
-ve her hangi bir ihtilât yapmamak için, ihti
yatlı konuşuyorum - emellerimizle da'ha yakın 
bir hale getirmenin çare ve tedbirlerini aramı -
yalım mı? Bu, uyutmaJk mıdır? 

Muhterem arkadaşlarım, daima biz iyi dü
şünelim, fasit ve kötü niyetlerin muhata'bnmız 
olduğunu zannetmek, zannederim ki, doğru 
değildir. Sayın arkadaşlarım böyle bir istih
barata ımalilk olmuş iseler, gelirler, istifsar eder
ler, «böyle bir durum var mıdır derler, bundan 
üzüntü duyduk, ihtimal vermiyoruz, aslı asta
rı nedir?» derler. Biz de arzı cevabederiz. 
O zaman getirirler kürsüye. Birtaikım gazete 
havadislerini, 'birtakım rivayetleri, kasıtlı ka
sıtsız birtaikım iddiaları, kendi temayüllerinin 
yakın bir rüknü addedip mütearifeler, nass-ı-
Ikaltı'lar şeklinde ortaya atanların, bunların hi
lafı sa'bidolduğu zaman üzüntü değil, memnu
niyet duymaları ica'beder. Temas buyurduk
ları meseleye cevabımız budur. 

-HASAN LÂTİF SARIYÜCE (Çorum) — 
Saym Başkan, bana verdiğiniz talkbih cezasının 
haksız olduğu meydana cılktı. Balkan unutmuş 
-olduğu bir hâdiseyi burada açıiklama'k suretiy
le hakikat meydana çıktı. 

BAŞKAN — Takbih cezasını müstelzim 
hal Reisden müsaade almadan, söz kesmek, 
yerinden müdahale etmelktir. Bir meselenin 
hakikate uygun olup olmadığı hususunda Bas-
Ikanm tartışmaya girmesi mümkün değildir. 
Velev'ki bir meselede haklı dahi olsanız yeri-
nıiziden müdabale etmeye hakkınız yoktur. 

Buyurun Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI ÎHSAN SABRI ÇAĞ-

LAYANGİL (Devamla) — Sayın Nihat Erim'in 
Kıibrrs mesel esindeki beyanlarına gelmiştim. 

Sayın Nihat Erim, meseleye realist bir gözle 

baktı ve hakikaten iç politika dışında tutarak 
kendince tahlilini yaptı. Ondan bir şikâyetim 
yok. Ama, şikâyetçi olduğum husus var. Bizi 
>u Meclise hapsetseler içeride serbest olsak, 

'.tendi kendimize kanunlar çıkarsak, iç serbest
liğimiz olsa ama dışarıya çıkamasak, buna biz 
hürüz diyemeyiz, diye birtakım misallerle Ce
maatimizin direnme ve dayanışma gücüne hiz
met etmiyecek ve belki de vaziyeti olduğundan 
fazla vahim noktalara temas etmek ihtiyacını 
duymasalar, Kıbrıs meselesinin Türk Cemaati 
aleyhine neticelenmesinin âdeta mukadder bir 
âkibet haline geldiğini işralbeder bir eda ile ko-
nuşmasaydılar, kendilerine daha çok müteşekkir 
kalacaktım. 

Saym Erim, 4 Mart tarihli karara temasımı 
da bahis konusu buyurdular. Dediler ki, «4 Mart 
tarihli karar, kendilerinin Birleşmiş Milletler 
Delegesinin de yaptığı teşebbüslere mesnedolan 
karardır.» Ben 4 Mart tarihli kararını, senin ka
rarın iyi, benim kararım ketü .mânasına bir mü
nakaşa mevzuu yapmaktan daima çekinmişim-
dir. 4 Mart tarihli karara temas etmemde kendi
leri ; «4 Mart tarihli karar var, Çekoslovakya'
dan silâh geldi, Hükümet tedbir alsın.» dedikle
ri vakit, ben belki de yanlış olarak, elinizde bü
tün milletleri kötü hareketlerden tevakkiye da
vet eden, talebeden böyle müessir bir beyyine 
varken neden ileri gitmediniz, muvaffak olama
dınız, mânasına aldığım için, evet beyyine var, 
hakikaten o beyyine de katiyetle var ama, başı 
kötü demiştim. 

Yine arz edeyim, hakikaten benim Birleşmiş 
Millctlcrdeki delegem, Genel Sekretere gidip ta
lebini bu karara istinadettirmiştir, fakat aldığım 
cevap şudur: «Bana verilen ve silâhların müfre
datını ihtiva eden listenin yayınlanmasına dahi 
Makarios idaresi muvafakat etmedi. Buna razi 
olmıyan bir idareye, bir > egemen devlete «Ben 
bu silâhları senin elinden alacağım, diyemem. 
Çünkü, bu talebi reddedeceği muhakkaktır.» 
cevabı verilmiştir. O karara göre müracaat ya
pılmış, o kararın başına göre de menfi cevap 
alınmıştır. Ben kararı, bünyesinde taşıdığı 
müşkilât, aynı zamanda o devleti, bütün özrüne 
rağmen, egemen devlet haline getiren mahiyeti 
dolayısiyle huzurlarına getirmiştim. Bilmiyo
rum, izahatımla kendilerini tatmin edebildim 
mi? 
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Çek silâhları; hani siz olup bittilere müsaade 
etmiyecektiniz, şimdi olup bitti oldu. Evet, ha
kikaten esasen mevcudolan dengeyi ihlâl etti. 
Bu da tarafımızdan hâdisenin hududu ile mu
kayyet reaksiyonla ve alâka ile takibcdilmekte. 
Ama aldığımız malûmata göre silâhlar halen 
mahfuz, murakabe altında, henüz fiilî, aleyhe 
bir durum tecelli etmemiştir. Yani, misaller 
birbirine uymıyacaktır ama ruhsatsız silâh taşı
dığı sabit olana sen katilsin diye hüküm vermek 
zordur. 

Bütün mesele şurada: Vaktiyle Ada'ya, böy
le polis silâhı unvanı ile değil, tanklar, toplar 
girdi. O zaman gönderen devletlerin hiçbirisin
den silâhları durdurma teminatı alınmadı, silâh
ların kontrolü imkânına erişilemedi. Hâdise, 
üzerinde dikkatle durduğumuz ve takibetmekte 
olduğumuz hâdise vahîm. Ama hâdiseleri hudu
du ve müessiriyetleriyle birlikte mütalâa etmek 
lâzımdır. Temenni ederim ki, bu konuda gerek 
Hükümetimizi, gerek Yüce Meclisimizi tatmin 
edecek müessir tedbirlerin ittihazı mümkün ol
sun ve ben, ilk defa derhal huzurlarınıza gelip 
şu idi, şuraya gelebildik, diyebileyim. 

Sayın Nihat Erim, federasyon fikrine de te
mas buyurdular, «Vaktiyle dediler, biz hiç de
ğilse bir büyük devleti federasyon fikrine imale 
etmiştik.» Son tebrikler, davranışlarında bir 
değişiklik olmadığını gösteriyor ama değişiklik 
olmaması kâfi değil; biz beklerdik, isterdik ki, 
bu iş daha ileri gitsin. Bir kere vaktiyle elde 
edilen netice, yani meşhur 25 Ocak tarihli Gro-
miko'nun beyanatı... Bu beyanatta, Kıbrıs mese
lesinin ancak, iki Cemaat arasında müzakere 
edilebileceği sarahatle belirtiliyor. Muhtemel 
çözüm şekillerinden birinin federasyon olabile
ceği de kaydediliyor. O zaman bu beyanatın 
beklenenden çok geri olduğunu ve sukutu hayal 
uyandırdığını da Sayın Erim her halde hatırla
yacaklardır. Şimdi, tabiî meselenin nezaketi do-
layısiyle, biz acaba buraya kadar gelmiş bir zih
niyeti nereye getirdik, bunu ne dereceye kadar 
teşvik ve teşmil edebildik? O konuda izin verir
lerse, meskût bir halde durayım ve teşebbüsleri
mize devam edeyim. 

Türkiye işçi Partisinin sayın sözcüsü, benim 
bütçe konuşmalarımda T. I. P. sine mensup 
bir arkadaşın beyanlarındaki... 

TARIK ZÎYA EKÎNCl (Diyarbakır) — 
T. I. P. değil, Türkiye işçi Partisi. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ
LA YANGlL (Devamla) — Affedersiniz, Tür
kiye işçi Partisi. Türkiye işçi Partisine men
sup bir arkadaşımızın... 

BAŞKAN — Bu müdahaleniz dahi yersiz, 
ama müsamaha ile karşılıyoruz. Yüce Meclis 
maksudu anlıyor, değil mi ? 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ
LA YANGlL (Devamla) — Bir kasıt ile söy
lemedim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ

LA YANGlL (Devamla) — Türkiye işçi Par
tisine mensup bir arkadaşımın bizim beyanla
rımızı tekrar ederken saydığı elemanlar biraz 
değişik. Ada'nın hiçbir tarafa ilhakını değil; 
Ada, tek taraflı bir develete il'hâk edilemez 
prensipinıizdir diye tasrih etmiş olmamın, her 
halde kendilerine intikal eden telâşı içinde... 
(T. I. P. sıraralarmdan «Ne telâkki, ne telâk
ki I» sesleri) (Taksim yapılamaz, taksim müm
kün değildir) diye büyük bir taassub içerisinde 
müşahede ettim kendilerini, iki devlet razı 
ise, ilgililer de razı olursa; bu ihtilâf uzun sü
rüyor, coğrafi bir bö'lgd ayıralım... ('Sağ sıra
lardan «Ne bölge, ne bölgei» sesleri) Bir cemaat 
o tarafta, bir cemaat bu tarafa kalsın denirse 
ve taraflar rıza gösterirlerse, acaba Türkiye iş
çi Partisi mensupları red mi edecekler 1 Niye 
korktular bu kadar böyle, bir ihtimalden'? Si
yasi konjonktürün müsait olmadığı kanaatin
de müşterekiz. Ne Enıosisi Türkiye kabul eder, 
ne de bu espiri içinde ve bu zayıf hali ile bir 
Yunan Hükümeti taksim üzerinde karar kıla
bilir. Böyle istikşaflar yapılarak hüküm çı
karmak, faraziyeler yürütmek belki mümkün, 
ama bu ihtimalin ürkütmesini izaJh edeme-, 
dim. Yalnız buradaki bir gerekçe hakikaten 
dikkatimi çekti ve biraz üzdü. Sayın Boran 
dedi ki, «Yunanistan NATO Devletidir, pet
roller var, şu var, bu var, Amerika bizi tut
maz, bu meselede daima karşımızdadır, o itibar
la, siz onu buna ilhaktan vazgeçin, bu gibi yer
ler üslerden arınmalı, milliyetçi genç ve müs
takil memleketlerin elinde kalmalı.:» «Milliyet
çi, genç müstakil millet, müsavi Makarios» teş
histe mutabık olmamaklığımızı bilhassa rica 
edeceğim. 
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ALÎ KARCI (Adana) — Size olan güven
sizliğimizi belirtiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Karcı müdahale et
meyin. 

TARIK ZÎYA EKÎNCÎ (Diyarbakır) — Ka 
fanızdan imal ettiğiniz fikirler üzerinde konu
şursanız, size yalancı demekte haklı olurlar. 

BAŞKAN —• Rica ederim Sayın Ekinci. 
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ

LA YANGrÎL (Devamla) — Bendemiz istiklâl 
dedim, doğrudur - aynen yazdım - «Yunanis
tan'ı tutmak mecburiyetinde olan ingiltere ve 
Amerika bu konuda Türkiye'yi asla ilzam etmi-
yeceklerdir, bu itibarla istiklâl en iyi formül
dür. Bu gibi hâdiselerde, bu kabil vakalar da 
bit topraklar milliyetçi, genç müstakil memle
ketlerin elinde olmalıdır.» (T. I. P. sırala
rından gürültüler) 

Belki hatam vardır, zabıtları beraberce tet
kik ederiz, hatalı ise ö^ür dileyeceğim. Ama 
ben yazdım. 

ALÎ KARCI (Adana) — Evet, bütün her
kes duyacak ve ondan sonra siz özür dileyecek
siniz. Böyle öğrenecek millet. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇA£-
LAYANGİL (Devamla) — Zabıt benim dediğim 
'gibi çıkarsa zatıâlileri gelir, bur adla izahını ya
parsınız benim ( = ) işaretimin. 

ALI KARCI (Adana) — Fırsat verirlerse 
gelirim, izah ederiim. 

BAŞKAN — Yeririm efendim o fırsatı. Za
bıtları incelersiniz, Sayım Bakanın da cevabını 
incelersiniz, içtüzüğün 95 nci maddesine göre 
ısöız alıma hakikiniz vardır. Hakikiniz daima ve
rilir. Ama aksi halde haksız hareketleriniz hiç
bir zaman yerine getirilmez. Zaptı inceleyin on
dan sonra. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — 85 nci 
maddeye göre SÖK istiyorum. Söylenmediğim söz
leri bana izafe letıtıiler. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Balkan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ

LA YANÖİL (Devamla) — Kıbrıs meselesinde 
muhtelif hatiplerin öne sürdükleri mütalâaları 
böylece cevaplandırdıktan sonra, ikili anlaşma
lar meselesine geliyorum. 

Arkadaşlarım, ikili anlaşmalar diye bir ko
nu var. 1950 den evvel yapılmış üç tane, 1950 
ile 1960 arasında yapılmış 31 tane, 1960 ile. 

196(5 arası yapılmış 20 tane ikili anlaşana, yani 
savunma meselelerimizle ilgili ilkâli anlaşma 
mevcuttur. Dördüncü Koalisyon ve omdan son
raki tek parti hükümeti devrinde yapılmış an
laşma yolk. Bu anlaşmaların 15 tanıesi gizli de
ğildir. Dört tanesi kanunlarla tasdik edilmiş
tir. Beş tanesi hizmete aidolup özel, gayet mah
dut çevrede bilgi sahibi, 14 tanesi çok gizli, 20 
tanesi de gizli. 

Şimdi, konu millî menfaatler ve savununa 
ile ilgili. Arz ettiğim gibi de, muhtevası ve 
gizliliği aleniyetinden fazla. O itbarla silâhları
mız aynı değil, bizi tenkid edenlerle bizim. On
lar rahatça bir sorumluluk içinde, belki alâkalı 
bir memurun o şekildeki beyanı karşısında 
Devlet sırrını ifşa etmekten mahkemelere sevk 
edilmesi gereken bilgileri, şu veya bu şekilde 
rahatlılkla söylüyorlar. 

ALI KARCI (Adana) — Düsturda yazılı. 
BAŞKAN — Sayın Karcı, bir ihtar veriyo

rum, ayrıca. 
ALI KARCI (Adana) — Kımıldamıyalım 

mı? 
BAŞKAN — Bu şekilde kımıldamaya hakkı

nız yok. ' 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ-
LAYANGİL (Devamla) — Ama, bu vaziyetin 
nezaketi nisbetinde bu konuda samimiyetle Yü
ce Heyetinizi tenvir etmeye çalışacağım. 

Millet Partisi Sayın Sözoüsü, «Millet Parti
si NATO ittifakına ve Garp Blokuna bağlıdır» 
buyurdular. Zannederim büyük bir çoğunlukla 
aynı konuda ittifak halindeyiz. Türkiye'nin sa
vunmasına yarıyacak, onun hâkimiyet hakkını 
zedelemiyecek, etmıniyetini telhlikeye düşürmıiye-
cek, emrivaki şeklinde bir harb felâketine sü
rüklenmesinle fiilen imkân verımiyecıek şartlar,. 
altında bir savunma paktı olan NATO'nun ga
yesine uygun üs ve tesislerin memleketimizde 
bulunmasına prensip itibariyle karşı değiliz, bu
yurdular. Onda da yüzde yüz mutabıkız. Ne ka
dar mutabık olduğumuzun bir izahını yapmak 
için üzerimde müzakereler cereyan etmekte olanı 
temel anlaşmanın, âdeta itirazsız hâle gelmiş kı
sımlarından bâzı noktalar okursam, Sayın söz
cünün öne sürdüğü beyanlarla ne kadar ahenk
li bir durumun mevcudollduğu anlaşılacaktır. 
«Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Amerika 
Birleşik Dıevletleri Hükümeti, Birleşmiş Millet-
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'ler Addlaşımasmın amaç ve ilkelerine uygun ola
nak ve mezkûr andlaşmanm 51 nci maddesinde 
öngörülen münferid veya müşterek meşru sa
vunma hakikini kullanarak, Kuzey Atlantik 
Andlaşması bölgesinin emniyetini ve savunma
sını sağlamak ve her hangi bir silâhlı taarruza 
ımüştıerelken muklavem/et imkânlarımı geliştir-
mıefk için Kuzey Atlantik Anlaşmasının üçüncü 
maddesi mucibince kendilerine düşıem taahhüt
ler ve vecibeler çerçevesinde i§ıbinliği yapımalk 
hususunda muftaibılk kalmışlardır. İşlhu temel 
anılaşmada iki taraf atfaısıında öngörülen işbirli
ği egemenlik, haık eşitliği ve mültıekaibiliyet 
•esaslarına müstenidolacaktır. 

İLşıbu temel anlaşma gereğince Türkiye Cum
huriyeti ülkesi dâhilinde, ikaza işbu anllıaşma-
nın falan, falan maddelerinde derpiş olunan sa
vunma tedbirlerine iştiralk makısadiyle görev 
alacalk Amerika Birleşik Devletlerinin kuvvet 
ve sivil unsurumun sayısı kullanıabülecedeleri 'ma-
ıhallcr, faydalanabilıecıelkleri kolaylıklar, bulun
du ralbilıeedkleri iikmaıl maddeleri işibu temel an
laşmaya uygun olarak ilki -Hükümıet yetkili ma-
'kamıları arasında tanzim kılınacak uygulama 
anlaşmaları ile teslbit olunacalktır. 

İşbu temıel anlaşıma ile isitihldaf olunan amac
ılar için Türkiye Oumlhuriyeıtıi Hükümeti tara
fından tahsis edilen arazi üzierinde Amerika 
Bıirlcşük Devletleri Hükümeti tarafından veya 
'onun namına inşa veya tesis olunan, tahsis edi
len toprağa mıer'but, mubdesat değil, bilûmum 
'gayi'imemlkulcr inşa veya tesis tarihlerinden iti-
ibaren Türikiye Cnmihuıiiyeti Hükümetinin mül-
Ikiyeltine geçer. 

İşbu tamıeıl anılaşma gereğimcıe kurulan tesisle
rin malhiyetıleri Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
tinin önceden müsaadesi alınmadan değiştirile-
ımez. 

İşibu tesislerin salbaları üzerinde inşaat, tesi-
ıslat ve teçhizatın tadil, tevsi, onanım veya orta
dan ıkaldırılımaısı cins ve evsafınım tâyini, her 
türlü yeni ve ilâve tesislerin yapılması keza 
Türikiye Cumhuriyeti Hükümetimden önceden 
müsaade istihsal ollunımasına bağlııdır.» 
benim hareket Şimdi haklı olarak bir sual; 
iş böyle madem, neden bu gizlilik, neden bu te
lâş, neden bu müphemiyet.. İkili anlaşmalar çöp-
süz üzüm mü? Değil. Var bir taraf. Ne tarafı 
var.? Evvelâ, tabiî benim hareket serlbestim son 

derece muhıdut. Yerli yersiz misâllerle birtakım 
fikirler vermeğe çalışacağım. Meselelerin mahi
yetine iniyorum. 

KEMAL AYTAÇ (Muş) — Gizli celse yapa
lım. 

OSMAN BÖLtJKBAŞI (Ankara) — Gizli 
celse teklif ediyoruz Sayın Bakan. Konuşmamızda 
da teklif ettik. 

BAŞKAN — Bu şekilde müdahalede bulun
mayın. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Hatır
latmak istedim sadece. 

BAŞKAN — Hatırlatmak dahi zararlı. 
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ

LA YANG İL (Devamla) — Meselâ iki arkadaş 
anlaşıyorlar; birisi eliyor ki, ben senin defterine 
bir vapur resmi yapayım. Mukaveleyi de yapı-

.yorlar, resmi de yapıyor. Aradan beş yıl geçiyor, 
defteri açıyorlar, bir de bakıyorlar ki, resim va
pur resmi değil, uçak resmi. Diyoruz ki, sen niye 
uçak resmi yaptın? Ha, vallahi diyor, ben o zaman 
geldim, geçici bir hükümet vardı, uçak resmi ya
payım dedim, o dedi ki, şimdi uçak yakışık almaz, 
son benden vapur diye müsaade al, yine uçak 
resmi yaparsın, zararı yok, gel bir anlaşma ya
palım... Bir misal. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Öyle mi 
oldu yani? 

DIŞİŞLERr BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ-
LAYANGİL (Devamla) — Biz sizinle anlaşma 
yapmışız, sen şunu yapacaksın, ben bunu yapa
cağım. Aradan yedi sene geçmiş, ben bana ve
rilen yetkileri taşmışım. Şuraya kadar geleceik-
mişim, şuraya kadar gelmişim. Nasıl oldu bu di
yoruz. Ben de farkında değilim, ama yedi sene 
evvel oldu. 

Arkada şiarım, büyük devletlerle ilişki kur
mak zordur ve tahalddüs etmiş vaziyetleri der
hal bütün yönleriyle ortaya çıkarmak meseledir 
bir kere. Ben huzurunuzda açılk söyliyeyim, so
rumluluk deraibde ettiğim zaman 54 anlaşma 
var, nedir diye eğildiğim zaman bu 54 anlaşma
nın ne olduğunu bulabilmek için üç ay sarfettim. 
Karşılıklı hata seyyiatın zaruri neticeleri ile kar
şı karşıya bulunuyoruz. Bize «Temize çıkmak 
gayreti içindesiniz» demeyiniz arkadaşlar. Te
mizlemeğe çalışıyoruz. (A.P. sıralarından «Bravo» 
•sesleri) Neden temize çıkalım? Devrimizde yap
madık. Söyliyemiyorum neler yaptığımızı. Has-
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sasiyetinizm çok üstünde tedbirleri derhal itti
haz ettik. İyi yürekle eğildik. Evvelâ teknisyen
ler değil, siyasi sahada anlaşma yaptık. Dostluk 
böyle olmaz, bunun şartları bu ,şu yola gidelim. 
diye mutabakat tesis etti/k. Bin müşkilâtla tek
nik neticeler çıkardık ve yavaş yavaş evvelâ ken
dimizi, sonra teknisyenlerimizi tamamladık, bu
yurun bunu istiyoruz, dedik. Siz altı ayda ha
zırlandınız, biraz da bize izin veriniz biz de kendi
mize göre sağını, solunu ölçelim^ dediler, 15 Ara
lıkta oturur konuşuruz, dediler. Şimdi bu saf
hada anlaşma ne? Arkadaşlarıma bilmiyorlar, bi
lemezler de, bilmemeleri de lâzım, hududu ne? 
Yine Sayın Erim insaflı konuştu, bilmiyorum ki, 
dedi bu anlaşmalar nedir, nereye gidiyor, ne ya
pıyor, ama var bir şey, bize söyliyebilocoklerini 
söyleşsinler. 'Belki söyliyeceklerimden fazlasını söy
ledim. Ama bu, sizi tatmin etmez peki. Sayın 
Bölülkbaşı hükümete erkânı ile dâhil olduğu de
vir vardır. Arkadaşları nüfuzlu üyelerdi, ic
raatta müessir idiler.. Biz bunların ta oradan 
gelip bir şeyi yarım yamalak verdiğim izahat
tan mahiyeti itibariyle bir şey anlaşılmak müm
kün ise, o kadarı ile insafsızca müracaat edeyim, 
gelip, sen sıyanet -meleğisin... Aynı beyanatta 
var : «Dostluk ve ittifakın bir peyklik haline 
getirilmesine 'karşıyım. Türkiye'nin hâkimiyet 
hakkının ve emniyetinin iktisadi menfaatlerin 
pazarlık mevzuu veya tabi haline getirilmesini şid
detle reddederim. 

Muhterem arkadaşlarım, bir şey rica edeceğim; 
şu kompleksten kurtulamaz mıyız? Ne Amerikan 
uydusuyuz, ne Rus düşmanı.. Biraz rahat olarak 
kendi menfaatimizi düşünüyoruz. Bizim siya
setimizde ipotek yoktur. Memleketimizin men
faatlerinin icabını düşünüyoruz. Birbirimizi suç
lamadan, Amerika için birisi konuştuğu zaman 
«vay kapitalizmi müdafaa ediyorsun» Rusya için 
ıbirisi konuştuğu -zaman; «avay Markzist ben se
nin niyetini bilirim» demeden ralhatlıkla, komp
leks duymadan 'bu meseleleri, 'birbirimizi taraf 
yapmadan, suçlandırmadan, kendi şartları için
de mütalâa etmemiz mümkün değil mi? 

HASAN LÂTİF SARIYÜCE (Çorum) — Üs-
lerden de bahsediniz. 

BAŞKAN — Sayın Sarıyüce, illâ ki, şu Mec
listen çıkarılma cezasına uğramanız gerekiyor 
mu, şart mı yani? Sabahtan beri elimden gelen 
gayreti gösteriyorum, burada kendimi sıkıyo
rum âdeta vermiyeyim şu cezayı diye... 

HASAN LÂTİF SARIYÜCE (Çorum) — 
Bakan unutuyor da hatırlatmak için. Üsler me
selesini hatırlatıyorum. 

BAŞKAN — Susunuz efendim, kimsenin 
kimseye hatırlatma yapmasına hakkı yok İçtü
zükte. 

Buyurun, Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRÎ ÇAÖ-

LAYANGİL (Devamla) — Türkiye'nin hâkimi
yet hakkı ve emniyetinin, iktisadi menfaatlerin 
pazarlık mevzuu, Hükümet enosisin bedelini 
Amerikan yardımı olarak taıhakkuk ettirmek 
endişesi içinde. Bunları söylemiydbiliriz, hattâ 
<bunlan düşünmiyebiliriz. Belki de düşünmeme
miz lâzım. Ama, bunları konuşalbiliriz. Birbiri
mizi suçlamadan, sen memleketi satıyorsun, uy
du oldun, peyk oldun, Amerika'yı siyanet ettin, 
Rusya'yı batırdm gibi, illâ böyle teşmil ederek, 
illâ ahkâm çıkarmaya çalışma çalbası olmaksızın, 
'bunları konuşmakta hiçbir mahzur 'görmüyo
rum. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — (Baş
kana hitaben) siz de onların emrindesiniz. 

BAŞKAN — Reis İçtüzüğün emrinde Sayın 
Bölükbaşı, Reis bu Meclisin başında İçtüzüğün 
emrinde, Anayasanın emrindedir, kimsenin em
rinde değil. 

Buyurun, efendim. 
DIŞİŞLERt BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ-

LAYANGİL (Devamla) — O itibarla bize; te
mize çıkmak gayreti içindesiniz, meseleleri küf-
lendirmeye uğraşıyorsunuz, biz sizin hakiki dos
tunuz olduğumuz için kusurları açıkça söylüyo
ruz demek kâfi değildir. G-erçi teşekkür ederiz 
ama, lehimize bu kadar alicenap olmaya da lü
zum yoktur. Biz kendimizi temize çıkarma gay
reti içinde değiliz. Sade Kıbrıs dâvası değil, sa
de ikili anlaşmalar değil, temizlenmeye muhtaç 
birçok memleket dâvalarını temize çıkarmanın 
gayreti- içindeyiz. Bunu birleşerek de yapabili
riz, bunu el birliği ile, anlaşarak ve konuşarak 
da yapalbiliriz. Tercih, bizi tenkid etmek istiyen-
lerin davranışına bağlıdır. 

Tabii ben ayrı bir handikap içindeyim. Sa
yın Bölükbaşı'nm bana verilen konuşma metni 
basılmış, 20 küsur sayfadır. Sayın Benice Bo
ran'm zabıtları 97 sayfadır. Bu kadar geniş 
izahat içinde söylenen sözlerin hepsini tesbit 
edip ayrı ayrı cevaplandırmazsam heılhalde ku
suruma bakmıyacaksmız. 

127 
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BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı 
rica edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, daha önce Yüce Mec
lisin almış olduğu karar gereğince saat .1.9 da 
müzakerenin sona ermesi icabediyor. 

Sayın Bakan, konuşmanız uzun mudur? 
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAÖ-

LIYANGİL (Devamla) — Kısaltabilirim. 

BAŞKAN — Ancak, devam vaziyeti Yüce 
Meclisin kararı ile mümkündür. Sayın Bakanın 
izahatı bitinceye kadar Yüce Meclisin mesaisi
nin devamı hususunu oyunuza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kahul edilmiştir. 

Buyurun, Sayın Bakan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAÖ-
LAYANGİL (Devamla) — Teşekkür ederim; 
muhterem arkadaş]arım. 

Şimdi, bu ikili anlaşmalar konusunda Tür
kiye İşçi Partisi Sayın Sözcüsünün de bâzı mü
lâhazaları oldu. Buyurdular ki, canım hangi 
devletin başka devletle yapacağı anlaşmada o 
devletin kanununa atıf olur, böyle hüküm na
sıl devam eder? Biz bu temel anlaşma hükmü 
ile bunların ortadan kaldırmanın, hukuku dü
vele sığmayan hâdiseleri ıslah etmenin gayreti 
içindeyiz. Ben şu noktayı tavzih etmek isti
yorum. 25 . 5 . 1956 tarihli kanun, düsturda 
var. İşte şöyle şöyle okluğunu yazarak bu hal 
ve tavsiyenin tam ve kesin olduğunu beyan ede
rek, İli Mart 1941 Kanunu gereğince yapıla
cak yardıma mütaallik esaslar diye, Amerikan 
kanununa izafe eder bir hüküm burada mevcut
tur, tarih 46. Bir siyasi parti grupu, Anayasa 
Mahkemesine iptal dâvası açar, bu hükmü iptal 
ettirir. Her türlü tasarruf elinde. Bunun gibi, 
gümrük muafiyetleri ve sefaret dışındaki bâzı 
müesseselerin imtiyazlı muamele hakları da yine 
•o tarihlere yakın çıkmış kanunlarla tahakkuk 
ettirilmiştir. Bunların içinde her yerde câri olan
lar var ki, o kanunların, aşağı - yukarı odur, 
ama sınırını açmış tatbikat var; o hükümlerin 
dışına çıkmış haller. Ben ikili anlaşmalar deyin
ce, çöpsüz üzüm değil dediğim zaman, bunu kas-
dettim. Bunlar, dikkatli bir tetkik ile triyaj ya
pılmış, ortaya çıkarılmış, tetkik edilmiş, pürüz
leri ayıklanmış, şöyle olunca bu mesele tamam 
olur denmiş. Ama, Ba'şbakanımızın ; «Türkiye'
de Amerikan üssü yoktur, Amerikan tesisi var
dır» lâfını, alelıtlak Türkiye'de üs yoktur, tesis 

vardır mânasına almak, zannederim ki, doğru 
olmıyacaktır. Türkiye'de bizim üslerimiz de var; 
4 ncü hava üssü var, 5 nci bava üssü var, müş
terek üslerimiz de var. «Türkiye'de Amerikan 
üssü yok» denildiği zaman, Amerikan hüküm
ranlığı içinde, onlara tâbi, onlar tarafından key-
fomaycşa tasarruf edilebilir üs yoktur, mânası 
çıkar. Birtakım iddialar var ki, onun gayet katî 
delilleri var. Ama, yine meselenin mahiyeti, 
müddeilerin hareket serbestisinin müd afide mev-
cudolmayışı, bu konuda daha fazla bir açıklama 
yapmak imkânını bize bahşetmiyor. 

'Türkiye İşçi Partisinin sayın sözcüsünün 
ikili anlaşmalar konusunda da hangi anafikrin 
tesiri altında, hangi açıdan bu meseleyi gördü
ğünü lâyikı ile teşhis edemedim. Birtakım iddi
alar var. Batı ve Doğu blokları arasında defans 
vardır, binaenaleyh, böyle bir entegrasyona, bu 
kaibîl tesislere ihtiyaç kalmamıştır. Bu bir görüş
tür, konuşulur, tartışılır, hesabı yapılabilir, bu
na değindiler. Ama bir taraftan da, üslere baş
ka açıdan değ'ındiler. Vietnam harbi eksplosiv 
bir hal almıştır, sürprizlerle doludur, böyle bir 
katastrof çıkarsa, eğer bir üçüncü dünya harbi 
çıkarsa, bizde üssün mevcudiyeti bizim için fe
lâket olur, mülâhazası da öne sürüldü. Tabiî 
bunlar üzerinde uzun mülâhazalar yürütüldbilir. 
3 ncü Dünya Savaşı çıkarsa, biz yerimizi değiş
tirmediğimize ve o savaşa muayyen bir cephe 
ve safta dâhil olduğumuza göre, daha kuvvetli 
mi olmamız, daha zayıf mı olmamız meselesi mü
nakaşa edileceği gibi, 3 ncü dünya savaşı çıka
caksa, üssümüzde mevcut silâhlardan arınmanın 
mı, yoksa o silâhları sağlamanın mı mümkün ol
duğu ayrıca totkika değer bir nokta arz eder. 

Yalnız Türkiye İşçi Partisi Sayın Sözcüsü
nün bu* noktadaki işareti bana önemli görünüyor. 
Buyurdular ki; «Biz 1946 senesinden beri bu iki
li anlaşmalara muarızız.» Evvelâ dediler ki, 
«İkili anlaşmaların NATO ile alâkası yoktur. 
Çünkü, biz NATO'ya girmezden evvel bu ikili 
anlaşmalar yapılmıştır» İkili anlaşma deyince, 
ikili anlaşma her devletle yapıyoruz. Ticaret 
yapıyoruz, şu yapıyoruz, bu yapıyoruz. Biz bu
nunla, Millî Savunmamızla ilgili anlaşmaları 
kasdediyoruz. E. Bunlar NATO'dan sonra ya
pılanla rdır. NATO'dan evvelkiler, benim temas 
ettiklerim, yandım anlaşmalarıdır. Onun siyasi 
mahiyeti fazla değildir. Fakat, o zaman da de-
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ğindiler bu meseleye, «T. İ. P. nin noktai na
zarı, o devirlerden beri müdafaa edilen bir 
noktai nazardır, o devirlerde yazılmış makale
ler vardır» diye, imza zikrederek işaret buyur
dular. Bu, acaba memlekette o devirden beri 
ikili anlaşmalara karşı hassas bir zeminin mev-
cudolduğuna mı, yoksa o devirden beri, buıgün 
toplumcu diye adlandırdığımız, bir zihniyetin 
ayakta olduğunun mu işaretidir, bunu teşhis 
edemedim. 

ALI KARCI (Adana) — O zaman İşçi Par
tisi yoktu. 

BAŞKAN — Sayın Karcı, size büyük .mü
samahakâr hareketlerde bulunuyorum ama, siz 
kıymetini bilmiyorsunuz bir türlü. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAü-
LAYANGİL (Devamla) — Şu noktada acık 
olalım; Toplumcu, toplumcuyuz diye, toplum 
yararına kuvvetle, cebirle bir düzen kurmanın, 
Yüksek Mecliste taraftarları azdır. Toplum, 
/bildiğirnıe göre tek tek insandan müteşekkil
dir. Toplumun yararına diye o tek insanı mah
veden, tek insanı insan yapan şeylerden cüda 
kalan bir dâvanın peşine sarılan kimse yoktur. 
(A. P. sıralarından alkışlar.) 

Ne toplum için ferdi, ne fert için toplumu 
ihmal etmeyin bir denge kurmadıkça, ekstrem
lerden kurtulup, iyi ve doğru yolu hürriyet 
içinde bulmadıkça bu savaş devam edecektir. 
Arkadaşlarımız, bizim düşüncelinizin dışında 
olabilirler. Her fikir muhteremdir. Yaptıkla
rı odur; yayarlar, hafezan Allaih bingün onu 
memlekete sâri hale getirirlerse, emellerinde 
ide muvaffak olurlar. Ama, bunun yeri ve bu
nun tarlası zannederim ki, Türkiye Cumhuri
yeti olamaz. (A. P. sıralarından «bravo», ses
leri, alkışlar.) 

ALI KARCI (Adana) — Sayın Bakan, 
Anayasanın 56 ncı maddesine aykırıdır bu ko
nuşması. 

BAŞKAN — Sayın Karcı, size ait bir key
fiyet yok, sizin isminiz ve partiniz mevzubahis 
değil. 

ALİ KARCI (Adana) — Anayasanın 56 ncı 
maddesine aykırıdır, Sayın Başkan, niçin mü
dahale etmiyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Karcı, bütün hareketle
rinize karşı gösterdiğim müsamahaya rağmen 
temerrütte bulunuyorsunuz. Sizi Meclisten mu

vakkaten çıkarma cezası ile cezalandırıyorum. 
Sdbebi: Biraz önce, siz takbih cezasına uğra
mış bulunduğunuz halde, mütemerrüt halinizle 
ıbu cezayı müstehzim hareketlere devam etti
niz ve buna rağmen bir ihtar cezası verdim 
size. Bu müsamahamın âzami sınırı idi. Onu 
takiben resmiyete intikal etmiyen bir ihtarda 
daha bulundum. Buna rağmen takbih ceızanrz 
bugünkü birleşimde sicilinizde mevcut iken, hâ
lâ kalkıyorsunuz, yerinizden müdahale ediyor
sunuz. Size, Meclisten muvakkaten çıkarma ce
zası tertibediyorum. 

ALİ KARCI (Adana) — Müdafaa edece
ğim, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. Size bir takbih cezası 
verdim, İçtüzüğün 187 nci maddesine göre, 
takbih cezasını müsltelzim hareketten vazgeçmi-
yen milletvekiline, Meclisten muvakkaten çı
karıma cezası verilir, ama buna rağmen demin
cek yapmış olduğunuz hareketi, ihtar cezası ile 
cezalandırdım. Yani, o zaman verebilirdim, mü
samaha gösterdim. Fakat buna rağmen müte-
nebbih olmadınız. Buyurunuz. 

ALİ KARCI (Adana) — Sayın Başkan, sa
yın miletvekilleri; siyasi partilerin nihai gaye
leri iktidardır, şüphesiz. Ve Anayasamızın he
pinizin bildiği gibi, 56 ncı maddesi; partiler 
ister iktidarda, ister muhalefette olsunlar, si
yasi nayatm vazgeçilmez unsurları olarak nite
ler.. 

Muhterem arkadaşlar, bir Dışişleri Bakanı 
çıkıyor, Türkiye İşçi Partisinin iktidarı için, 
«maazallah» kelimesini kullanıyor, bu anlama 
gelen kelimeler kullanıyor, sıonra hiçbirimiz 
Dışişleri Bakanının karşısına çıkıp direnme 
hakkımızı kullanmıyoruz, hiçbirimiz onu protes
to etmiyoruz ve fakat, tarafsız olması icabetten 
Başkanımız Dışişleri Bakanına hitaibedip onun 
sözünü keseceği yerde, ona müdahale eden ve 
Anayasayı savunan bir milletvekilini, muvak
kat olarak Meclisten çıkarma cezası ile cezalan
dırıyor. 

Muhterem arkadaşlar, hepimiz bu geminin 
içindeyiz, 'ellbetteki A. P. iktidarı da meşrudur, 
cihetteki yarın T. İ. P. de iktidara geldiği va
kit bu da meşrudur. (Adalet Partisi sıraların
dan Maazallah» sesleri.) Bakın Sayın Başka
nım, «Maazallah» diyorlar, duydunuz mu? 
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İBAŞKAN — Efendim, ben nasıl mâni olu
rum. «Maazalla'h» kelimesine, isteyen maazallah 
der, istiyen inşaallah der, Allah, Allah. Bunu 
yasak edemezsiniz ki, Anayasa ile. 

ALİ KARCI (Devamla) — Sayın Başkan, 
gördünüz bize nasıl mâni oluyorlar, fakat bu
na nasıl mâni olacaklardır. Şu anda «Maazal
lah» kelimesini kullanmış olan, biraz önce söy
lediğim gibi, Anayasanın 56 ncı maddesine kar
şı çıkmış oluyor. Tarafsız olması icaibeden bir 
Başkansınız, bu Meclisin Başkanısınız. Siz bi
raz önce dediniz ki, «Ben İçtüzüğü, ben Ana
yasayı müdafaa ediyorum.» Anayasayı müdafaa 
•ettiğini söyliyen siz, lütfen Anayasayı müda
faa etseniz ya.. Burada müdafa etmiyorsunuz, 
öyle mi? 

BAŞKAN — Sayın Karcı, «Maazallah» ve 
«İnşaallah» temeııniyatı ifade eden beyanlar
dır. Onun için, Başkanın «maazallah» yerine 
«İnşaallah» ikame etmesi, «inşaallah» yerine 
«maazallah» monte etmesi mümkün değil, rica 
ederim, siz de inşaallah geliriz dersiniz, mesele 
halledilir. Bunun üzerinde sizin direnme hak
kını kullanmanıza, kalkıp ayakta bağırmanıza 
hak ve salâhiyetiniz yok ki.. 

ALİ KAKÇI (Devamla) — Sayın Başka
nım, biz şuna katiyen eminiz ki, orada yaptı
ğımız müdahalelerden çoğunu, burada bize yap
tıkları vakit; hiçbir zaman onlara bugün bize 
yaptığınız muameleyi yapmadınız. Ve maalesef 
zatıâliniz burada Meclisin Başkanı olarak ta
rafsız değil, taraf tutarak hareket 'etltiniz tees
sürlerimi arz ederim.. 

BAŞKAN — Bütün meseleler Yüce Meclis 
huzurunda cereyan etmektedir, kimin müdaha
le ettiği zapta geçen ifadeleri ile mevsuk hale 
gelmektedir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Sayın Ali 
Karcı'ya demin de beyan etmiş olduğum üze
re, takbih cezasını müstelzim hareketten do
layı cezayı verdikten sonra, o türlü hareket
lere devam etmiş ve helmen Meclisten çıkar
ma cezaisini icra ötmemiz lâzımıgelirken, müsa
maha göstermek suretiyle tekrar bir ihtar ce
zası vermişltik. Ama bu dahi kâfi gelmedi ve 
mütemerrit halde devam etti. Bu sebeple Mecİl
sin nizam ve intizamını temin için ve bu nizam
namenin korunmasını sağlamak için Meclisten 
üç birleşim çıkarına cezasını oyunuza sunuyo

rum. Kalbul edenler... Kabul ctmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Buyuran, Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ-

LAYANGİL (Devamla) — Muhterem arkadaş
lar ben sözlerimin sonundayım. Ancak müda
faa sadedinde, bâzı iddialarda bulunan arka-
daşıımran bir noktasını tavzih edeyim. Ben ga
yet sarih olarak, muhterem İşçi Partisi bu gö
rüşünü müdafaa eder, bu fikir de muhteremdir, 
vatan sathına yayar, iktidar olur; buna bir 
diyeceğimiz yok. Ama, insanı insan yapan, top
lum için tek insanı feda eden bir zihniyetin 
ıhafezan Allah bu memlekette payidar olmama
sını temenni ettim. Ve bundan heri kıldım, ik
tidarlarına değil lâfım. Benim neyi kasdet'tiği-
mi kendileri de, Yüce Heyet de biliyorlar. Ve 
ıbeninı kasdettiğim husus, Anayasamız veya 
kendi partiye riylc, eğer tekaibbül etmiyorlarsa, 
ilgili bir husus değil. 

M'ulıtcreım arkadaşlarım, ikili anlaşmalar 
mesel esinde, mevzuun nezaketi içinde verebile
ceğim malûmatı yüksek huzurunuza gdtirdim. 
İs'tek, bir gensoru isteğidir. Belki de uzatarak 
'verdiğim tafsilât ile, Hükümetin bu konuda 
her türlü hesabı vermeye âımâde ve hazır ol
duğunu ifade etmiştim. Esasen, gensoru da açıl
sa, mesele bir gensoru mahiyetinde görüşül
düğü intubaını vermektedir. Karar Yüce He
yetinizindir. Gensoru açarsınız, her türlü hesa
ba hazırız, yüksek huzurunuza geliriz. Birta
kım hakikat]eri aydınlatma imkânını bulursak, 
'biz de bu gensoruyu açmak istiyenler kadar 
memnun olarak avdet ederiz. 

Yüce Heyetinizi en derin saygılarımla selâm
lıyorum arkadaşlarım. (A. P. sıralarından «(bra
vo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Anayasanın 89 nıcu maddesi 
geerğince gensorunun gündeme alınıp alınma
ması hususunu oyunuza sunuyorum. Kalbul 
edenler.. Etmiyenler... Gensoru önergesinin gün
deme alınması kabul edilmemiştir. (M. P. ve 
T. İ. P. sıralarından alkışlar ve «bravo» sesleri.) 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Hesap vereme
diler. 

6'. — Millet Meclisinin çalışmalarına, yakla
şan Şeker Bayramı dolayısiyle, 16 Ocak 1967 
Pazartesi gününe kadar ara verilmesine dair 
önergeler (i/136, 4/137) 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, üç 
günden beri tevali eden müzakereler sonunda 
Moclisin, önümüzde yaklaşan bayram dolayı-
ısiyle, ara vermesini teinin sadedimde bâzı öner-
ıgeler gelmiştir. Bu önengcleri okutacağımı. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ramazan Bayramının hafta ortasına tesadüf 

etmesi dolayısiyle Meclisin, bugünkü müzakere
lerin hitamından, sonra, 16 Ocak Pazartesi gü
nüne kadar çalışmalarına ara vermesini arz ve 
teklif ederim. 

M. P. Grup Başkanvekili 
Konya 

S. Faruk Önder 

Yüksek Başkanlığa 
Ramazan Bayramının hafta ortasına tesadüf 

etmesi itibariyle Millet Meclisinin, 16.1.1967 
Pazartesi gününe kadar oturumlarına ara verme
sini arz ve teklif ederiz. 

A. P. 
Grup Başkanvekili 

Erzincan 
Hüsamettin Atabeyli 

C. H. P. 
(irap Başkanvekili 

Corum 
Hilmi İncesulu 

Y. T. P. 
Ağrı 

Kasım Küfrevi 

BAŞKAN — Her iki önerge de aynı mahiyet
tedir ve Meclisin 16 Ocak 1967 Pazartesi gününe 
kadar çalışmalarına ara verilmesini öngörmekte
dir. Bu sebeple önergeleri Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Bu şekliyle Yüce Meclis biraz sonra 
birleşimi kapattıktan sonra ara verecektir. Bu 
ara verme aynı zamanda Yüce Meclisin muhte
rem üyeleri bayramı idrak edeceklerdir. Bütün 
üyelere ve dolayısiyle Türk Milletine vesile ile 
iyi bayramlar dilerim. 

Muhterem arkadaşlarım, Yüksek Hâkimler 
Kurulunda açık bulunan iki asıl üyelik için ya
pılan yedinci tur seçim neticesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek Hâkimler Kurulunda açık bulunan iki 

asıl üyelik için yapılan 7 nci tur seçime (202) 
üye katılmış ve neticede ilişik listede isimleri bu

lunan zatlar hizalarında gösterilen oylar: almış
lardır. 

Arz olunur. 
Üye 

Adana 
Kasım Gülek 

Uye 
Siirt 

Halim Araş 
Üye 

Yozgat 
Abdülhalim Araş 

Rahmi Ergil 
Necati Benderlioğlu 
Ali Solak 
Hasan Gcbizli 
Celâl Öncel 
Mithat Güven 
Sabiha Taşçıoğlu 
Ali Gencer 
Kemal Güner 
Boş 
İptal 

98 
81 
73 
50 
38 
28 
14 
3 
1 
o O 

BAŞKAN -— Bu şekilde hiçbir aday gerekli 
oy çoğunluğunu sağlayamamıştır. Seçim yeni
den icra edilecektir. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, tatil önergelerinde Bütçe Kar
ına Komisyonunun çalışmalarına halel gelmeme
si tasrih edilmemiştir. Bunu, zabiti a fa geçmesi 
bakımından., tasrih edin. 

BAŞKAN — Ara vermede komisyonlar mu
tat mesaisini yaparlar. Bütçe Karma Komisyonu 
mesaisine devam edecektir. 

Yüksek Hâkimler Kuruluna bir yedek üye se
çimine ait neticeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek Hâkimler Kurulunda açık bulunan bir 

yedek üyelik için yapılan 7 nci tur seçime (200) 
üye katılmış ve neticede aşağıda isimleri bulunan 
zatlar hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Hatay Trabzon 
Hüsnü Özkan Ömer Usta 

Üye 
İçel 

Kemal Ataman 
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Mesut Alpaz 
Osman Uzun 
Bahri Paşaoğlu 
Fuat Bribol 
Necati Benderlioğlu 
Boş 
İptal 

120 
38 
22 

8 
1 
3 
8 

BAŞKAN — Gereken çoğunluk sağlanama
mıştır, seçim tekrar edilecektir. 

Saat 19,30 a gelmiştir. Bu sebeple demincek 
beyan ettiğim iyi bayramlar dilekleriyle, bütün 
arkadaşlarıma iyi tatiller dilerim. Birleşimi 
16 Ocak 1967 Pazartesi günü saat 15,00 te toplan
mak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,22 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 
130. BİRLEŞİM 

6 . 1 . 1967 Cuma 

Saat : 15,00 

I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçimi. 
2. — Çanım Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-

yüce ve iki arkadaşının, Kıbrıs ikili anlaşmalar 
ve Türkiye'deki Amerikan üsleri meseleleri üe 
ilgili dış politika konusunda, Anayasanın 89 ncu 
maddesi gereğince, Hükümet hakkında bir gen
soru açılmasına dair önergesi (11/47) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

I I 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

1. — 6974 sayılı Türkiye Kömür İşletmeleri 
!Kurumu Kanununun 2 nci maddesinin (B) fık
rasının değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
Ticaret, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân ko
misyondan raporları (1/144) (S. Sayısı : 124) 
[Dağıtma tarihi : 2 . 7 . 1966] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
•Ömer Ucuzal ve 6 arkadaşının, gece öğretimi 
yapan İktisadi ve Ticari ilimler akademileri 
öğretim üyeleri ile öğretim yardımcılarına 
ve diğer personeline ek ücret verilmesine dair 
kamun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonları raporları (2/368) (S. Sayısı : 177) [Da
ğıtma tarihi : 29 . 12 . 1966] 

3. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
toâzı fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısı 

ve Adalet Komisyonu raporu (1/268) (S. Sayı
sı : 157) [Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1966] 

IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BlR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — 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] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Fik
ret Turhan gil ve 9 arkadaşının, Tababet re 
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] 

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

X 4. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel ka
nunu tasarısı ve Millî Savunma, Maliye re Plân 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan 
Geçici Komisyon raporu (1/234) (S. Sayısı: 156) 
[Dağıtma tarihi 24 . 11 . 1966] 

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

X 6. — îş kanunu tasarısı ve Tarım, Ulaştır
ma, Sanayi, Millî Savunma, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Bayındırlık, içişleri, 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 7. — Deniz iş kanunu tasarısı ve Tarım, 
Ulaştırma, Sanayi, Millî Savunma, Sağlık ve 
Sosyal Yardım, Bayındırlık, içişleri, Ticaret, 
Adalet, Çalışma ve Plân komisyonlarından se
çilen 2 şer üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru (1/233) (S. Sayısı : 161) [Dağıtma 
tarihi : 3 . 12 . 1966] 

X 8. — 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 9. — 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 10. — 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 11. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Kesinhesabma ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı teskeresi ile Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştny Komisyo
nu raporu (3/115, 1/46) (S. Sayısı : 151) [Da
ğıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 12. — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1962 butça 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 13. — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1963 bütçe vıJı Kesinhe
sabma ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 
1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/372, 1/54) (S. 
sayısı : 153) [Dağıtma tarihi : 3 8 . 1966] 

14. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Ca
hit Ortaç ve 78 arkadaşının, 6183 sayılı Âmme 
alacaklarının tahsili usulü hakkındaki Kanuna 
23 . 10 . 1962 tarihli ve 85 sayılı Kanunla ilâve 
edilen geçici 5 noi maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (2/118) (S. Sayısı : 103) [Dağıt
ma tarihi : 26 . 4 . 1966] 

15. —• Başbakanlık Basımevi döner sermaye 
işletmesi kuruluşu hakkında kanım tasarısına 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/3, Cumhuriyet Sena
tosu 1/368) (S. Sayısı : 102) (Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 436; Millet Meclisi 1 noi Dö
nem S. Sayısı 255) [Dağıtma tarihi : 26.4.1966] 

16. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nım teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ada
let komisyonları raporları (2/131) (S. Sayısı: 
170) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

17. — Alman uyruklu Wilfried Herbrecht'in 
geri kalan cezasının affı hakkında kanun tasarısı 
ve Adalet Komisyonu raporu (1/243) (S. Sayı
sı: 171) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

18. — Hendek kazası Kemaliye mahallesi nü
fusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu Faik 
Özer'in bakiye cezasının affı hakkında kanun ta
sarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/244) (S. 
Sayısı: 172) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 



19. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in Medeni Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayısı: 173) 
[Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

20. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırıl
ması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/348) (S. Sayısı: 174) [Dağıtma tarihi: 
23 . 12 . 1966] 

21. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Domir'in, 5965 sayılı Kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve Millî Eğitim Ko
misyonu raporu (2/349) (S. Sayısı : 176) [Da
ğıtma tarihi : 26 . 12 . 1966] 

22. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya öner. 
©ski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, eski 
Diyarbakır Milletvekili Hilmi Gündoğan ve İs
tanbul Milletvekili İlhami Sancar'm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Kanma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi : 5/4; Cumhuriyet Senatosu : 
4/66) (S. Sayısı : 20) [Dağıtma tarihi : 
27 . 1 . 1966] 

23. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi : 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu : 4/68) (S. Sayısı : 21) [Dağıtma tari-
hu : 27 . 1 . 1966] 

24. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 5/6; Cumhuri
yet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
19; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 522) [Da
ğıtma tarihi : 28 . 1 . 1966] 

25. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1966 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/3) işa> 

retli cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri. (Mil
let Meclisi 1/298; Cumhuriyet Senatosu 1/699) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 179; Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 871) [Dağıtma tarihi : 
2 . 1 . J967] 

26. — Ankara Üniversitesi 1966 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde -değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi 1/292; Cumhuriyet Se
natosu 1/700) (Millet Meclisi S. Sayısı :180; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 870) [Dağıt
ıma tarihi : 2 . 1 . 1967] 

27. — 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
( A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/299; 
Cumhuriyet Senatosu 1/698) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 181; C. Senatosu S. Sayını : 872) [Da
ğıtma tarihi : 2 . 1 . 1967] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 17 . 7 . 1965 tarihli ve 507 sayılı Es
naf r e küçük sanatkârlar Kanununun 111 ve 
112 nci maddeleriyle geçici 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici 4, 5 v; 6 nci 
maddelerin eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Adalet, İçişleri, Ticaret ve Sanayi komisyonla
rından üçer üyeden kurulu G-eçici Komisyon ra
poru. (1/85) (S. Sayısı : 88) [Dağıtma tarihi : 
17 . 3 . 1966] 

2. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci 
maddesinin (e) 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] 
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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 ncı 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. — 1076 sayılı İhtiyat Subayları ve İhtiyat 
Askerî Memurları Kanununun 14 ncü madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu raporu (1/77) (S. 
Sayısı : 158) [Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1966] 

6. — 5584 sayılı Posta Kanununun 1, 3, 25, 
26 ve 40 ncı maddelerinden «iş kâğıtları» keli
melerinin çıkarılması hakkımda kanun tasarısı 
ve Ulaştırma Komisyonu raporu. (1/127) (S. 
Sayısı : 63) [Dağıtma tarihi : 19 . 2 . 1966] 

7. — Hafta tatili hakkındaki 394 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasına bâzı 
ilâveler yapılmasına dair kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Çalışma Komisyonları raporları (1/62) 
(S. Sayısı : 62) [Dağıtma tarihi : 19 . 2 .1966] 

X 8. — Ceza işlerinde karşılıklı adlî yardım 
Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/147) 
(S. Sayısı: 145) [Dağıtma tarihi: 26 . 7 . 1966] 

X 9. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında Hava Ulaştırmasına dair 28 Haziran 1966 
tarihli Anlaşmanın onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısı ve Ulaştırma 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) 
(S. Sayısı: 166) [Dağıtma tarihi: 14.12.1966] 

X 10. — Nükleer enerji sahasında hukukî 
mesuliyete dair Sözleşmeyi tadil eden Ek Proto
kolün onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
da kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu rapo
ru (1/261) (S. Sayısı: 167) [Dağıtma tarihi : 
14 . 12 . 1966] 

11. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'-
ün, gece öğretimi yapan, yüksek dereceli İs
tanbul Akşam Teknik Okulunda görevlendiri
lecek öğretmenler ile asistanlara re diğer per
sonele verilecek ek ücret kanun teklifi ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (2/166) 
(S. Sayısı : 111) [Dağıtma tarihi : 9 . 5 .1966] 

X 12. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
değişik geçici 5 ve 6 ncı maddelerinin değişti
rilmesi hakkındaki 1 1 . 2 . 1966 tarihli ve 724 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/156) (S. Sa
yısı : 112) [Dağıtma tarihi : 7 . 5 . 1966] 

13. — T. C. Eımekli Sandığı Kanununun 
32 nci maddesine 6842 sayılı Kanunla eklenen 
(g) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/152) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1966] 

14. — 6234 sayılı Köy enstitüleri ile Ilköğ-
retmen okullarının birleştirilmesi hakkındaki 
kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine da
ir kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (1/89) (S. Sayısı : 127) 
[Dağıtma tarihi : 5 . 7 . 1966] 

15. — Otuz bir kişiye vatani hizmet terti
binden aylık bağlanması hakkında kanun tasarı
sı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/64) (S. Sayısı : 131) [Dağıtma tarihi : 
14 . 7 . 1966] 

16. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının Ta
rım Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı mad
delerin eklenmesine ve bu kanunun bir madde
sinin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ti
caret, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/75) (S. Sayısı : 132) [Dağıtma tarihi : 
14 . 7 . 1966] 

17. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 22 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları 1/145) 
(S. Sayısı : 134) [Dağıtma tarihi : 14 . 7 . 1966] 

X 18. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
S. Sayısı : 135) [Dağıtma tarihi : 14. 7 .1966]. 

19. — İzmir Milletvekili Hüsamettin Gü-
müşpala ve 50 arkadaşının, T. C. Devlet Demir
yolları İşletmesinde çalışan bir kısım memur
ların kıdemlerinin tanınması hakkında kanun 
teklifi, ve Maliye, Ulaştırma ve Plân komisyon
ları raporları (2/123) (S. Sayısı: 155) [Dağıtma 
tarihi : 3 . 8 . 1966] 



20. — 6368 sayılı Kanunla onaylanan Mil
letlerarası Sağlık Tüzüğünün bâzı hüküm
lerini değiştiren 12 Mayıs 1965 tarihli Ek Tü
züğün onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım komisyonları raporları 
(1/260) (S. Sayısı : 175) [Dağıtma tarihi : 
26 . 12 . 1966] 

21. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan ve 4 arkadaşının, 97 sayılı Ka
nunla değiştirilen 1076 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine 5 fıkra eklenmesine dair ek kanun. 
teklifi ile Mardin Milletvekili Rifat Baykal ve 

3 arkadaşımın, 1963 ders yılında Harb Okulu 
öğrmcilerindeaı okuldan iıhracolunianların asker
lik mükellefiyetlerini düzenliyen kanun teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu ıraporu. (2/2, 
2/66) (S. Sayısı : 22 ye 2 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 29 . 12 . 1966] 

22. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun, 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal 
Bayram ve Genel tatiller hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/258) (S. Sayısı : 388) 
[Dağıtma tarihi : 30 .12 .1966] 

( 30. BİRLEŞİM ) 




