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Sayfa 
ma üzerinde ileri sürülen ve radyo ve ba
sında yayınlanan görüşlere dair gündem 
dışı demeci ve bu konu hakkında grup
lar adına yapılan görüşmeler. 583:000 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sa
di Kaçaş, Çin Halk Cumhuriyeti ile kurulan 
diplomatik ilişkiler konusunda gündem dışı bir 
demekte bulundu. 

Konya Milletvekili İhsan, Kabadayı'ıun hu-
bulbat, yaş ve kuru üzüm taban fiyatları ve 
Tekel'in alım işlemlerinin düzenlenmesi konu
larındaki demecine »Gümrük ve Tekel Bakanı 
Haydar Özalp ve. 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın Anayasa 
değişiklikleri konusundaki demecine de Ada
let (Bakam İsmail Arar cevap verdiler. 

iSaym üyelerden bâzılarına Başkanlık tez
keresinde gösterilen sebep ve sürelerle izin ve
rilmesi kalbul olundu. 

Asayişe müessir bâzı fiillerin 'önlenmesi hak
kında kanun tasarısı, üzerindeki görüşmeler 
tamamlanarak, kalbul edildi. 

SORULAR 

Yazılı sorular caret Bakanlığına gönderilmiştir. (7/663). 
2, — Kayseri Milletvekili Enver Turgut'un,, 

1. _ Ankara Milletvekili Kemal Ataman'ın, ^ h a r c ı r a M a r l n m ^ M Ü Ş nedenlerine da-
T. M. Ofisinde yapıldığı iddia edilen yolsuzluk- i r yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderil-
lara dair yazılı soru önergesi, 'Sanayi ve Ti- mistir. (7/664) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklif teklifi (2/552) (Bütçe Karma Komisyonuna) 
^ 2. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 

1. - Millet Meclisi İdare Amirlerinin, 1971 l M ö h m e t Ü ^ M ^ A d a n a üniversitesinin ku-
Yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cet- ruiuışu hakkında kanun teklifi (2/553) (Millî 
velde değişiklik yapılması hakkında kanun Eğitim ve Plân komisyonlanna) 

_ 582 — 

Türk Ceza Kanununun, bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi .ve bâzı maddelerine fıkralar ek
lenmesine dair kanun tasarısı ve İstanbul Mil
letvekili İsmail Hakkı TeRanel'in Türk Ceza 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bâzı maddelerine fıkralar ilâvesine dair ka
nun teklifinin öncelik ve ivedilikle görüşülme
si onaylanarak 1 nci madde kalbul olundu. 

9 . 8 . 1971 Pazartesi günü. saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 19,30 da son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Ankara 

Kemal Ziya Öztürk Kemal Ataman 

Kâtip 
Ordu 

Memduh Ek§i 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Durakoğlu 

KÂTİPLER : Nuri Çelik YazıcnoğlU (Çankırı) Memduh Ekşi (Ordu) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 145 nci birleşimini açıyorum. 

III — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama 
yapılacaktır. Sayın üyelerin dikkatlerini rica 
ediyorum. 

(Yoklama Yapıldı.) 

İBAŞKAN — Gerekli çoğunluğumuz yok
tur. Bir saat sonra toplanmak üzere birleşime 
ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 15.25 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 16,25 

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Durakoğlu 

KÂTfflPLER : Memduh Ekşi (Ordu?), Nuri Çelik Yazıcıöğlu (Çankırı) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 145 nci Birleşiminin 2 inci oturumunu açıyorum. 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır, sayın üyelerin beyaz düğmelere bas
malarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 

Gerekli çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

başlıyoruz. 

0 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Sadi Koçaş'ın, Çin Halk Cumhuriyeti ile 
kurulan diplomatik ilişkiler konusunda ön-
c4ki birleşimde yaptığı konuşma üzerinde ileri 
sürülen ve radyo ve basında yayınlanan gö
rüşlere dair gündem dışı demeci ve konu 
hakkında gruplar adına yapılan görüşmeler, 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Başbakan Yardımıcası Sayın 
Koçaş tarafından, Çin Halk Cumhuriyeti ile 
diplomatök İlişki kurulması konusunda an
man son karar hakkında, Hükümet adına bilgi 
sunmak üzere,, söz istenilmiştir. Buyurun Sadi 
Koçaş. 

— 583 — 
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SADİ KOÇAŞ (Konya) — Sayın 
Balkan, değerli milletvekilleri; 

Dört ay evvel,, Hükümetimiz; kurulurken, 
Yüce Meclise takdim ettiğimiz programımızın 
dış politika bölümünde, Çin Halk Cumhuri
yeti ile ilişki konusundaki görüşümüzü şöyle 
ifade etmiştik : 

«ıSon zamanlarda kamu oyumuzun üzerinde 
durduğu , Kıta Çin'i ile siyasal ve ekonomik 
ilişkiler kurulması sorununu millî çıkarları
mıza uygun olup olmadığı yönünden, önemle 
incelemekteyiz.» 

Hükümet programındaki bu görüşümüz, 
Yüce Meclis tarafından tasvibedilmiş, güven 
oyu verilmlişti. Biz de aldığımız bu güven 
oyuna dayanarak, geçen hafta bu politika
mızı tahakkuk ettirdik. Sayın Dışişleri Ba
kanı, Millet Meclsi Dışişleri Komisyonunda 
uzun -boylu izahat verdiler. Ben de, Cuma 
günü Cumhuriyet Senatosu Dışişleri Komis
yonunda, sayın üyelere dört saate yakın sü
ren etraflı izahat verdim. Bu izahatımızın 
sonunda, bütün senatörler, Hükümetin aldığı 
bu dış politika kararını beinmsediklerini ifa
de ettiler. Bir A. P. li senatör arkadaşımız, 
evvelce bu politikanın karşısına çıktığını, bu 
konuda yazılar yazdığını, ama verdiğimiz iza
hattan memnun olduğunu, tereddütlerinin 
kalktığını ifade ederek teşekkür etti. Bir 
başka A. P. li senatör arkadaşımız, bu poli-

• tikanın zaten yeni bir şey olmadığını, bizden 
evvelki hüküme'tiin sayın dışişleri bakanlarının 
Karma Bütçe Komisyonunda, Cumhuriyet Se
natosunda ve Millet Meclisinde bu görüşü sa
vunduklarını, bu bakımdan takibedilen politi
kanın, eski iktidarın politikasiyle uygun oldu
ğunu ifade etti. 

Bu görüşlere dayanarak, Cuma günü öğle
den sonra Yüce Meclisinizde sizlere izahat ve
rirken, Türkiye'de iktidar - muhalefet çatışma
larının en şiddetli olduğu zamanlarda dahi, dış 
politikaların bir ölçü içinde, şimdiye kadar ge
çen bütün tarihimiz boyunca millî olmasına gay
ret sarf edildiğini, bu usulün önümüzdeki mi
salle de, yeni bir örneğini verdiğimizi belirterek 
memnuniyetimizi izhar etmiştik. Millet Mecli
sindeki bu görüşümüz ve ifadelerimiz, basın -
yayın orgunlariyle Türk kamuoyuna duyurul

duktan sonra, birçok vatandaşlarımız, Millet 
Meclisinde alışkın olmadıkları, iktidarla muha
lefet arasında, çeşitli siyasi partiler arasında, 
alışkın olmadıkları ölçüde anlayış ifade eden, 
millî politikalarda birliği ifade eden, bu görüş 
ve ifade tarzından dolayı huzur duyduklarını 
ve teşekkür ettiklerini Hükümete bildirdiler; 
biz de bundan kıvanç duymuştuk. 

Bu saibah Sayın Süleyman Demirdin aynı 
konuda, gazetelerde çıkan beyanatını, bu görüş
ler açısından, hayretle karşılamaktan kendimizi 
alamadık. 

Biz, Devlet anlayışımızı, muhtelif vesilelerle, 
bu kürsülerden dile getirmiştik. Bu anlayışın 
esası, milletin devlete olan güven ölçüsüdür. Bu 
yüzden, her vesile ile, «Devlet ya vardır, ya yok
tur» görüşümüzü açıkça ortaya koymuş ve tas
vip görmüştük. Bu Devlet anlayışını biz, bu du
rum karşısında, Yüce Meclise ve Türk kamuo
yuna, bu konuda, tekrar etmek zorunluluğunda 
kaldık. Biz sanıyorduk ki, bu konuda, bizden 
önceki hükümetin politikasını geliştirdik ve so
nuçlandırdık. Bizi bu kanaate götüren, sizlerin 
de çok iyi bildiğiniz, üzerinden henüz dört - beş 
ay bir zaman geçtiği için, mütaaddit defalar 
dinleye dinleye kulaklarınızda yer etmiş ol
ması gereken, eski dışişleri bakanlarının, bugün 
arşivlerimize geçmiş olan, beyanlarıdır. 

Gerçekten Sayın Çağlayangil, Karma Bütçe 
Komisyonunda ve Cumhuriyet Senatosunda Dış
işleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken, Sayın 
Hasan Dinçer de Millet Meclisinde Dışişleri Ba
kanlığı bütçesi görüşülürken, Çin Halk Cumhu
riyetinin Birleşmiş Milletlere üye olmaları veya 
bizim Çin Haİk Cumhuriyetini tanımamız konu
sundaki görüşlerini açıkça ortaya koymuşlardı. 
Bunlardan hemen birkaç gün sonra bir senatör 
arkadaşımızın Taipeh'te, Türkiye Kıta Çin'ini 
asla tanıyamaz, diye bir beyanat verdiğini ga
zetelerde görünce, o zaman milletvekili olarak, 
Dışişleri Bakanına yazılı bir soru önergesi sun
muştuk. Bu Önergeye aldığımız cevap da aynı 
görüşün tekrarı mahiyetinde idi. 

Şimdi müsaade ederseniz, biraz evvel arz et
tiğim, bugün devlet arşivine geçmiş olan, dokü
manlardan birkaç cümleyi okuyacağım. 

27 Aralık 1970 günü Karma Bütçe Komis
yonunda Sayın Çağlayangil, Çin Halk Cumhu
riyeti hakkında uzun boylu izahat verdikten 

— 584 — 
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sonra, İstanbul Milletvekili Sayın Necdet Uğur'-
un bir sorusuna cevaben aynen şunları söyle
miştir : 

«Bizim de kanaatimiz, Kıta Çin'inin tanın
ması zamanının geldiği fakat, Kıta Çin'ini tanı
mak için Milliyetçi Çin'in Birleşmiş Milletler
den ihracının doğru olmadığı noktasındadır.» 

Değerli arkadaşlarım, hatırlıyacaksınız, Cu
ma günü öğleden sonra huzurunuzda bu konu
da izahat verirken, «Birleşmiş Milletlerde Mil
liyetçi Çin'in üyeliği için oy kullanacağız ama, 
aldığımız bu karar gereğince, Çin Halk Cumhu
riyetinin üyeliği için de oy kullanacağız.» di
yerek, sayın eski Dışişleri Bakanının şartları
nın bizim tarafımızdan aynen benimsendiğini 
ve dış politika olarak kabul edildiğini, Yüce 
'huzurunuzda, açıklamıştım. 

Değerli arkadaşlarım, 
Okuyacağım ikinci doküman 3 Şubat 1971 

tarihini taşıyor. Eski Dışişleri Bakanı Sayın İh 
san Salbri Çağlayangil, Cumhuriyet Senatosun
ca Dışişleri Bakanlığı bütçesi konuşulurken ay
nen şu ifadeleri kullanmıştır : 

«iŞimdi de, son günlerin üzerinde fazlaca 
tartışılan konularından birini teşkil eden Çin 
Halk Cumhuriyetinin tanınması ve Birleşmiş 
Milletlere kabulü meselesinden kısaca söz aç
mak isterim. 

Çin Halk Cumhuriyeti ile ilişkiler konusun
da ilk olarak göz önünde bulundurulması gere
ken husus, 800 milyon nüfusa sahip bir ülkenin 
mevcudiyetini bilmemezlikten gelmenin isabetli 
ve müdafaası kabil bir iş olmadığıdır. Gerçek
ten Kıta Çin'i, bugün milletlerarası politika 
alanında bir realitedir ve behemahal hesaba 
katılması gereken bir faktör haline gelmiş du
rumdadır. Sahibolduğu nüfus ve potansiyel do-
layısiyle, Çin Halk Cumhuriyeti gün geçtikçe 
ağırlık kazanmakta ve varlığını hissettirmek
tedir. 

!Bu konu ile ilgili olarak, Kıta Çin'inin Bir
leşmiş Milletlere kabulü konusundaki tutumu
muza esas teşkil eden prensip üzerinde de dik
katle durmak gerekmektedir. Türkiye, Birleş
miş Milletlerin milletlerarası barış ve güvenli
ğin sağlanmasında etkili bir vasıta olabilmesi
nin, diğer bâzı faktörler meyanında Teşkilâtın 
evrensel bir niteliğe kavuşmasına bağlı olduğu 
kanaatindedir. Bu itibarla büyük - küçük her 
devletin teşkilâtta temsilini savunmaktadır. 
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( (Kıta Çin'i konusundaki gerçekçi tutumu
muz bu prensibin ve içinde bulunduğumuz mil
letlerarası konjonktürün ışığı altında değerlen
dirilmek gerekir.» 

Bundan 17 gün sonra, 20 Şubat 1971 günü, 
Yüce Mecliste Dışişleri bütçesi görüşülürken, 
o gün Dışişleri Bakan vekili olan Devlet Baka
nı Sayın Hasan Dinçer bu konuda aynen şöyle 
söylemiştir : 

«Çin Halk CumJhuriyetinin tanınması ve Bir
leşmiş Milletlere kabulü meselesini zikretmeyi 
de faydalı görüyorum. 

Çin Halk Cumhuriyeti'nin, büyük nüfusu ve 
potansiyeli ile dünyamızda nazarı itibara alın
ması tabiî olan bir realite teşkil ettiğini inkâr 
mümkün değildir. Bu ülke, milletler camiasının, 
ağırlığı her geçen gün daha fazla hissedilen ve 
hissedilecek olan bir cüzüdür. Milletlerarası si
yaset alanındaki rolü bakımından geniş imkân
lara mâlik bulunduğuna inandığımız böyle bir 
ülkenin mevcudiyetini görmemezlikten gelmek 
gerçekçi bir tutum olmaz. 

İBirleşmiş Milletler Teşkilâtının ise evrensel 
'hüviyeti kuvvetlendiği nisbette müessiriyet ka
zanacağına kaani bulunmaktayız. Bu itibarla 
büyük, küçük bütün devletlerin bu Teşkilâtta 
temsiline taraftarız. Çin Halk Cumhuriyetinin 
tanınması ve Birleşmiş Milletlere alınması ko
nusu karşısındaki tutumumuzu bu gerçekler ve 
prensipler açısından mütalâa etmenin isabetine 
inanmaktayız.» 

Biraz evvel arz etmiş; bu konuşmalardan bir 
kaç gün sonra bir senatör Taypeh'te bunun ak-

I sini savununca, bir yazılı soru önergesi sun
muştuk. Bu önergeye Dışişleri Bakanlığının 
verdiği cevap aynen şöyledir : 

I • «Taiypeh^e söylendiği basında belirtilen hu-
I sUslar senatörün ken'di görüşleridir. Hüıkümeti-
I mizin görüşleri bumdan evvel Dışişleri Bakamı 
I ağzından Karma Komisyonda ve Meclislerde 

belfrtilmişltir. Hükümetin görüşünde bir deği-
I siklik yoktur.» 

Değerli arkaldaşlanm; 

Adalet Partisinin, iktidarda iken, - beş ay 
I evvel - yani iktidarı bizim Hükümetimize dev-
I retmeden bir ay evvel söylediği sözler bunlar-
I diT. Biz dış politika kararlarının sadece milî 
I çıkarlara göre alınabileceği görüşündeyiz. His-
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lerin ve iç piolitika düşüncelerinin, dış politi
kaya etkili olmaması düşüncesindeyiz. Bu yüz
den sanırız ki, biraz evvel okuduğum AdaM 
Partisi Hükümetti görüşlerine ilâve edilecek tek 
kelime olmaması lâızımdır. 

Sayın Demirel, kendi başkanlığında altı se
neye yakın soruımllululk taşıyan bir hükümetim, 
Komisyonda, Senatoda, Mecliste ilgili ve yet
kili bakanlar ağzından beyan ettiğleri ve ayma 
bir yazılı soruya Çim Halik Cumhuriyeti ile iliş
kiler konusunda verdiği cevapları unustmuş ola
mazlar. Olsa olsa iktidar sorumluuğundan kur
tulmuş olmamın rahatlığı içinde, bizim anlama
lınıza imkân olmayan sebeplerle bu görüşlerinden 
vazgeçmiş olabilrler. Ancak, bugünkü şartlar 
altında bizim için, dün basına verdikleri be
yanatı kendi fahisi görüşleri olarak kabul et
mekten başka çare yoktur, 

CENGİZ EKİNIOİ (Karo) — Bir saattir kür
süde siz ne yapıyorsunuz? 

SADİ KOÇAŞ (Devamla) — Biz Hüküme
tiz... Hükümet olmamın en bariz vasfını, büyük 
değişiklikler olmadığı sürüce söz ve eylemler
de devamlılık olarak anlıyoruz. Bu yüzden biz-
jden evvelki iktidarın Çin Halk Cumhuriyeti 
hakkındaki reısmî görüşlerini tasvibctmiş, ince
lemiş, o politikaya sözde ve görüşte bırakmamış, 
uygulamış bulunuyoruz. Ama o iktidarın başı» 
bugün kişisel görüşü olarak bizim anlamadı
ğımız sebeplerle bu politikanın karşısına çıkar
ışa buna Hükümlelt olarak cevap vermeye lüzum 
görmüyoruz. (C. H. P. sıralarımdan «alkışlar» -
A. P. /sıralarından gürültüler) 

CENGİZ EKİNCİ (Kars) — Bir saattir kür
süde sen ne yapıyorsun? 

BAŞKAN — Sayın Ekinci lütfen müdahale 
etmiyelim. 

SADİ KOÇAŞ (Devamla) — Yüce Meclisi 
ve Türk kamu oyunu aydınlatıyorum. 

iç politika meseleleri üzerinde iktidar - mu
halefet çatışmaları ve görüş farkları yüzünden 
Türkiye'nin bugünkü vasata getirilmiş olmasım-
dan dolayı haklı olarak tedirgin olan milletimi
zin, bir de bütün tarihimdJz boyunca bir ölçüde 
adeta millî politika şeklinde uygulanan dış po
litika konularında da aynı sakim yola sürüklen
meye çaluşiilmasıma müsaade etmeye bizini Hükü
met ve Devlet anlayışımız mânidir. 

Saygılarımla arz ederim. (C. H. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 
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ORHAN DENGİZ (Uşak) — Efendim mü
saade eder milsiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Dengiz. 
ORHAN DENGİZ (Uşak) — Grupumuzla 

ilgili bir konuşma yapılmıştır, grup adına söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sebebi?.. 
ORHAN DENGİZ (Uşak) — içtüzüğün 222 

nci maddesiyle ilgili 119 sayılı dip notu vardır. 
Orada denilmektedir ki : «Haricî konularda 
Hükümet izahat verdikten sonra partiler bu 
mevzuda konuşma yapabilirler.» Buna istinaden 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Dengiz. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

A. P. GRUPU ADINA ORHAN DENGİZ 
(Uşak) — Çok Sayın Başkan, çok sayın millet-
letvekili arkadaşlarım; 

Geçen oturumda Hükümet, kıta Çin'i ile, 
Çin Halk Cumhuriyeti ile ilişkiler kurmak lü
zumuna vardığımı ve buna karar verdiğini ve 
bu kararı taitjbik ettiğini Yüce Meclise arz et
mişti. Bu arzı sırasında da, «Memleketimizin 
yüksek menfaatleri bunu gerektirdiği için bu
nu yapıyoruz.» buyurmuştu. 

Gerek o günkü beyanatı içerisinde, gerek
se bir beyanat üzerine tavzih etmek maksadiyle 
çıkmış bulunduğu buıgün, bu yüksek menfaat
lerim nelerden ibaret olduğunu ifade etmemiş
tir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Bu yüksek menfaatler ticari midir, iktisadi 
midir, kültürel midir, manevî midir, nedir? Ara
mızda 15 000 kilometre mesafe bulunan bu bü
yük devletin Türkiye ile bugüne kadar hiçbir 
iktisadi münasebeti eski yılarda da olmamıştır. 
Acaba bugün olabilecek midir, olması muhte
mel midir? Bu konular memleketimizin, mille
timizin en çok üzerinde, bulgumun şartlan içe
risinde durulacak birinci plânda bir meseledir. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — ihsan Sabri 
Çağlayangil ne söylemişti? 

BAŞKAN — Lütfen Sayın özgüner müda
hale etmeyiniz. 

ORHAN DENGİZ (Devamla) — Sabrederse
niz onu da söylerim efendim. 

Çok sayın arkadaşlarım, 

ISaym Koçaş; bizden önceki hükümettin me
sul kişileri, gerek Hariciye Bakanı, gerekse 
Devlet Bakanı Hariciye Bakanına vekâlet etti-
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ği sırada, Meclisin encümenlerinde ve Senatoda, I 
Kıta Çin'inin tanınması istikametinde bir be
yanda bulunduğunu ifade etmişlerdir. Yalnız 
orada şunu ihmal etmişlerdir, belki ihmal et
mişlerdir, söylerken o cümleyi unutmuşlardır; 
ISaym Çağlayangil ve diğer arkadaşımız bu be
yanatlarını yaparken komisyonlarda ve Sena
toda, Milliyetçi Çin'in de tanınması kaydü şar
tiyle, onun devamı kaydü şartiyle büyük Kıta 
Çin'ini tanımanın bir zaruret olabileceğini, 
- derhal olması lâzımgeldiğini değil, olabileceği
ni - ifade etmişlerdir. 

Şimdi buradaki bu nüansa dikkatinizi çeke
rim, beyanatın örneği buradadır. 

Bugün dünyada 800 milyon nüfuslu ve dün
ya nüfusunun 1/4 ini ihtiva eden bir devlet 
mevcuttur. Bu devletin dünya ölçüsünde kud
reti, mânası nedir, bunu da bu Büyülk Meclisin 
ilerisinde bulunan grupların bütün üyeleri 
müdriktir ve bilirler. Bundan tabiî bir şey yok
tur. Bir Devleti tanımak kadar da normal bir 
şey yoktur. Bir Hükümet, Anayasanın kendisi
nle verdiği salâhiyetlere göre de devletleri ta
nıyabilir, ama bir devletti tanırken mutlak ve 
mutlak bizimle hemfikir olan, hemdost olan, 
'senelerden beri bağrımıza bastığımız, politika
sını benimsediğimiz bir diğer devleti memleke
tin kapısından dışarıya çıkarmak nezaketsizli
ğini gösteremez. (A. P. sıralarından «bravo» 
sesleri alkışlar.) 

Halk Cumhuriyeti, kendisini tanıtmak mak-
sadiyle Hükümetimizle giriştiği görüşmelerde, 
Milliyetçi Çin'in memleketimizdeki mümessili
nin çıkarılması kaydü şartiyle bu anlaşmayı 
yapabileceğini söylemiştir. Hükümetimiz bunu 
maalesef kabul etmiştir. Bu, Türkiye'nin, Türk 
Devletinin asırlar ve asırlar boyu bir diğer dev
let mümessiline bugüne kadar yapmadığı, tat
bik etmediği, maalesef üzücü ve üzüntülü bir 
«git» deme şeklidir ki, bu, kanaatimizce, grupu-
muzca ve milletimizce katiyen tasvflbedilecek 
bir hareket tarzı değildir. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

îSaym Koçaş bu büyük şartı, bu müessif şar
tı kabul ettiğini burada tam ifade etmemiştir, 
ama buna mukabil Halk Cumhuriyetinin bizim 
hangi şartımızı kabul ettiğini dahi hiçbir suret
le ifade etmemişjtir. Acaba bu anlaşma yapılır
ken bizim şartlarımız ne olmuştur ve bizim şart
larımızın hangilerinden hangisi kabul edilmiş- I 
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tir veya hepsi kabul edilmiştir veya edilmemiş
tir... Bunun burada, Büyük Meclisin önünde 
açıklanması lâzımdır. 

Hükümet, Anayasaya istinaden salahiyetli 
olan her şeyi yapabilir. Yapabilir ama Büyük 
Meclise karşı da bu yaptığının genişlemesine 
izahını vermesi icabeder. 

Burada enteresan olan bir noktaya daha te
mas etmek istiyorum. Milliyetçi Çini memleke
timizden çıkarıyoruz ama Sayın Koçaş burada 
diyorlar ki, biz Milliyetçi Çin'in Birleşmiş Mil
letlerde üyeliğini destekliyoruz, destekliyeceğiz 
diyorlar. Bu, sayın arkadaşlarım bizi Birleşmiş 
Milletlerin 120 milleti önünde gülünç duruma 
düşürecek bir düşünce tarzıdır ve bu tutum 
tarzıdır. (A. P. sıralarından bravo sesleri) Bir
leşmiş Milletlerde birisi kalkıp da sen, bu mil
letin, bu memleketin, bu devletin mümessilini 
memleketinden çıkardın, burada nasıl üye ol
masını istiyorsun, derse bunun cevabı ne ola
caktır? Bunun cevabı çok zordur. (A. P. sıra
larından bravo sesleri, şiddetli alkışlar) Bu an
cak bizi küçültür muhterem arkadaşlarım. 

Bir devleti tanımak doğrudur ama müsavi 
şartlar içinde doğrudur. Bir devleti tanırken 
diğer bir devleti rahatsız etmek yanlıştır. Poli
tika bakımından katiyen yanlıştır ve doğru de
ğildir. Bunun için açıkça şunu beyan ediyoruz 
ki, biz, bu tanımanın erken olduğunu ve bu ta
nıma sırasında da dünya olcusunda Türkiye 
Cumhuriyetinin vekarına yakışır bir anlaşma 
yapılmadığı kanaatindeyiz. Bunu her zaman, 
her yerde söyliyeceğiz ve söylemeye devam ede
ceğiz. 

Beni dinlemek lûtfunda bulunduğunuz için 
sayın üyelere, değerli arkadaşlarıma teşekkür 
ederim. (A. P. sıralarından bravo sesleri, şid
detli alkışlar.) 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SADÎ KOÇAŞ (Konya) — Sayın Baş
kan ısöz istiyorum. 

TURHAN FEYZIOĞLU (Kayseri) — Sayın 
Başkan, Sayın Koçaş ta sonra ben de söz isti
yorum efendim. (Sağdan ve soldan gürültüler, 
«müzakere mi açılıyor?» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Koçaş bir dakika efen
dim. 

'Sayın arkadaşlar, müzakere mi açılıyor sö
zünün bir tereddüt meydana getirmemesini te-
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min bakımından bir durumu tavzih etmek mec
buriyetindeyim. Dış politika konusunda Hükü
metçe Yüoe Meclise verilen bilgiler üzerine, da
ha önce teamülle de sabit olduğu gibi muhale
fet sözcülerinin konuşmalarına müsaade edil
miştir. Her ne kadar gündem dışı konuşmalar 
müzakere usulüne tabi değilse de dı§ politika 
konularının önemi nazara alınarak bu yola gi
dilmiştir ve nitekim 119 ncu dip notunda da Tü
züğümüzde bu sarihtir. Buna dayanarak Sayın 
Denglz'e söz verdim. Buna dayanarak tekrar 
Sayın Koçaş'a söz veriyorum ve gene aynı hük
me dayanarak Sayın Feyzioğlu söz istemişler
dir, kendilerine söz vereceğim. Durum arz 
ederim. (C. H. P. sıralarından «onlar muhale
fet mi» sesleri) 

Efendim, bugün muhalefetin hangi partide, 
iktidarın hangi partide olduğu gibi kesin bir 
durumun bulunmaması yüzündendir. (Gülüşme
ler) 

Buyurun Sayın Koçaş. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI SADİ KOÇAŞ (Konya) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Orhan 
Dengiz arkadaşımıza bize açıklama fırsatı ver
dikleri için teşekkür ederim. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Demirel'in bu 
sabah gazetelerde çıkan beyanatı açıktır. Eğer 
Sayın Dengiz'in burada buyurdukları gibi sa
dece bu yüksek çıkarlar nelerdir, Milliyetçi 
Çin'in tanınması şartı da olsa iyi olurdudan iba
ret kalsa idi bizim de konuşmamız başka türlü 
olurdu. Ama dikkatle okursanız beyanat daha 
birçok maddeleri ihtiva ediyor. Ben teker te
ker onlara cevap vermek istemedim. Hüküme
tin neden Çin Halk Cumhuriyetini tanımak dü
şüncesini benimsediğini, bunun hangi tarihten 
başladığını belirtmekle yetindim. Ama Sayın 
Dengiz bir iki noktaya değindiler. Cevap ve
rerek açıklamakta sanırım ki fayda vardır. 

Değerli arkadaşlarım, dış politika meseleleri 
her zaman her yerde aynı şekilde görüşülemez. 
Bu prensip dünyanın hiçbir memleketinde yok
tur. Bizde de olmamıştır. İşte memleketlerin 
yüksek çıkarlarına aykırı olan hususlar oradan 
başlar. 

Arz ettim, ben Senatonun Dışişleri Komis
yonunda dört saate yakın izahat verdim. Kar
şılıklı konuştuk, bunun yarısı bana aitti. Sa

yın Dışişleri Bakanı da Millet Meclisi komis
yonunda birkaç saat süren izahatta bulundu
lar. Geçen gün burada beş dakika konttum. 
Bunun arasındaki farkı benim değerli arkadaş
larımın teker teker takdir edeceklerinden emi
nim. Ama Yüce Meclisin bütün üyeleri bunu 
bütün teferruatı ile öğrenmek isterlerse içtüzük 
hükümleri ellerindedir, istedikleri gibi bizi te
ferruatına kadar bütün hususlarda bilgi verme
ye davet edebilirlerdi ve Hükümetiniz böyle 
bir davete her zaman hazırdır. 

Sayın Dengiz arkadaşım, hemen haksız diye 
reddedilemiyecek sözler söylediler. Meselâ bir 
tanesi; dost olan, senelerden beri bağrımıza bas
tığımız bir Devleti dışarı çıkarmak nezaketsiz
liği gösterilemez, dediler. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmamda küçük 
bir cümle vardı. Diş politikalar hislere, dost
luklara istinat ettirilemez. Dış politikalar millî 
çıkarlara istinat ettirilir. Size bu kürsüden bir 
şey söyliyeyim, Milliyetçi Çin ile benim de en 
az Sayın Dengiz kadar kalbî dostluğum vardır. 
Bizim Hükümetimiz kurulduktan sonra bu Dev
let buraya bizim dostumuz olan bir Ministr kon-
seyye göndermiştir. Sınıf arkadaşımız olan, 
bizimlen beraber aynı mektepte okumuş, mezun 
olmuş bir insanı göndermiştir. Dostluğumuz 
vardır. Gerçekten bizini de gönlümüz Milliyet
çi Çin'e karşı sempati ile doludur ama bu demek 
değildir ki Milliyetçi Çin ile diplomatik müna
sebetlerimi sonuna kadar devam ettireceğim. 

Değerli arkadaşlarım, size sorarım, sekiz 
NATO üyesi devlet Çin Halk Cumhuriyetini ta
nımıştır. Bunlardan bir tane Milliyetçi Çin'i 
tanımış olan gösterebilir misiniz? Bunlar 
1950 senesinde Çin Halk Cumhuriyeti ile ilişki 
kurmaya başlamışlardır. O zamanlar Çin Halk 
Cumhuriyeti belki şartlar da koşmuyordu ama 
bugün Çin Halk Cumhuriyeti kendisi tanındığı 
zaman diğer Çin Devletinin tanınmasını kabul 
etmemekle yetinmiyor onun hiçbir surette haJk-
kını tanımadığını da anlaşmalarda belirtmek is
tiyor. Biz bunu kabul etmedik. 

Hangi hakları sağladı diye sordular, meselâ 
böyle bir maddeyi kalbul etmedik. 

Değerli arkadaşlarım, bugüne kadar Çin 
Halk Cumhuriyetini tanıyan bütün devletler 
Milliyetçi Çin'i tanımamışlardır 

YAVUZ ACAR (Amasya) — Milliyetçi Çin 
onları terk etmiştir. 
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BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz 
Sayın Acar. 

SADİ KOÇAŞ (Devamla) — Tekrar ediyo
rum değerli arkadaşlarım, bugüne kadar Çin 
Halk Cumhuriyetini tanıyan hiçbir devlet Mil
liyetçi Çim. ile diplomatik ilişkisini devam ettdr-
memiştir. 

iSayın Orhan Dengiz, Hükümet her şeyi ya
pabilir ama Meclise izahat vermek, bilgi ver
mek zorundadır, dediler. Bilmiyorum kaç yıl
dan beri bu Meclisler Hükümetlerin Meclislere 
bu ölçüde bilgi verdiğine kaç defa şahit olmuş
tur (A. P. sıralarından «insaf, insaf» sesleri.) 

iki Bakan, iki komisyonda üçer, dörder sa
at bu konuda izahat vermişlerdir ve tasviple 
çıkmışlardır. Biraz evvel teker teker isim ve
rerek bahsettim. Yüce Meclise de gelmişler, bil
gi arz etmişlerdir. Ama bunun dışında tekrar 
edeyim, bilgi arzu ediyorlarsa içtüzük hüküm
lerine göre haklarıdır, ve Hükümetiniz her za-
mata bu şekilde bilgi vermeye hazırdır. Ama 
biz de iktidarla muhalefetin kesin olarak ayrıl-
mıyacak kadar millî beraberlik halinde çalış
mamız icabettiği bir devirde dış politikalar ko
nusunda yapılacak açıklamaların hiç olmazsa 
bu gibi istekler yerine getirilip, Mecliste gizli 
oturum istenip, bütün gizli hususlar ortaya dö
küldükten ve konular öğrenildikten sonra ya
pılmasını, sorumluluğa daha çok yakışır bu
lurdum. (C. H. P. sıralarından bravo sesleri) 

Sayın Dengiz buyurdular ki, çok enteresan 
(bir konudur, Milliyetçi Çin'i memleketimizden 
çıkarıyoruz ama yarın Birleşmiş Milletlerde onun 
orada üye kalması için oy vereceğiz, orada bize 
gülmezler mi, dediler. 

Değerli arkadaşlarım, Birleşmiş Milletlerde 
Milliyetçi Çin kalsın diye oy veren devletlerin 
büyük kısmı bu durumdadır ve şimdiye kadar 
kimse onlara gülmemiştir. Bu dış politika ku
rallarının bütün dünyada her zamain, bütün ta
rih boyunca yerleşmiş kaidelerinden bir tane
sidir. 

Sayın Dengiz som cümlelerinde, açıkça be
yan ederiz ki bu tanıma Türkiye için tehlikeli 
ve erken olmuştur, buyurdular. Erken olup ol
madığını kendi ifadeleriyle, kemdi bakanları
nın bundan beş - altı ay evvel verdikleri ifa
delerle karşılaştırmak isterim. 

Dediler ki, başka bir cümlesi vardı her hal
de ihmal veya ihmale uğradı. Değerli arkadaş

larım ben siyakı sübut nedir bilirim. Bir cüm
lenin başımı, sonunu atıp, ortasını almam. Onun 
için elli - altmış sayfa tutan beyanatım' içinde 
başka maddeler olabilir. Dedim iki, istanlbul 
Milletvekili Sayın Necdet Uğur'un bir sorusuna 
izafeten cevaben şu cevabı vermiştir, aynen 
okudum. Ondan elli sayfa evvel başka bir top
lantıda bu şart da ileri sürmüş olabilir ama o 
gün bu şartı ileri süren Sayın Dışişleri Bakanı, 
Çin Halk Cumhuriyetimin böyle bir şart karşı
sındaki tutumunu belki bilımiyebilirdi. Biz de 
Hükümet olduğumuz zaman bilmiyorduk. Ama 
öğrendik ki, Çin Halk Cumhuriyeti ancak bu 
şartlarla hattâ diğer devletlere karşı bizden 
de, bizim için kabul ettiği şartlardan da ileri 
giderek bâzı şartlar ileri sürmüştür. Bunları 
gördük, öğrendik, muhakemesini yaptık, hangi
si faydalıdır, hangisi zararlıdır Milliyetçi Çin'im 
Birleşmiş Milletler üyeliğinde kalması hakkı
mızı muhafaza etmek, Milliyetçi Çin'im bütün 
haklarını külliyen reddetmek maddesine yanaş
mamak şartları ile 'bu diplomatik anlaşmanın 
kabulüne karar verdik. 

Sayın Dengiz, Türkiye Cumhuriyetinin ve-
kârma yakışır bir anlaşma yapılmadığı görü
şündeyiz, buyurdular. Mecliste idareci olarak 
Hükümette üye olarak görev yapmış bir de
ğerli arkadaşımızdır. Ben bu cümleyi de, eğer 
arzu ediyorlarsa Hükümeti, bir gizli oturum
da bütün teferruatı ile dinlediktein sonra söy
lemelerinin belki mümkün olabileceğimi kalbul 
ederdim. Ama bu yolları denemeden ve bir 
idış politika münasebetinde her yerde, her za
man söylenemiyeoek bâzı şeyler olabileceğini 
bile bile bu cümleyi söylemelerini yadırga
dığımı belirtmekle yetdmıeceğim. 

Saygılarımı sunarım. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN' — Buyurun Sayım Feyzioğlu. 
M. G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEY

ZİOĞLU (Kayseri) — Değerli arkadaşlarım, 
Çin Halk Cumhuriyetinin tanınması ve ülke
lerimiz arasında diplomatik ilişkiler kurulması 
konusu bundan önceki hükümetlerin dışiş
leri bakanları tarafından çeşitli vesilelerle söz 
konusu edildiği gibi bugün iş başında bu
lunan Hükümetin programında da bu konu
nun dikkatle inceleneceği, millî menfaatler 
açışımdan değerlendirileceği kaydedilmiş idi. 

Hükümet programı görüşülürken Grupu-
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anuz adına bu noktaya temas etmeyi zaruri 
görmüş ve bâzı noktalara dikkati çekmeye 
çalışmış idik. Sekiz yüz milyonluk bir gerçek 
var. Çin Halk Cumhuriyetini, bugüne ka
dar NATO üyelerinden sekizi tanıdı ve ko
münist olan veya olmıyan pek çok ülke ile 
bulgun siyasi ve siyasi olduğundan daha çok 
da iktisadi münasebetleri var. 

Türkiye bakımından meselenin bir ideolo
jik uzaklık ve yakınMc konusu olarak ele 
alınmasının hatalı olacağını başından beri 
ifade edip dış politika konusuna ancak millî 
menfaat hesabı ile bakılır, akıl gözü ile ba
kılır, hisle, peşim hükümle ve ideolojik yakın
lık, uzaklık açısından dış politika ilişkisi 
yürütülemez demiş idik. Bu bizim parti ola
rak programımızın da bir maddesidir. Dış po
litikada ideolojik yakınlık ve uzaklık temel 
etken olamaz, kapitalist veya sosyalistler dış 
politika olmaz, millî dış politika olur. Ar
kadaşlar, Atatürk'ün de dış politikası budur. 

Atatürk, bolşevikliğe karşı en şedit sözle
rini Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsün
de açık ve kapalı oturumlarda Söylediği gün
lerde «Türk Milleti bolşevik olmıyacaktır, çün
kü Türk .Milleti hür ve mesut yaşamak is
teyen milletimiz, bolşevikliği kabul etmiyecek-
tir» diye hitabede bulunduğu günlerde, Sov
yet Rusya ile oldukça yakın dış ilişkiler sür
dürmek, millî menfaat bakımımdan zorunlu gö
rüldüğü için bu ilişkileri kurmuş lider idi. 
Ama, iç politika konuları ile dış politika iliş
kilerini çok iyi ayırmasını bilen gerçekçi, 
milliyetçi lider Atatürk,, bir taraftan ingilte
re'ye karşı, - ortak düşman - o gün ortak düş
man olan ingiltere'ye karşı ve o gün müstevli 
durumunda olan Yuınan ordularına karşı, Sov
yet Rusya ile ilişkiler kurduğu sırada, Ana
dolu'daki millî hareketi komünizm hesabına 
•sömürmek istiyen Mustafa Suphi ve arka
daşlarını da vatan toprağında yaşatmamak 
için gerekli her türlü tedbiri almasını bilmiş 
idi. Memleket içinde Mustafa Suphi'ye, arka
daşlarına ve onların fesat hareketlerine karşı 
en tesirli tedbirleri alan Mustafa Kemal, dış 
politikada ve yine milletinin menfaatleri ba
kımından, ideolojik yakınlık ve uzaklık ölçü
leri dışında akıl gözü ile, hesapla ilişkiler 
kurmasını bilmiş idi. 
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Dış politikada, aslında bütün milletlerin ta-
kibettiği yol, takibetmiyoruz deseler de taki-
bettikleri yol, millî menfaat yoludur. 

Çin ile Sovyet Rusya arasında, bugün belki 
de bu ilişkilerin kurulmasına âmil olan nokta
lardan biri şeklinde, - bizim Hükümet sorum
luluğu dışında daha rahat zikredebileceğimiz 
ihtilâf - Sovyet Rusya ile Çin arasında bugün 
açıkça su yüzüne çıkmış olan derin ihtilâf, millî 
menfaat hesaplarına dayanıyor. İdeolojik çatış
ma yönü var; fakat ideolojik çatışma yönün
den daha önemli olarak sınır ihtilâfları var, Si
birya konusu var, Doğu Türkistan meselesi var, 
Sing - Yang eyaleti diye bugün ihtilâf konusu 
olan konular var, stratejik birtakım çatışma 
noktaları var, ekonomik menfaat çatışmaları 
var, nihayet Afrika'da Ve Asya'da nüfuz tesisi 
ile, nüfuz yarışı ile ilgili çatışmalar var. 

Değerli arkadaşlarım; bu konuyu mutlaka 
his plânından tecridederek akıl ve millî men
faat hesabında incelemeye mecburuz. 

Biraz evvel burada okunan belgeler, şimdi 
sorumluluk taşıyan Hükümet gibi, bundan ön
ceki Hükümetin de, 800 milyonluk bir Çin rea
litesini görmezlikten gelmek mümkün değildir, 
noktasına varmış bulunduğunu ortaya koyuyor. * 
Bu konu, dünya barışı bakımından meseleye 
bakan ülkelerin millî menfaat hesabiyle, askerî, 
siyasi denge hesabiyle veya ekonomik ilişkiler 
açısından meseleye bakan pek çok ülkenin 
dikkatini çekmiş ve birçokları hislerini bastır
mak suretiyle, hislerine, Milliyetçi Çin'e karşı 
besliyebilecekleri ideolojik yakınlığa veya sem
patilere karşı millî menfaat hesaplarını koy
mak suretiyle bir karara varmışlardır. Hiç şüp
hesiz bugün Kıta Çininin, Kore Savaşının so
nunda girmiş olduğu inzivadan sıyrılmaya ça
lışarak en çok sayıda milletle, kabil olduğu ka
dar çok sayıda milletle irtibat kurmaya çalış
ması onun stratejik hedeflerinin değiştiğini gös
termez. Bir zamanlar, ben Birleşmiş Milletlere 
girmeyi düşünmüyorum diye Birleşmiş Millet
leri tezyif eden nutuklar veren Çin liderlerinin, 
şimdi Birleşmiş Milletler üyeliğini elde etmek 
için çaba göstermeleri, onların taktik plânda 
bir değişiklik kabul ettiklerini ifade eder; fa
kat stratejik hedeflerinin değiştiğini göster
mez. Daha birkaç gün evvel çağımızın en büyük 
strateji uzmanlarından biri olarak kabul edilen 
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Fransız strateji General Beaufre'un, Çin poli
tikası ile ilgili bir yazısı çıktı. Bu yazıda şu tah
lili yapıyor : 

«Stalin'in hâkim olduğu dönemde Sovyet 
Rusya'nın politikası ne idi ise, bugün Kızıl 
Çin'in takibedeceği politika stratejik bakım
dan aynı metotları değişik, kendine has üs
lûpla takibedecektir.» 

Yani, «Hükümet politikası ile Çin Komünist 
Partisinin tutumu arasında kesin bir fark ola
caktır. Çin Komünist Partisi, kabil olduğu ka
dar çok ülkede komünist ihtilâli yaymak için 
var gücü ile ve en saldırgan şekilde» kullandığı 
tâbir budur, offansif tâbirini kullanıyor, «... en 
saldırgan bir politikayı takibedeeek; fakat Çin 
Halk Cumhuriyeti Hükümeti de gayet yumu
şak usullerle, gerçekçi usullerle klâsik diplo
masi geleneklerine tamamiyle uygun usuller 
içinde münasebetlerini hükümetlerle, devletler
le yürütmeye çalışacaktır.» Bu gerçeği bileceğiz, 
gerçek budur. Bu gerçekten tegafül ederek, eh 
inzivadan çıktî, Birleşmiş Milletleri tanımaz, 
meydan okur durumdan çıktı, bakınız pingpong 
masasında dostluklar yapıyor veya ilişkiler kur
mayı kabul ediyor, Çin artık uslanıyor, strate
jik hedeflerinden vaz geçiyor diye düşünmenin 
mânası yoktur. 

Yine biraz evvel adını zikrettiğim strateji 
uzmanı, Mao'nun bir formülünü hatırlatarak, 
«Politikası bu olmakta devam edecektir» diyor. 
Mao'nun bu formülü; «Hasmınızı strateji plâ
nında hor göreceksiniz; ama taktik plânda ona 
saygı duymayı bileceksiniz... emridir» diyor. 
Stratejik plânda, bütün dünyaya komünist ih
tilâli ihracetmek için Marksist, Maoist bir düzen 
kurup, bu vasıta ile bütün dünya üzerinde hâ
kimiyeti tesis etmek için, Asya ye Afrika 
milletlerini en önde basamak yapmak, ihtilâli 
önce bu ülkelere ihracetm'ek suretiyle dünyaya 
hâkim olmak için, tesbit ettiği stratejiden Çin 
Halk Cumhuriyeti vaz geçmiş değildir. Bu ger
çeği görmemek gaflet olur. Bu gerçeği, ilişki
ler kurmak için, temaslar yapmış olan, meseleyi 
incelemiş olan ne bundan evvelki Hükümetin ne 
bugünkü Hükümetin gözden Wir saniye uzak 
tutmadığından emin olarak konuşuyorum. Bu 
bir ayn meseledir. Bu gerçeği bileceksiniz; fa
kat bu gerçeğin yanrsıra taktik plânda, karşı 
taraf nasıl birtakım millî menfaat hesapları ya-
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pıyorsa aynı millî menfaat hesaplarını yapmak 
»suretiyle acaba bu ilişkileri kurmaktan, siyasi 
ve iktisadi alanda ne türlü menfaatler sağlıya-
bilirim düşüneceksiniz. 

Hür Avrupa, birleşmeye çalışıyor. Hür Av
rupa'nın birleşmesine karşı çıkan başlıca devlet, 
Sovyet Rusya'dır. Sovyet Rusya, Batısında nü
fusu kendisinankine eşit veya biraz daha fazla, 
sanayi üretimi, teknolojisi kendisininkinden bi
raz daha ileri, biraz daha üstün bir hür Avrupa 
birliğinin doğmasından dehşete kapılıyor ve bu
nu istemiyor. Buna karşılık, Çin Halk Cumhu
riyeti; bugünlerde - neşriyattan anlaşılıyor 
kî - Avrupa'da hür 'devletlerin birleşip Sovyet 
Rusya'nın Batısında bir denge kuracak hale 
gelmelerini arzu eder haldedir. Kendi sınırla
rındaki Sovyet Rusya tazyikini, nükleer üstün 
kuvvet olarak Çin üzerindeki tazyikini azalta
bilmek için, Avrupa'da hür ülkelerin birleşme
sini Çin Halk Cumhuriyeti arzu eder haldedir. 
Millî menfaat hesabı yapıyor, ideolojik bakım
dan kapitalist ülkelerin birleşip bir üçüncü 
kuvvet olarak ortaya çıkmasını istemesi akla 
gelmez; ama ideolojik etken dışında ve ötesin
de sadece milli menfaat hesabı yaptığından 
emin olmak gereken o milletin de kendine göre 
bir politikası vardır. 

Acaba, Amerika Birleşik Devletleri ile Sov
yet Rusya arasında cereyan etmekte olan gizli 
müzakerelerde, salt müzakerelerinde ne çeşit 
pazarlıklar yapılmaktadır? Bunların hepsini bil
mek mevkiinde miyiz? Her ihtimale karşı hazır
lıklı olmaik durumunda mıyız, değil miyiz? Ve 
acaba dünyanın şurasında burasında Sovyet Rus
ya'ya karşı denge kurmaya çalışan bir ülke ile 
diplomatik ilişkilerimiz bulunur, olup biteni 
birinci elden »öğrenmek, takibetmek, bâzı konu
larda bu ilişkilerden istifade etmek imkânına 
sahibolursak bir şey kaybeder miyiz? Soru bu
dur. Hiç şüphesiz, bu ilişkilerin kurulması en 
ufak mânada ideolojik yakınlık veya en ufak 
mânada içerde, iç politikada komünizme karşı 
daha müsamahalı davranmak anlamına gelemez 
ve bu hiçbir Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
aklının köşesinden geçemez. Tam aksine biz o 
kanaatteyiz ki, Çin Halk Cumhuriyeti ile dip
lomatik ilişkilerin kurulduğu dakikadan itiba
ren Türkiye'de yapılabilecek yıkıcı faaliyetlere, 
kızıl ihtilâli ihracetme teşebbüslerine karşı es-
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kişinden çok daha fazla dikkatli, uyanık, daha 
az müsamahalı olmak zorundayız. Çünkü, me
totlarını biliyoruz. Bunun içindir ki, Hükümet, 
programının daha okunduğu gün veya müzake
re edildiği gün, bu kürsüde bir ricada bulun
muştuk : «Çin Halk Cumhuriyeti, ilişki kurduğu 
ülkelere yüz kişilik, ikiyüz kişilik delegasyon
lar göndermeyi ve bu yüzlerce kişiden teşekkül 
eden delegasyonunun önemli bir kısmım süb-
versif, yıkıcı faaliyetlerde kullanmayı âdet edin-
müş'tir, 'Sayın Hükümetin bu konuda dikkatli 
olmasını ve ilişki kurulurken bu gibi hallere 
imkân verilmemesini rica ediyoruz» demiştik. 
Ve Sayın Hükümet Başkanı, bu mülâhazaların 
ağırlığını :da verdikleri cevapta belirtmişlerdi. 

Şimdi, resmî açıklamadan öğreniyoruz ki, 
Türk Hükümeti, 15 kişilik bir delegasyon sözü
nün altını çizerek tebliğ ettiğine göre bu konu
da Çin Halk Cumhuriyetinden bâzı taleplerde 
bulunmuş - öyle anlıyoruz - ve delegasyon sayı
sının Çin'in arzusuna göre alabildiğine artma
sını önleyici tedbirleri düşünmüştür. 

Bu tedbirler sadece bundan ibaret kalma
malıdır. İçerde alacağımız tedbirler vardır. Bu 
delegasyonların teatisi, büyükelçiliklerin kurul
ması, 1972 yılını, gelecek Mart ayını bulacağı 
anlaşılıyor. Gelecek Mart ayma kadar Türki
ye'de, Çin Halk Cumhuriyetinin muhtelif mem
leketlerin iç bünyesinde ne gibi çalışmalar yap
tığını çok daha iyi bilen uzmanlar yetiştirmeye, 
hazırlıklı olmaya, son derece de dikkatli olma
ya mecburuz arkadaşlar. Bu tedbirleri alırız. 
Atatürk'ün, bir yandan Sovyet Rusya ile dış 
politikada bâzı ilişkileri idame ettirirken, 
içeride gerek millî mücadele yıllarında, gerek 
1925 yıllarından sonra Komünist Partisini ka
patarak ve bütün komünist ileri gelenlerini ta-
kilbat altında tutarak yaptığı gibi şedit dikkatli 
bir politika takibetmeye mecburuz. 

Türk Anayasası, Çin Halk Cumhuriyeti ile 
ilişki kurmuş bir çok memleketlerin Anayasala
rından farklı olarak komünizmin örgütlenmesi
ni yasaklamış bir Anayasadır, komünizm pro
pagandasını yasaklamış bir Anayasadır. Ama, 
size bir noktayı hatırltayım; General De Gaulle 
Fransa'sında, Pompidu Fransa'sında bugün as
kerî ve sivil hâkimlerden kurulu olağanüstü yet
kilerle mücehhez bir devlet güvenliği mahkeme
si, Mao'cuları takibetmekle meşiguldür. Mao'cu-

ların Accoste du Peuple adlı dergilerini her çık
tığı yerde kapatmakla meşguldür, polis toplat
makla meşguldür, feshedilmiş dernekleri kur
maya teşebbüsü dahi ağır suç haline getirmiş
tir. Üniversitelerinden, Devlet bünyesinden 
Mao'cuları söküp atmak için alabildiğine şedit 
tedbirler almaktadır ve «Fransız Devletinin te
mellerine yönelen milletlerarası komplonun ba
şım ezeceğiz» diyen Pompidu, Çin Halk Cum
huriyetinden bahsederken, dış ilişkiler bakımın
dan binlerce yıllık dostluğa ait birtakım diplo
matik sözleri söyliyebilmektedir. Millî menfaati 
vardır. Fransa'nın Asya politikası bakımından, 
Fransa'nın Avrupa politikası bakımından, Fran
sa'nın Amerika ile olan ilişkileri bakımından 
Çin ile ilişki kurmakta birtakım 'hesaplan ol
muştur ve bu hesaplar sebebiyle irtibatını kur
muştur; ama en ufak müsamahayı gösterme
miştir. 

(Komünizm Anayasa dışı olmadığı Fransa'da, 
Mao ıcu fesat hareketlerine karşı bu tedbirlerin 
alındığını bildiğimize göre, komünizmin Ana
yasa dışı olduğu Türkiye'mizde, elbette ki, bu 
milletlerarası diplomatik münasebetlerin kurul
ması, iç politikada en küçük ölçüde komünizme 
karşı müsamahalı davranmaya sebebiyet ver-
miyecektir. Buna en küçük ölçüde ihtimal ver
seydik, kararın karsısında dikilirdik; ama tam 
aksine daha büyük bir uyanıklığa, daha büyük 
bir teyakkuza yol açacağı inancı içinde bulu
nuyoruz, 

Çin komünistleri, gittikleri yerlerde, parti 
olarak gitmeye devam edecekleri yerlerde, (hü
kümet olarak olmasa bile Çin Komünist Partisi 
olarak takiıbedecekleri saldırgan politikada halk 
savaşlarını körüklemeye önem verirler, doktrin
leri böyledir. Buna karşı uyanık olacağız. Fa
kat, yakın ve uzak birtakım kuvvetlere karşı, 
komşularımıza karşı denge kurmak bakımından 
bu münasebetlerden istifade etmeye çalışmalı
yız. iSuriye'de Çin'in üslenmiş olduğunu ve Or
ta - Doğu politikasını Suriye'den yönetmekte 
olduklarını bileceğiz, buna karşı uyanık ve dik
katli olacağız. 

Diplomatik ilişkiler kurmadığımız zaman 
yaptıkları fesat hareketlerinden daha fazlasını 
değil, çok daha azını yapmalarına, hattâ hiç 
yapmamalarına yol açacak bir politikayı taki-
bedeceğîz. Biz, meseleye bu açıdan bakıyoruz 
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ve ibu açıdan bakınca da ideolojik yakınlık ve 
uzaklık konusu olarak değil, millî menfaat ko
nusu olarak meseleyi ele alıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; Milliyetçi Çin'in Tür
kiye'de kalmasını çok isterdük. Bu, yalnız hisle
rimizin bu yolda olmasından dolayı değildir. 
Millî menfaatlerimiz de hiç şüphesiz Milliyetçi 
Çin ile büyükelçilik seviyesinde münasebetleri
mizin sürmesini isterdi. Konsolosluk seviyesin
de olsun münasebetlerin devam etmesi için ça
lışıldığı; fakat buna da bugün yürürlükte olan 
politikalar yüzünden muvaffak olunamadığı 
anlaşılıyor. Hiç değilse Hükümetten ricamız; 
vakit geçmemiş ise, ki geçtiğini zannetmiyorum, 
iktisadi bakımdan gitgide gelişmekte olan Mil
liyetçi Çin ile, 20 milyonluk bir kütle halinde 
Formoza dışında da Çinlilerle irtibatı olan 
bu memleketle, Güney - Asya'da muhtelif ül
kelere yayılmış Çinlilerle yakın irtibatı olan 
bu ülke ile iktisadi münasebetlerimizi, ticari 
münasebetlerimizi sürdürecek bir temsil şek
line, siyasi olmıyan bir temsil şekline çare 
bulmaya çalışsınlar 

Birleşmiş Milletlerde Milliyetçi Çin'in de
vamı için rey kullanmak hususundaki Hükü
metin açıklamasından memnuniyet duyuyoruz,, 
birçok ülkeler bunu yapmıştır, biraz evvel 
açıklandığı gibi, Kanada bunu yapmıştır, en 
son, tabiî Milliyetçi Çin'e sempatisi, hattâ 
stratejik bakımdan çok yakındır, ama bu im
kânsız olmuştur, Kıt'a Çin'i ile irtibat kurunca 
ötekinden kopmaya mecbur kalmıştır. Bu 
kopma bizim elimizde olan bir şey değildi. 
Hesap meselesi olarak yapılmıştır. Bu müna
sebeti iktisadi alanda devam ettirmek husu
sunda Hükümetin elinden geleni yapmalını 
rica ediyorum ve tekrar asıl önem verdi
ğim noktayı belirterek huzurunuzdan ayrıl
mak istiyorum : 

Çin Hükümeti ile ilişkiler Çin Komünist 
Partisinin saldırgan tutumunda hiçbir deği
şiklik olmıyacağı gerçeğini bize unutturmama-
hdır. Hükümetten ricamız : Millî menfaatler 
©sabi ile giriştiği bu ilişkilere önem verdiği 
ölçüde ve bundan daha fazla memleketimi
zin dâhilinde komünist hareketlere, Mao'cu ha
reketlere karşı girişilen tedip hareketlerin
de şimdikinden daha enerjik olması ve bu fe
sat hareketlerinin kökünü kazıması, millete bu 
hususta tam güven vermesidir 

Teşekkür ederim. (M. G-. P. sıralarından al
kışlar.) 

SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Bu 
konuda söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Demirel. 
(A. P. sıralarından alkışlar.) 

A. P. GEÜPU ADINA SÜLEYMAN DE-
MİBEL (İsparta)— Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin sayın üyeleri, hepinize saygılarımı sunu
yorum. 

Kızıl Çin'in başka bir deyimle Kıta Çin'inin 
Hükümetimıiz tarafından tanınmış olması 
doîayısiyle vermiş bulunduğum beyanat üze
rine bu müzakerenin açılmış olduğunu görü
yorum. Zannediyorum ki, birtakım yanlış 
değerlendirmeler işin içerisinde yer almış
tır. Bu yanlış değerlendirmeleri kendi düşünce
mizin istikâmetinde bir yörüngeye koymak 
ihtiyacını hissettim. 

Evvelâ meseleye şuradan başlıyalım : Hü
kümetler kendilerine, şu işi niçin böyle yap
tınız, diye bir soru yöneltildiği takdirde, biz
den evvelki Hükümet de öyle düşünmüştü. 
şeklinde cevap vererek meselenin içinden çı
kamazlar. Hükümetlerin kendi icraatlarını 
kendi gerçekleri ile savunmaları gerekir. 

Sorduğumuz sual şudur : Kızıl Çin'i niçin 
tanıdınız, niçin bu ortamda ve bu zamanda 
tanıdınız? (A. P. sıralarından «bravo» 
sesleri) Sualin iki parçası var; niçin ta
nıdınız, niçin bu ortamda ve bu zamanda 
tanıdınız, hangi şartlarla tanidmız, onlar size 
ne şart koştular, siz onlara ne şart koştunuz, 
sizin koftuğunuz şartlardan hangileri kabul 
edildi, onların koştuğu şartlardan hangilerini 
siz kabul ettiniz? 

Türk kamu oyu Türkiye'nin çıkarına bir 
iş yapılmadığını sadece nassı katı şeklinde 
hükümlere bağlanmış, «biz yaptık, Türkiye'nin 
lehinedir» demekle iktifa etmiyecek kadar 
meseleleri enine boyuna tartışacak güçtedir. 
Bu itibarla meseleyi hiç şu tarafa, bu tarafa 
çekmeye lüzum yoktur. Bu suallerin cevap
lanması lâzımdır. Bu sualler bugün cevapsız
dır, askıdadır. 

«Millî çıkarlarımız için böyle yaptık» de
niyor. Millî çıkarlar muamma değildir. Millî 
çıkarlarımız ne ise, böyle yapmak suretiyle 
hangi millî çıkarlarımızın sağlandığını her hal-

— 593 -
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de Hükümet Yüc« Meclislere söylemekten im
tina etmiyecektir. Bunun açık söylenmesinde 
mahzur var idiyse, Hükümet bir gidi celse tale-
ibeder, burada iki gün evvel verdiği izahatı bu 
gizli celsede verirdi. Bu o kadar önemsenmiye-
©ek bir konumu ki, buraya gelip gündem dışı 
Ibir konuşma yapmak suretiyle meselenin adetâ 
Kavuşturulması, işte biz yaktık, sîze de söyle
dik gibi meselenin geçiştirilmesi tarafına gidil
sin. Bu mülbim bir konudur. 

Şimdi, bir defa biz bunu böyle yaptık, gün
kü bizden evvelki Hükümet de âdeta böyle yap
mak üzereydi, denliyor. Sizden evvelki Hüküme
tin yapmak üzere olduğu şeylerden dolayı so
rumluluğu olamaz. Yaptığı şeylerden dolayı so
rumluluğu olur. Kaldı M, mesele öyle de değil
dir. Eski Dışişleri Bakanı Sayın Çağlayangil'in, 
Bütçe Karma Komisyonunda yapmış bulunduğu 
ve zabıtları bütün milletvekili ve Cumhuriyet 
iSenatiosu üyelerine açık bulunan dosyada mev-
cudolan zabıt hulâsasından şurayı okuyorum : 

«Çin Halk Cumhuriyeti kendisinin tanınma
sı için, Milliyetçi Çin'in mevcudiyetini inkâr et
meyi şart koşmazsa ve o topraklar üzerindeki 
hâkimiyetinin de tanınıp, ifade edilmesinde İs
rar etmezse onu da tanımamamız için hiçbir se-
fbep yoktur.» (A. P. sıralarından «bravo» ses
leri) 

İfade budur, zabıtlardan alınmıştır, zabıtlar 
da yukardadır. Yani, Çin Halk Cumhuriyetinin 
ttanmmaısı için bundan evvelki Hükümetin şartı 
vardır. Bu şart, Milliyetçi Çin'in tanınmama'sı 
şartını koşmıyacak. Halbuki bugün ne görüyo
ruz? Milliyetçi Çin'le alâkaları kesme pahasına 
Kızıl Çin tanınmıştır. Gelin bunun sebebini izah 
edin, diyoruz ve bunu Sormak da bizim vazife
miz ve hakkımızdır. 

HULUSİ ÇAKIR (İzmir) — Necdet Uğur 
Beye verdiği cevabı okuyun... 

SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Şim
di geliyorum, muhterem milletvekilleri, dış po
litikada millîlik konusuna... Dış politikada mil
lîlik dış politika konularında herkesin tereddüt
süz aynı şeyi düşünmesi demek değildir. Dış po
litikada meclislerin tasvibettiği bir politikanın 
toakibedilmiş olması millîlik şartı için kâfidir. 
Bu itibarla herkesin bir örnek, bütün partile
rin ve bütün kişilerin aynı şeyi düşünmesi de 
lâzımdır, ne mümkündür, ne de kabildir. Bu İti

barla Hükümetten başka türlü düşünmek veya 
başka partilerden değişik düşünmek, düşünen
leri hiçbir şekilde itham altında veya tenkid al
tında bırakmaz. Nasıl M, bu şekildeki itham ve 
tenkidleri yapmak hakkını herkes kendinde gö
rüyorsa, başkalarının da istediği şekilde düşün
me hakkını kabul etmeleri lâzımdır. 

Millî menfaat hesabı nedir? Başka milletler 
şöyle yapmış, böyle yapmış. Başka milletlerin 
menfaatleri başkadır, bizim menfaatlerimiz 
başkadır. Kanada da yapmış. Yapabilir, Kana
da'nm başka türlü menfaatleri vardır, bize uy
maz. Kanada o şekilde yapmakla veya biz bu 
şekilde yapmakla bizim hangi menfaatimizin 
kollandığını ortaya koymak lâzımıgelir. 

Muhterem milletvekilleri, şöyle denebilirdi : 
Efendim, bu Kızıl Çin bir güçtür, bir kuvvet
tir. 800 milyon nüfustur, herlkeıs tanıdı, bizim 
tanımamamız bir mâna taşımıyor, bu itibarla 
ibiz de tanıdık. Böyle de denmiyor. Kaldı ki, 
gerçek de böyle değildir. Çünkü, 132 memleke
tin bizimle beraber halen 59 u Kızıl Çin'i tanı
mıştır, 73 ü henüz Kızıl Çin'i tanımamıştır. Ace
leye ne lüzum vardı? Müzakere edilebilirdi. 
Türkiye'nin hangi meselesini halletmek idn ace
le edilmiştir? Müzakere edilebilirdi. Milliyetçi 
Çin'le irtibatları koparmamak şartı üzerinde 
durulabilirdi. Bundan Vazgeçilmezdi, zaman 
içinde bunun istihracı ciheti aranırdı. Şimdi bü
tün bunlardan sarfınazar edildiğine göre, bu 
hususlara riayet olunmadığına göre Hükümetin 
bildiği bir şey olması lâzımdır. Yani, bu kararı 
alırken millî çıkarlarımız düşünülmüştür, deni
yor. Gayet tabiî ıM, öyle olacak. Biz de soruyo
ruz : Millî çıkarlarımız nelerdir? Düşünülen, 
sağlanan millî çıkarlarımız neleridir? 

E., bunlan size söyliyemeyiz veya açık celse
de söyliyemeyiz... Birincisi mümkün değildir, 
bunları meclislere söylemek hükümetlerin vazi
fesidir, açık celsede söylenmiyecekse, gizli cel
se talebedilerek bunlar meclislere söylenebilir. 

NATO memleketlerinden 14 memleketin 8 i 
tanımış... Daha geriye 6 sı var. İngiltere tanır, 
İngiltere'nin başka menfaatleri vardır, alacağı 
vardır, satacağı vardır, Uzak - Doğu politika
sında yeri vardır. Uzak - Doğu politikasında 
kendisi ile çatışmak istemez. Bizim neyimiz 
var?.. 

ıŞimdi, gelelim ticaret bahsine : Şu anda Kı
zıl Çin'e satacağımız bir şey yoktur. Türkiye 
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Kızıl Çin'e pamuk mu satacak? Türkiye'nin sa
tacak pamuğu yok, iki sene sonra, üç sene son-
ra Türkiye bütün pamuğunu kendisi işlese, ken
di fabrikalarına ancak yetecektir. Kaldı ki, 
Türkiye'nin pamuğu dolar sahasına fevkalâde 
büyük bir rağbet ile satılmaktadır. Neyi sata
caksınız? Sanayi mamulleri mi? Kızıl Çin zaten 
sanayi mamulü almaz, size satmaya çalışacak
tır. Türkiye acaba mamullerine veya mahsulle
rine pazar bulmak için arada bu kadar mesafe 
bulunan, hele Süveyş Kanalı da kapalı olduğu
na göre, Cebellüttarık yolu ile dolaşıp Ümit bur
nundan geçmek suretiyle o pazarlara nasıl gi
decektir? Kaldı ki, Türkiye uzun senelerden 
beri dost bulunduğu Japonya ile, teknolojisinin 
dünyanın en ileri teknolojisi bulunduğu Japon
ya ile, sermayesinin ve teknik gücünün fevka
lâde bulunduğu Japonya ile dahi münasebetle
rini geliştirmede büyük sıkıntı içerisindedir. Bu 
itibarla memleketin hangi çıkarlarının korun
duğunu ısrar ile soruyoruz. 

©ir dokunmak istediğim husus da şudur : 
«Bunu kimsenin tesiri ile yapmadık» diyor, Hü
kümet sözcüleri. Böyle bir beyanı yadırgıyo
rum. Gayet tabiî ki, Türkiye Cumhuriyeti hü
kümetleri işlerini, verdikleri kararları kimse
nin tesiri ile yapmıyacaklardır. Acaba, «Bunu 
kimsenin tesiri ile yapmadık» şeklinde ısrar ile 
denmesinin sebebi nedir? Bunu da bilmek isti
yoruz. "~ 

Muhterem milletvekilleri, 800 milyonluk 
Çin'i bir kuvvet addetmek, bunun varlığını ka
bul etmek başka iştir, millî çıkarlarımız korun-
Sdu, diye bizimle fevkalâde dost olan bir ülkenin 
siyasi irtibatlarını bizimle keserek Kızıl Çin'i 
tanımış olmak başka iştir. Söylemek İstediğim 
şey şudur : Aslında bu esbabı mucibe ile veya 
buna benzer eisbabı mucibe ile «madem ki, var
dır, tanıyalım» esbabı mucibesi ile Kuzey Ko
re'nin de tanınması gibi bir istikamete gidilme
mesini hassaten rica ediyorum ve önünüzde ıs
rar ile söylüyorum ki, Türkiye'nin hangi çıkar
larının korunduğu, bu acelenin sebebinin orta
ya konuncaya kadar Türkiye'nin Kızıl Çin'i ta
nımasında bir menfaatinin bulunmadığını ifa
de etmeye devam edeceğiz. 

(Saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Necdet Uğur, buyurunuz efendim. 

9 . 8 . 1971 0 : 2 

0. H. P. GRUPU ADINA NECDET UĞUR 
(İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; 

Bu anda, Millet Meclisinde bir dış politika 
konusunu tartışıp tartışmadığımız asıl üzerin
de durulacak bir tartışma konusudur. 

Bana öyle geliyor M, bu anda bir dış politi
ka konusunu tartışmıyoruz, bu anda bir dış po
litika karan dolayısiyle bir iç politika konusu
nu tartışıyoruz. (C. H. P. sıralarından alkışlar 
«(bravo» sesleri) 

'Siyasi partilerin ve Cumhuriyet hükümetle
rinin tek parti olsun çok parti olsun çok önem
li bir geleneği varidi : Diş politika bahse konu 
olduğu zaman her türlü çatışmaların üstüne çı
karlar ve bu açıdan meseleyi alırlardı. Şimdi, 
bugünkü tartışmamızda mesele, niçin bir Kızıl 
Çin'i tanıma meselesi değildir, bunu Sayın Sü
leyman Demircilin biraz önce konuşmalarına 
başlarken sordukları sualden çıkarıyorum. Ba
kınız Sayın Demirel nasıl bir soru sordu : «Kı
zıl Çin'i niçin tanıdınız, niçin bu ortamda ve bu 
zamanda tanıdınız?» «Bu ortam ve zaman» el
bette ki, Türkiye'deki ortam ve zamandır. De
mek isterler ki, «Türkiye'de böylesine hareket
ler varken, sol - sağ çatışmaları varken, birta
kım aşın uçlar meselesi varken, siz Kızıl Çin'i 
tanımış olmakla bir çeşit denge bozuyorsunuz. 
bâzılarına cesaret vermek istiyorsunuz,» gibi 
- tenzih ederim, böyle söylememişlerdir; temen
ni ederim böyle söylemiş olmalarını, kastetmiş 
olmalannı - ama... 

HÎLMÎ BÎÇER (Sinop) — Hükümet neden 
cevap vermiyor da siz veriyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Biçer, lütfen efendim. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Ama, - in
safla hepinize tekrarlıyorum - «Bu ortamda ve 
bu zamanda niçin tanıdınız» diye sorulursa ak
la bu gelmez mi?.. Eğer akla bu gelirse, beş yıl 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin sorumlulu
ğunu taşımış bir milletvekili arkadaşımızın böy
lesine önemli bîr dış politika konusunda iç po
litika endişelerinin üstüne çıkması gerekmez 
miydi? Kızıl Çin'i, - Komünist Çinli, Kıta Çin'i 
ne derseniz deyiniz - beş yıl Türkiye'nin kade
rine hakim olmuş olan ve Devlet adamı vasfı
nın her türlü vasıflanndan üstün olması gere
ken Sayın Demirel, böylesine önemli bir dış po
litika meselesini, sadece ve sadece Türkiye'nin 
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dış politikası açısından, dış politik çıkarları açı
sından alması ve hepimize çok seviyeli bir eks-
poze yapması gerekmez miydi? 

jŞimdi, Sayın Demirel diyor ki, «Millî çı
karlar muamma değildir, Hükümet bunu söyle
mekten kaçınmamalıdır.» 

iSayın arkadaşlar; 
Bu sözü söylemeye 448 kişinin hakkı vardır, 

iki kişinin ihakkı yoktur; bir tanesi, altı yıl 
Başbakanlık yapan Sayın Demirel, öbürü Sayın 
Çağlayangil. (C. H. P. sıralarından alkışlar 
«bravo» sesleri) Niçin yoktur? Çünkü, Sayın 
Demirel beş yıllık Başbakanlığı sırasında, büyük 
devletler arasındaki ilişkileri, Rusya - Amerika 
arasındaki ilişkileri, Kıta Çin'inin dünya poli
tikasındaki tesirlerini, bu tesirlerin Türkiye'ye 
muhtemel tesirlerini, Salt konuşmalarını bil
mezler mi?.. Elbette bilirlerdi. Bilirlerse ni
çin bu suali soruyorlar. Biliniyorlarsa o halde 
beş yıl bu memlekete yazık olmuştur. (O. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

Şimdi, Sayın Demirel, Bütçe Komisyonunda 
sorulan suallere karşı Sayın Çağlayangil'in ver
miş oldukları cevabın bir kısmını söylediler. 
Müsaade ederlerse ben de öteki kısmını söyliye-
yim: Milliyetçi... 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Siz ne yaptı
nız? 

NECDET UĞUR (Devamla) — Efendim, 
aklımızdan ve aklımdan zerre kadar Cumhuriyet 
Halk Partisi meselesi geçmiyor. Hiçbir zaman 
iç politikaya. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Ya.. Ya.. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Sayın Ata-
öv, (C. H. P. sıralarından «cevap verme değ
mez» sesleri) sözlerimi bitirdiğim zaman göre
ceksiniz ki, iç politika ile ilgili tek kelime söy-
lemiyeceğim. Ama, beş yıl bu memlekette so
rumluluk taşıdınız. Burada önemli bir dış poli
tika meselesi konuşuluyor; bunu seviyeli alma
ya, bunu iç politika açısından görmemeye mec
bursunuz. Lütfen müsaade ediniz bunu söyle
me görevimi yapayım. Aslında konuşmamın 
tek özü de budur. 

Şimdi, «Hangi NATO memleketleri tanımış
tır?» şeklinde bir sual sorulmuştu. Buna ken
dilerinin verdikleri cevap: «Holânda, Dani
marka, Norveç, Kanada, İtalya, Fransa, Bel
çika tanıyor, Kanada da tanımak üzere» şeklin

de idi. Yine Sayın Çağlayangil bu arada dedi
ler ki, «Kanada Formülü denilen bir formül 
vardır, artık bundan sonra bunun tatbik edile
ceği anlaşılıyor. Bundan sonraki tatbikat; 
- bunların hiçbirisi ve diğer tanıyanlar - Milli
yetçi Çin'de temsilci bulundurmuyorlar ve mü
nasebetlerini kesip kesmeme bir başka şekilde 
yürütülüyor. Kıta Çin'i bu devletlerin kendi
sini tanımaları esnasında «Ben tek Çin'im, ben
den başka kimse Çin'i temsil edemez, bunu size 
söylemek istiyorum» diyor. Diğer taraf, bu 
beyanlarını not ediyor; buna göre daha esnek, 
daha ortalama bir politika gütme yolunu bu
luyor.» 

Şimdi, Birleşmiş Milletlerde Kıta Çin'inin 
kabulünün bir önemli mesele olup olmadığı hak
kında - orada tam bir usul meselesi vardır -
Bütün bu NATO devletleri de Kıta Çinlin ta
nınmasını - biz kendisine onu sormuştuk -
önemli mesele addederler. Dış politikadaki bir
takım yazışmalara göre Birleşmiş Milletler Ge
nel Kurulundaki birinci oylama bir çeşit engel
leme oylaması şeklinde de yorumlanmaktadır. 
Bu engelleme oylamasına engelleme de olsa 
NATO devletleri katılırlar.» dediler. 

«Kıta Çin'ini tanımamak Batı blokuna dâhil 
milletlerin ortak bir politikası mıdır, Batı blo 
kunda böyle bir şey var mıdır?» şeklindeki su
ale Sayın ÇağlayangiHn cevabı : «Kıta Çin'i
ni tanımıamak diye bir politika, Batı bloku dev
letlerinin ve NATO'nun kesin olarak herhangi 
bir politikası değildir. Bizim de kanaatimiz Kıta 
Çin'inin tanınması zamanının geldiğidir, fakat 
Kıta Çin'ini tanımak için Milliyetçi Çin'in Bir
leşmiş Milletlerden ihracının doğru olmadığını 
da sağlamak lâzımdır. «Yani, Kıta Çin'ini tanı
manın zamanı geldi, ama Birleşmiş Milletlerden 
Milliyetçi Çin'in dışarı çıkması için bir politik 
tutuma girimiyeceğiz, Asıl önemlisi, biliyorsunuz 
Milliyetçi Çin Güvenlik Kurulunda üyedir. 

Şimdi, Kıta Çin'inin Birleşmiş Milletlere ka 
bulunun en önemli tarafı; Kıta Çin'i Birleşmiş 
Milletlere üye olduktan sonra derhal Güvenlik 
Kuruluna girmek istiyecektir, «Milliyetçi Çin 
oradan çıksın ben gireyim» diyecektir. Birta
kım büyük devletleri uzun süreden beri bu me
sele düşündürmüştür. Kıta Çin'i kendisinin Bir 
leşmiş Milletlere girmesinin hemen akabinde 
Milliyetçi Çin'in buradan ayrılmasını ister. 
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Bunu, Güvenlik Kuruluna gitmenin en kestir 
'ine, en zahmetsiz yolu olarak ister. Sayın Çağ-
layangil de orada «Böylesine bir oylamayı yap-
mıyacağız» dediler. 

Şimdi, meseleyi bir de Birleşmiş Milletler 
açısından, dünya barışı açısından almak lâ
zımdır : Birleşmiş Milletler, ikinci Dünya Sa
vaşı sonunda bütün ulusların ortaklaşa, barış 
özlemleri içinde büyük ümit ve hayallerle kur
dukları, dünya çapında bir teşkilât amaciyle 
kurdukları milletlerarası en büyük örgüttür. 
Birleşmiş Milletler bugüne kadar kendisinden 
beklenileni verememiştir; bunun çeşitli sebep
leri vardır. Büyük veya küçük devletlerin ulu 
sal çıkarlarını bağdaştırmak, dünya tarihinde 
yeni bir tecrübedir, çok zor bir meseledir. Yal
nız, böylesine bir görevi yerine getirebilmek 
için o çatı altında bütün milletlerin toplu ola
rak bulunması şarttır. 800 milyonluk bir ulus; 
üstelik iç rejimi dolayısiyle ulusal sınırlarının 
dışını şu veya bu şekilde etkiliyen bir ulus, di
ğer devletlerle büyük devletler arasındaki den
geyi, Amerika - Rusya arasındaki dengeyi ya 
bugün veya yakın bir gelecekte büyük ölçüde 
etkilemesi gereken bir ulus, Uzak - Doğuda 
dünya barışını sık sık tehdideden bir ulus... Bu
nu Birleşmiş Milletler çatısı altına almıyacak-
smız ve Birleşmiş Milletler olarak dünya barı
şını kurma görevini yapacaksınız... Bu müm
kün değildir. Bırakınız komünistliğini, milliyet
çiliğini, bir gerçekçi olarak, dünya barısı ola
rak. böylesine önemli bir faktörün dış politika
da, dünya politikasında hesaba alınmadan, 
onun da faktör ağırlığı tanınmadan dünya ba-. 
rışı sağlanması imkânı yoktu ve birtakım bü
yük devletler kendilerine öz°rü hesaplarla bu
nu geciktirdiler. Ama, öyle bir zaman geldi ki, 
«Niçin- diyorlar «Daha fazla gecikemez miy
dik?» Sanıyorum ki, bu sualin cevabını en iyi 
yine kendilerinin vermesi gerekir. O halde, 
dünya dış politika konionktüründe öyle gelin
meler olmuştur ki, belki büyük devletler poli
tikasında bir açıdan şu veya bu şekilde bu ye
ni faktör de kullanılacaktır. 

Meseleyi sadece dış politika açısından al
mamız gerekir. Dış politika da, ulusal çıkarlar 
da Türkiye Devletinin başka devletlerle olan 
politik ve ticari meseleleriyle ilgilidir, çıkarla-
riyle ilgilidir. Türkiye'nin politik çıkarları sa
dece kendisiyle ilgili değildir. Her şeyden evvel 

kendisinin karar vereceği kendi şartlariyle il
gilidir, fakat bir de dünya politikasiyle ilgili
dir, dünya politikasındaki gelişmelerle ilgilidir. 
Aslında, dünya politikasındaki konjonktürü ya
landan takibedildiğinde böylesine bir faktör 
nazarı itibara alınmakta gecikildiği için yahut 
bugüne kadar böylesine bir faktör Türkiye için 
nazarı itibara alınmamasının ulusal çıkar
lar açısından ne gibi sebepleri vardı diye de 
sual sorulabilir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi 
olarak bunu sadece bir dış politika meselesi 
alıyoruz, dünya dış politika konjonktürün
deki gelişmelerin doğal bir sonucu sayıyoruz, 
bu konunun veya buna benzer her hangi bir 
dış politika konusunun iç politika meselele
riyle kanştırılmasının Devlet ada.mlığiyle bağ-
daşamıyacağı kanısındayız. Hükümetin, bun
dan sonraki ilişkilerinde ve Birleşmiş Millet
lerde takibedeceği politikada Türk Devleti
nin ulusal çıkarlarına en uygun yolu tutma
sını da temenni ederiz. 

Hepinize saygılar sunarım. (C. H. P. sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Koçaş. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI SADİ KOÇAŞ (Konya) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

ıSayın Süleyman Demirerin konuşmalarını 
dikkatle dinledim, üzerinde ilk durdukları 
nokta, bizim hiç söylemediğimiz bir söz; «Biz
den evvelkiler de böyle yapmışlardı da, biz 
de o yüzden bunu yaptık diyemez.» (A. P. sıra
larından gürültüler.) «Hiçbir Hükümet diye
mez.» Madde başı şeklinde not aldım, kelime 
kelime aklımda değil, mânada fark olduğu 
kanaatinde değilim, kelimeler değişik olabilir. 

Değerli arkadaşlarım, biz, bizden evvelki 
Hükümet böyle yapmıştı, böyle düşünmüştü de,, 
biz de onun için yaptık diye bir şey söy
lemedim. 

Değerli arkadaşlarım, o halde konuşmaları 
iyi takibedelim. Bir daha tekrar edeyim; biz
den evvelki Hükümetin de bu şekilde düşün
müş olmasından gerçekten memnun olmuş
tuk. Bir dış politika konusunda bizim için 
şu parti, bu parti yoktur, istiyorduk ki, bütün 
partiler bunun üzerinde birleşmiş olsun. Sa
yın Çağlayangil'in, Sayın Dinçer'in beyanla
rını okuduğumuz zaman ben şahsan ferahlık 
duydum, huzur duydum. Demek ki, onlar da 
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'böyle düşünüyormuş. Ama değerli arkadaş
larım, biz Hükümet programımızda zaten bu
nu getirdik. Bizden evvelki Hükümet başka 
türlü de düşünse, biz bunu inceliyecek ve 
bir sonuca varacaktık. Ama bizden evvelki 
Hükümet de böyle düşünmüş ise, o bir başka 
parti idi diye bundan üzüntü duymadık, duy-
mıyacağız. 

Sayın Demire! arka arkaya üç tane soru 
sordular; niçin tanıdınız? O halde söyliye-
yim; sebeplerimizin bir kısmı, kendilerini 
ilk düşüncelerine götüren sebeplerdir. Bir kıs
mını da sonradan biz bulduk. Şimdi söyliyec-
ğiım. 

Niçin bu ortamda ve zamanda tanıdınız? 
Değerli arkadaşlarım, ben konuşmayı. Sayın 
Uğur'un aldığı istikâmette almıyaoağım. Sa
nınım ki, en isabetli zamanda tanıdık. Bu
nun isabetinin neden olduğunu gizli celse ile 
buraya geldiğimiz zaman izah edeceğiz. Ko
misyonlarda arkadaşlarıma izah ettiğim za
man hiç kimse aksini iddia edemedi. En isa
betli zamanda olduğunu komisyonlarda izah 
ettik. Komisyonlar açıktı, komisyon üyesi 
olmıyan milletvekilleri de geldiler. 

YAVUZ ACAR (Amasya) — Ben oraday
dım, kimse girmedi. 

BAŞKAN — Sayın Acar, rica ederim. 
SADİ KOÇAŞ (Devamla) — Komisyon 

üyesi olmıyan milletvekilleri de geldiler. 
Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Sena

tosu Komisyonuna ben izahat verdim. Ben 
izahat verirken Millet Meclisi Komisyonunda 
gizlilik kararı alındığı için üye olmıyanları 
çıkarmışlar. Cumhuriyet Senatosu için gizli
lik kararı alınmadı, yalnız dışarıdan, basın
dan falan kimse yoktu, yalnız Parlâmento 
üyeleri vardı, bir de Hariciye Vekâletinden 
yüksek dereceli bir memur vardır. Gizlilik 
karan alınmadı ve diğer milletvekilleri de bu
lundular. 

İzah ettiğimiz zaman, hiç kimse bunun 
aksini iddia etmedi. Ama arzu edildiği an
laşılıyor; bunları bir gizli celsede teber teker 
konuşmak durumunda kalacağız. (A. P. sıra
larından «niçin gizli celse talebetmediniz?» 
»esleri.)) 

Değerli arkadaşlarım, «Niçin hükümet gizli 
celse talebetmedi» dediler! Gizli celse istemenin 

muhtelif yolları var. Hükümet istememiş, hepi
niz istiyebilirdiniz. Biz, komisyonlardaki izaha
tımızın tasvip gördüğünü görünce, kendimizden 
evvelki Dışişleri bakanlarının da bu istikamet
teki beyanlarını görünce, gizli celse talebetmeye 
lüzum görmedik. Ama lüzum görüyorsanız her 
zaman emririizdeyiz, her zaman hazırız. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Siz lüzum gör
müyor musunuz? 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, lütfen. 
SADÎ KOÇAŞ (Devamla) — Tekrar ediyo

rum ki, en isabetli zaman olduğunu, dünya dış 
politikası dengesinde Türkiye'nin yerini bu ka
rardan sonra daha isabetli aldığını hepiniz gö
recek ve kabul edeceksiniz. Çünkü sizden daha 
müfridolan arkadaşlarınız, komisyondaki iza
hatları büyük ilgiyle ve iyi niyetle karşılamış
lardır. 

Hangi şartlarla tanıdınız? Sualini soruyor
lar. Müşterek bildiriyi dikkatle okuyan Ve tec
rübesi olan bir politikacı, meselâ Sayın Demirel 
gibi tecrübesi olan bir politikacı (O. H= P. sı
ralarından gülüşmeler) müşterek bildiriyi oku
duğu zaman, hangi şartlarla kabul edildiğini 
çok iyi anlar. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sen de gaze
te havadisini konuşma. 

SADÎ KOÇAŞ (Devamla) — Gazetelerde 
çıkmış şeyi ben burada mı açıklıyayım? Gaze
telerde çıkan, kelimeleri tartarak hangi şartlar
la kabul edildiğini gayet iyi anlardınız. 

Değerli arkadaşlarım, herkes dış politikadan 
anlamıyaibdlir. 

ÎHSAN ATAÖV (Antalya) — Senin gibi. 
ıSADÎ KOÇAŞ (Devamla) — Herkes dış po

litika ile meşgul olmamış olabilir. Kırk senelik, 
elli senelik hayatı boyunca bu işlerle uğraşma
mış bir arkadaşımız hata yapabilir. Bu sualleri 
sorabilir. Ama tecrübeli devlet adamları, poli
tikacılar sorarlarsa o zaman ben de derim ki; 
TbiMiriyi okusanız, anlardınız. Bâzıları var, bâ
zıları: yok, onları öğrenmek istiyorsanız, istiyor
larsa yolunu tekrar gösteriyorum, bir gizli cel
sede hepsini açıklarız. 

Değerli arkadaşlarım, asıl üzerinde duraca
ğım nokta; tekrar edeyim, bu soruların ortaya 
atılma şekli üzerinde duracağım. Parlâmentoda 
bugün sorulabilirdi; yine tenkidedilebilirdi; 
efendim açık bir celsede olmasın, gizli celsede 
olsun. Ama bunu Parlâmentoya bile getirme-
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den bir gazeteye beyanat vermek şeklinde, hele 
Sayın DemirePin ifadeleriyle çok önem verdik
leri bir konuda, memleketin çıkarlariyle çok il
gili gördükleri, çok önem verdikleri bir konu
yu, sanki ehemmiyetsiz bir şeyden bahsedermiş 
gibi gazeteciye iki söz söyliyerek bu sekle dök
mek tecrübeli politikacıların yapmaması icabe-
den şeylerdendir. (A. P. sıralarından, gürültü
ler) 

BAŞKAN — Sayın Başer, Sayın Ataöv, lüt
fen müdahale etmiyelim. 

SADÎ KOÇAŞ (Devamla) — Sadece millî 
çıkarlarımız için böyle yaptık denemez buyur
dular. Değerli arkadaşlarım millî çıkarlarımız 
için bunu yaptık demek, en doğru yoldur. Kâfi 
değildir. Tamamlama yeri gizli celsedir, tekrar 
ediyorum istiyebilirdiniz, istemek hakkınızdır. 

Değerli arkadaşlarım, buraya gelen her Par
lâmento üyesinin her şeyi söylemek, sormak 
hakkıdır. Ama biraz evvel açıkladım; her şey 
her yerde söylenemezdi. Hiç olmazsa lütfetsin
ler, hiç dış politika ile meşgul olmamış olanlar 
bu konu üzerinde İsrar etmesinler. Tekrar ede
ceğim, birçok konular her zaman, her yerde ko
nuşulamaz. Hele dış politika konuları hiç konu
şulamaz. Bunu arkadaşlarım takdir ederler, ben 
bundan eminim. 

Sayın Demirel buyurdular ki, başka millet
lerin menfaatleri başkadır, bizimkine uymaz. 
Değerli arkadaşlarını, aksini Mm iddia etti? 
Yalnız ben de bir şey söyliyeceğim; dış politi
kalarda büyük, küçük devlet farkı çok defa 
yoktur. Bâzı meselelerde olur, ama çok defa 
yoktur. Neden? Birleşmiş Milletlere gidersiniz, 
en küçük Devletin de bir oyu vardır, en büyük 
Devletin de bir oyu vardır. Bu bakımdan Çin 
Halk Cumhuriyetini tanımak istiyen bir başka 
Devlet, eğer imkân bulur idi ise Milliyetçi Çin'i 
mutlaka tanırdı. Milliyetçi Çin'i neden tanımasın 
da Birleşnüş Milletlerde bir oy kaybetsin? De
mek ki, tanımak imkânı bulamamış. 

Şimdi NATO'nun içinde sekiz Devlet tanı, 
mış, daha altı Devlet var buyurdular. Doğru. 
NATO'nun içindeki bütün büyük devletler bu 
şartlarla ancak tanıyabilmişler, bizim arkamız
dan geriye kalan küçük devletlerde de teşebbüs 
başladı. Bizim teşebbüsümüzden sonra onlarda 
da teşebbüs başladı. Binaenaley NATO içinde se
kiz büyük Devletin bu şartlar altında tanımak 
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I mecburiyetinde kalmasının mânasını altı sene
lik Başbakan Sayın Demirel takdir edemezler 
mi? İmkân mı var buna? Ama söylediler, Milli
yetçi Cinle irtibatı kesmek şartı kabul edilmez
di, ancak böyle bir anlaşma yapılmalıydı buyur
dular. Sayın Feyzioğlu buna bir Ölçüde temas 
ettikleri için ben üzerinde durmayacağım. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Demirel bunu 
da bilirler. Sayın Demirel müzakerelerde neler ko
nuşulduğunu, hangi şartlar ileri sürüldüğünü de 
bilirler. Ama lütfetsinler. Bunların cevabını giz
li oturuma bırakarak teferruata girmiyeceğim. 

«Demek Hükümetin bildiği bir şey var» di
yorlar. Elbette Hükümetin bildiği bir şey var. 
isterseniz onu söylemeye hazırız. «Düşünülen çı
karları, millî çıkarları size söyliyemeyiz diye
mezler». Böyle bir sözü kim söyledi? Böyle sözü 
söyliyen birisine bu cevap verilebilir ama biz 

ı böyle bir şey söylemedik. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Siz söylediniz. 

(C. H. P. sıralarından «Amma da sıktın» sesle
ri,) 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, lütfen yeter ar
tık. Kaç defa müdahale ettiniz... Size sormuyor 
efendim. 

SADİ KOÇAŞ (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, bu tanımayı hiç kimsenin tesiri ve hat
tâ telkini altında yapmadık, sözüne değinerek, 
«elbette böyle olacaktır, bunun sebebi nedir, mü
temadiyen bunu söylüyorlar.» diyorlar. O halde 
bunun sebebini söyliyeyim; köy kahvelerine ka
dar devam eden dedikodular değerli arkalarla
rım. O dedikoduları kimin çıkardığını hepiniz 
pekâlâ bilirsiniz. Bizimle fevaklada dost olan 
bir ülkenin irtibatlarını keserek Çin'i tanımak 
başka şeydir, aynı sebeple Kuzey - Kore'nin de 
tanınmamasını rica ediyoruz, buyurdular. 

ikisi arasındaki irtibatı ben anlıyamadım. O 
halde ben kendilerine müjdeliyeyim; Kuzey -
Kore'yi tanımak için Hükümetin şu ana kadar 
hiç düşünmüş olduğu bir şeyi yoktur. Üzülme
sinler, tedirgin olmasınlar. Bizimle dost olan 
devletlerin irtibatlarının kesilmesi pahasına ge
lince; 

Mütemadiyen bunu izah etmeye çalışıyoruz 
ve hattâ belki izah etmekte biraz da ileri gittik. 
Biz de çok arzu ederdik Milliyetçi Çin'in bizim-

I le diplomatik ilişkilerinin kalmasını, ama bu 
l şartlar altında mümkün değildi, ikisinden birini 
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tercih etmek durumunda idik. Çin Halk Cumhu
riyeti ile diplomatik ilişkiler kurmamın daha 
faydalı olduğu neticesine vardığımız için, tıpkı 
Sayın Demirel Hükümetinin vardığı netice gibi, 
bunu tercih etmek durumunda kaldık. Saygıları
mı sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

'BAŞKAN — Muhterem arkadtaşlarım; Sa
yın Fahri Uğrasızoğlu tarafından bu konuda 
biir müzakere açılması ve sayın üyelere de söz 
•verilmesini istihdaf ©den bir önerge verilmiştir. 

'Başlangıçta da bu müzakerelerin ne şekilde, 
n© maksatla yapıldığını arz etmiştim. Sadece, 
re'sen, Hükümet mensupları tarafından dış poli
tika konusunda Yüce Meclise bilgi verilmesi ha
line hasredilmek üzere grup sözcülerine söz ve
rilmesiyle bu konu burada bitmektedir. Bu se

beple önergeyi işleme koymaya ve sayın üyele
re söz vermeye ve betahsls önerge sahibi Sayın 
Fahri Uğrasıaoğlu'ma söz vermeye tüzük yönün
den imkân yoktur. 

Diğer bir önerge vardır. Bu da bir sayın ba
kanın Yüce Meclise tanıtılmasını talelbetmekte-
dir. Böyle bir usul ne gündem gereğidir, ne İç
tüzük gereğidir, ne de böyle bir teamül bulun
maktadır. Bunu da işleme koymuyorum. 

Gündem dışı konuşma talepleri vardır. Altı 
adeddir. Yapılan müzakereler ve yoklamalar 
sebebiyle vaktin gecikmiş bulunması karşısında 
gündem dişi konuşma taleplerini Çarşamlba gü
nü birleşimde karşılamaya çalışacağımı arz ede
nim. 

Şimdi gündeme geçiyoruz efendim. 

V — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Boğaziçi Üniversitesi adiyle İstanbul'
da bir üniversite kurulması hakkında kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları (1/486) (S. Sayısı : 379) (1) 

(BAŞKAN — Kanun tasarısının, geçen birle
şimde devam eden, müzakeresine geçiyoruz. Bi
lindiği gibi bu tasarının tümü üzerinde müza
kereler bitmiş, maddelere geçilmesi kabul edil
miş, ve birinci madde üzerinde beş sayın üye 
konuşmuştu. Şimdi aynı madde üzerinde konuş
mak istiyen sayın üyelerin isimlerini arz ediyo
rum; Sayın Yazıcıoğlu, Sayın Kılıç, Sayın Ero-
ğan. 

Yalnız Sayın Eroğan Demokratik Parti 
Grupu adına söz talebetmektedir. Demokratik 
Parti Grupu adına Sayın Eroğan, Ibuyurun 
efendim, Sayın Nuri Eroğan. 

D. P. GRUPU ADINA NURİ EROĞAN (is
tanbul) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; 

istanbul'da Rohert Kolejin kapatılması üze
rine, Boğaziçi Üniversitesi kurulması hakkın
da bir kanun tasarısı gelmiş; bunun müzakeresi 
yapıldığı sırada üniversitenin adı bahis konusu 
olmuştur. Bir kısım arkadaşlar, gelen tasarıya 
uygun şekilde üniversitenin adının «Boğaziçi 

(1) 379 S. Sayılı basmayazı 2.8.1971 tarih
li 141 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

Üniversitesi olarak kabulünü istemiş; bir kısım 
arkadaşlarımız da bunun isminin «Fatih Üni
versitesi» şeklînde değiştirilmesini talebetmiş-
tir. 

Biz bu ikinci talehe katıldık. Fikrimizi ifade 
etmek üzere şu anlda huzurlarınızda (bulunuyo
ruz. 

Ortada Wir istek var; bunu istiyen istanbul'
daki büyük bir kütledir : «Üniversite istanbul'
da kurulacaktır» 

Bir talebin yerine getirilmesi için kanımızca 
üç şeyin tahakkuku icabeder : 

Birincisi, isteğin mevcudolmasıdır. 
ikincisi, imkânın mevcudlolmasıdır. 
Üçüncüsü de, mâni bir halin mevcudolmama-

sıdır. 

Birinci husus kanaatimizce tahakkuk etmiş
tir. istanbul, buraya yapılacak olan üniversite
nin adının «Fatih Üniversitesi» olmasında ıs
rarlı ve taleplidir. 

ikincisi, imkân konusu idi. Biz, sayın komis
yondan sorduk ve bizi tatmlin eder şekilde bir 
cevap aldık. Yani, talebimizin, arzumuzun hi
lâfına bir şey söylemediler. ıSorumuz ne idi? 
«Buradan ayrılan kolej bu binaları terk eder
ken, şu veya bu ad konacak diye bir şart kon
muş mudur? Hilbe şartında bu mevcut mudur» 
Böyle bir şartın olmadığını gördük. 
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Bir tarihte izmir'de ilki lise vardı : Birinin 
adı «'Birinci Erkek Lisesi»; ikincisinin adı da 
«îkinci Erkek Lisesi» idi. İnönü Cumhurbaşkanı 
isıfatliyle İzmir'i ziyaretinde «îkinci Erkek Lise
si» ni ziyaret eder. Kendisine o liseye adının ve
rilmesini rica ederler. İnönü'nün verdikleri ce
vap şudur : «Şayet birinci liseye «Atatürk» adı
nı verirseniz, ikinci liseye adımı vermeye razı 
olurum.» Bu rıza gösterilmiş, Birinci liseye 
«Atatürk Lisesi», ikinci liseye de «înönü Lisesi» 
adı konulmuştur. Bu şartlı bir durumdur. Mü
zakeresini yaptığımız mevzuda böyle bir şart 
yoktur. O halde, ortada mâni bir durum da 
mevcut değildir. 

ıŞimdi, bunun aksi tezi savunan arkadaşları
mın iddialarına geliyorum. Ne dediler? 4 - 5 bi
naya, koskoca ıbir «Fatih» in adı verilir mi? 
4 - 5 bina ile üniversite olmaz. Üniversite, - ken
dilerinin de gayet iyi bildikleri gibi - bir ilim 
yuvasıdır. Buradan çıkacak olanlar, dünyanın 
her yerine yayılacaklar ve birbirlerini «Fatih 
Üniversitesi» nden mezun olmuş olarak selâmlı-
yacaklardır. Dediler ki, «-Kişi ismi vermek doğ
ru değil ve hele koskoca Fatih'in adını vermek 
hiç doğru değildir.» Doğu'da kurulan üniversi
teye «Atatürk» adını vermişiz. Bu üniversite 
küçükmüş de, Fatih'in adına uygun düşmez-
miş. 

Muhterem arkadaşlar, Fatih'in ecdadından 
Osmanlı İmparatorluğunu kuran Osman Beyin 
adını Bilecik'te küçücük bir kazaya veriyorsu
nuz da, Fatih Sultan Mehmed'in adını bir ilim 
yuvasına neye vermiyeceksiniz? 

ıSayın Komisyon Başkanı buyurdular : «Fa
tih'in büyüklüğü ile bağdaştıramadık. Komis
yonda uzun uzun tartışıldı ve Barbaros'un adı
nı nasıl küçük bir tekneye veremiyorsak, bunu 
da yapamayız.» 

Biraz evvel söyledim : Bu bir üniversitedir 
ve bu ad verilir. 

Muhterem arkadaşlar, İstanbul'un iki yaka
sında hisarlar ve surlar vardır. Bildiğiniz üze
re, Anadolu yakasmdakini Yıldırım Bayazıt, 
Rumeli yakasındakini de Fatih Sultan Mehmed 
yaptırmıştır. Fatih Sultan Mehmed, hisarın ik
mali günü ziyarete gelir; konan toplardan biri
ne talimat verir. O sırada geçmekte olan Cene
viz gemisine nişan alırlar. Top atışı ile ve tam 
bir isabetle gemi batırılır. Cenevizliler protesto 

0 . 8 . 1971 O : 2 

ederler. Fatih Sultan Mehmed'in verdiği cevap 
şudur : «Toplarımızı kontrol ediyorduk.» 

Türk Milletinin gururu, vekan şimdi bu ta
rihî yerde ilim ve irfan yuvasının açılmasiyle 
devam edecektir. 

Arkadaşlarımdan bu anlayışı gösterecekle
rinden eminim. Buraya Fatih Sultan Mehmed'in 
aziz adının verilmesi hiçbir şey kaybettirmez, 
çok şey kazandırır. Bu büyük adama lâyık bir 
ilim yuvası kurulacaktır. 

Saygılar sunuyorum. (D. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Mehmet Arslantürk, buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET AES-
LANTÜRK (Trabzon) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım : 

Pazartesi günkü oturumda söz alan tüm sa
yın 'konuşmacılar, Boğaziçi Üniversitesinin mev
cut koşullar altında kurulmasını olumlu karşı
ladıklarını açıik b'ir şekilde dile getirdiler. An
cak i'ıiversitenin adı üzerinde çok duruldu ve 
tartışma açıldı. Sayın konuşmacılar bu konuda 
da, kendi üslûpları içinde değerli ifadelerde bu
lundular; bu konuşmalardan da yararlandık:. 

islâmlığın Inıruluşundan itibaren İstanbul'u 
zaptetmek ve onu bir Müslüman şehri haline 
getirmek ideali yüksek malûmlarıdır, islâm 
âleminin bu idealini 1453 yılında gerçekleştiren 
Fatitr Sultan Mehmet olmuştur. Bu büyük ba
sarımı ile Fatih, tarihte bir dönemi kapamış ve 
yeni bir dönemi açmıştır. Fatih, İtalya'da Bel
lini'yi davet edip, sarayında resmini yaptıra
cak kadar açık ve iler1! fikirli bir Devlet adamı
dır. Fatih, isodor ve Aritesyus adlı iki Bizans 
mimarının yaptığı Ayasofya Mabedinin adını 
bile değiştirmiyecek kadar geniş görüşlü bir 
insandır ve Türk müsamahasının senbolüdür. 

Değerli arkadaşlarım; içtenlikle kaariiiz ki, 
her yanı ile bu derece büyük bir Türk hüküm
darının adının bir millî üniversitemize verilme
sinde hiçbir arkadaşımızın tereddüdü yoktur ve 
olamaz. Aradaki fark, Bebek sırtlarında 108 
yıldan beri «Robert Kolej» adı ile yerleşmiş ve 
(kökleşmiş bir yabancı öğretim kurumu yerinde 
kurulmakta bulunan üniversiteye «Fatih» adı
nın verilmesinin uygun düşüp, düşmiyeceği ko
nusunda toplanmaktadır, 

Görüşümüz odur ki, üniversitenin küçük ve
ya büyük oluşu bu konuda bir önem taşımaz. Bu, 
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«Fatih» adını ne 'büyültür ve ne de küçültür. 
Fatih, büyüklüğünü tarihe kaydettirmiş, müs
tesna Türk simalarından birisidir. Ancak, Plân 
ve Bütçe Komisyonu Başkanı Sayın öavit Ok-
yayuz Beyin de geçen oturumda belirttikleri 
üzere bu konu, benim de milletvekili olarak ka
tıldığım Plân Bütçe Komisyonunda ortaya atıl
mış ve üzerinde geniş ölçüde, bütün detaylariy-
le tartışılmıştır. Sonunda da, yeni üniversite
nin adının «Boğaziçi Üniversitesi» olması Ko
misyon çoğunluğunca kabul edilmiştir. 

Biz, ad konusunda daha fazla durulmasında 
ve <bunun polemik konusu yapılmasında yarar 
görmüyoruz. «Robert» adlı bir misyonerin kur
duğu ve çoğunluğu hıristiyan bir mütevelli he
yetinden hibe yoluyla devredilmiş bir kampüse, 
kurulmakta 'bulunan bir üniversitemize «Fatih» 
adının verilmesini, biz hoş karşılryamıyoruz. 
Karşı düşüncede bulunan değerli arkadaşlarımı
zın bizleri iyi anlamaları ve değerlendirmelerini 
rica ediyoruz. Bu değerli arkadaşlarımızın, gö
rüşümüzde duygusallığımız kadar akılcılığımızın 
da bulunduğunu fark edeceklerine inanıyoruz. 

Bu vesile ile de şahsım ve Grupum adına 
Yüce Kurulunuza saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Dengiz. 
A. P. GRUPU ADINA ORHAN DENGİZ 

(Uşak) — Sayın Başkan, çok sayın arkadaşla
rım : 

Bendeniz bu görüşmeler sırasında Robert 
Kolejin «Boğaziçi Üniversitesi» Ihaline geçtiği 
kanunla değiştirildiği 'sırada, «Boğaziçi» adı 
yerine «Fatih» adının konulmasının doğru olup 
olmadığı konusu üzerinde Grupumun adına dü
şüncelerimi arz edeceğim. 

«Boğaziçi» kelimesi yani «Bosphor», bütün 
dünyaca bilinen ve tarihin çok eski zamanların
dan (beri malûm olan ve İstanbul'u bütün dün
yaya, âleme tanıtan bir kelimedir. Boğaziçi, ta
rihiyle, tarihteki yeri ile Türk edebiyatındaki 
yeri ile, Boğazı gelip ziyaret edenlerin kendile
rinde bıraktığı güzellik dntıbalariyle hakikaten 
bir incidir, güzel bir kelimedir. Âdeta, Boğaziçi 
Türkiye'nin mütemmimidir, Türk Devletinin 
mütemmimidir, Türkiye'nin güzelliği Boğaziçi 
gibi bir gerdanlık ile ayrıca süslenmektedir, bu 
da ona başka bir güzellik vermektedir. 

«Fatih» nedir? Fatih, bir devir yaratan bü
yük Türk padişahı, büyük kumandan, büyük in
san ve her şeydir. Fatih, Osmanlı tmparator-
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luğu veya Türk devlet adamları içerisinde bir 
numarayı işgal eden büyük bir devlet adamıdır, 
bunun üzerinde münakaşa etmek mümkün de
ğildir. Çünkü o, «Yeni zamanlar» adını verdiği
miz bir çığır yaratmış, büyük bir insandır. Fa
tih, zamanında kurulan medreselerle bugünkü 
İstanbul Üniversitesinin temelleri de atılmıştır. 
Fatih adı, Boğaziçi'ndeki bir kolejin adı değil; 
Fatih adı, kendi zamanında temelleri atılmaya 
başlanan ve bugün memleketimizin iftihar etti
ği bir müessese halinde bulunan ve iftihar etti
ğin binlerce ve belki milyonlarca insan yetişti
ren İstanbul Üniversitesinin adı olmak lâzımge-
lir. 

Ben burada yapılan teklif ile İstanbul Üni
versitesinin adının «Fatih Üniversitesi» olarak 
değiştirilmesi şeklinde bir teklifin gelmesini gö
nülden alkışlardım. Çünkü, onun temelleri Fa
tih zamanında atılmıştır. 

Mulhterem arkadaşlarım; mühim olan mesele, 
hakikaten isimdir. Bugün iftiharla söyliyebili-
riz ki, büyüklerimizin adları okullara verilmek
tedir; köy okullarından büyük şehir okullarına 
kadar, en küçük okuldan, en büyük okula ka
dar, en büyük kişilerin, kahramanların, Devlet 
adamlarının isimleri verilmektedir. Buralarda 
okuyan çocuklar ve buralarda öğretmenlik ya
pan öğretmenler bu isim altında tedrisat yap
tıkları sırada ve ondan sonra dahi iftihar et
mektedirler, bu tabiî bir hâdisedir, güzel bir 
şeydir. 

«Burada, Boğaziçi'nde Robert Kolej'den mu-
havvel bir üniversite kurulurken, bunun adının 
«Fatih» olması doğru mudur?» sözünü bendeniz 
Grupumuz adına iştirak edemiyorum. Şunun 
için iştirak edemiyoruz ki.... 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Grup sözcü
nüz iştirak etmişti ama. Zabıtlar ortada. 

ORHAN DENGİZ (Devamla) — Efendim, 
grupumuz adına konuşan arkadaşımız, isim üze
rinde bu kadar hassasiyet göstermek doğru de
ğildir, şeklinde bir beyanda özet olarak bulun
muştur. Bendenizin malûmatı vardır ve bende
nizin malûmatı tahtında olmuştur. Bunu tavzih 
ederek arz ediyorum İri, temayüle göre arz edi
yorum ki, «Fatih» kelimesi yerine «Boğaziçi» 
kelimesini kullanmak, «Boğaziçi» sırtlarında 
100 seneyi mütecaviz bir zamandan beri birçok 
gençlerimizi yetiştirmiş bulunan Robert Kolejin 
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bu anlamı içerisinde kurulacak üniversitenin is
minin «Boğaziçi Üniversitesi» olmasının kendi
sine daha yakışır olduğunu söylemek istiyorum. 
«Fatih» adı her tarafa yakışır. Altın, elmas, gü
müş her gerdana yakışır, her yere yakışır, fa
kat «Boğaziçi» kelimesi başka bir kelime değil
dir W, bunu yakıştırmıyalım.. «Fatih» adını bu
raya yakıştırmadığımız için değil, «Fatih» adı
nı buraya uygun görmediğimiz için değil, ileri
de gelişecek ve büyük bir müessese olacak bu
rayı küçük gördüğümüz için değil, Hükümetin 
getirdiği bu tasarıdaki «Boğaziçi» kelimesinin 
bizatihi bu kolejin bulunduğu yere uygun ol
masından ötürü ısrar ediyoruz ve konuşuyo
ruz, 

NURİ EROGAN (istanbul) — Niye Erzu
rum Üniversitesi değil de, Atatürk Üniversitesi? 

BAŞKAN — Sayın Erogan, lütfen müdahale 
etmiyelim. 

ORHAN DENGİZ (Devamla) — Niye Erzu
rum Üniversitesi değil de, Atatürk Üniversitesi
dir? Büyük Atatürk bir tarihte bir beyanda bu
lunmuştur. Hatırladığıma göre beyanatının mea-
len metni şudur; «Doğu'da, Van Gölü sahille
rinde bir üniversite kurulacaktır», demiştir. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Benim ismi
mi verin, diye ikazda bulunacak kadar küçük
lük göstermez. 

BAŞKAN — Sayın Erogan, karşılıklı ko 
nuşmak usulü yoktur. 

ISaym Dengiz, lütfen devam edin, karşılıklı 
görüşmeyin. 

ORHAN DENGİZ (Devamla) — Sayın Er^ 
ogan, kimse benim adımı şu okula verin, demez. 
Hele bir büyük devlet adamı bunu hiç söylemez. 
Bu âdet de değildir, müsaadenizle bir nevi kü
çüklük de sayılır. Böyle bir iddiada bulunmak 
da doğru değildir. 

Boğaziçi sırtlarında 100 seneden beri tedri 
sat yapmakta bulunan ve bugün kapanma teh
likesi ile karşılaştığı için Devletimizin elinin 
uzatılması ile bir üniversite haline getirilmekte 
bulunan bu üniversitenin adının «Boğaziçi» ol
masının daha uygun olduğunu arz ediyorum. 

(Saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Konuşmaların tahdidi hakkın 
da bir önetfge gelmiştir, okutuyorum : 
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Meclis Başkanlığına 
— Grup adına konuşmaların 10 dakika, kişisel 
görüşmelerin 5 dakika ile tahdidini arz ve tek
lif ederim. 

Amasya 
'Salih Aygün 

BAŞKAN — önergeyi tasviplerinize sunu
yorum. Kabul edenler... Etaıiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ISöz sırası Sayın Yazıcıoğlu'nundur. Buyu
run Sayın Yazıcıoğlu.. 

iSayın Yazıcıoğlu yok. 
ISaym Ilyas Kılıç?.. Yok. 
İSayın Kadri Erogan, buyurun. 

İKADRİ EROGAN (Sivas) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri, bendeniz de «Boğaziçi» 
adı ile İstanbul'da yeni bir üniversite kurulma
sı hakkında hazırlanmış bulunan tasarının 1 nci 
maddesi üzerinde şahsi görüşlerimi arz edece
ğim. 

Görüyoruz ki, Robert Kolejin, yetkili kurul
ları tarafından, bütün mameleki ile Hükümete 
devri münasebetiyle, halen üç fakülte halinde 
devam eden bu okulun bir üniversite olarak 
kuruluşu tasarı halinde hazırlanmıştır. Ve ge
rekçe olarak, İstanbul'da bulunan bu mamele
kin ve gayrimenkullerin başka bir vilâyete nak
li bahis konusu olmadığı için, İstanbul'da ku
rulması bir emri zaruret olarak ifade edilmekte
dir. Buna iştirak etmek lüzumu kendiliğinden 
çıkıyor, ama bu demek değildir ki, illâ da bu 
İstanbul'da kurulacaktır, bir emri zarurettir. 
Yok. Şayet istenilse idi, bu üç fakülte mevcut 
iki üniversiteye taksim edilir ve yeni bir üni
versite kurulmazdı.. Bununla dömek istemiyo
rum ki, bu İstanbul'da Boğaziçi üniversitesinin 
kurulması karşısındayım.. Yalnız ben Sayın Hü
kümetten bir şey öğrenmek istiyorum. Üniver
site kuruluşu lâalettayin bir hâdise değildir. Dev
let hayatında, Millî Eğitim hayatında ve kurul
duğu bölgeler halkı yönünden, bu tahsilden is
tifade edecek gençler yönünden çok ciddî bir 
olaydır. Binaenaleyh, bir üniversite kurulur
ken evvelâ o devletin ve Hükümetin üniversite 
politikası nedir; ondan hangi kısım tatbik edil
mektedir ve bu kuruluşta hususiyle ilmî kıstas 
nedir, bunların bilinmesi gerekir. Türkiye'de 
bir üniversite kurulurken hangi ilmî şartlar te-
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kevvün ettiği saman, tahakkuk ettiği zaman 
üniversite kuruluşu tekevvün eder? Böyle bir 
ölçüyü Millî Eğitim Bakanlığı tesbit etmiş mi
dir ve şimdiye kadar vâki olan kuruluşlarda, 
bu önceden tesbit edilen objektif kıstaslara ria
yet edilerek mi, kuruluşlar yapılıyor, yoksa bâ
za baskılar, bâzı tesirler, bâzı hatırlar mı hü
küm fermadır? Ben bilhassa bu kısmın vuzuha 
kavuşturulmasını hassaten rica ediyorum. 

Bir misal arz etmek istiyorum muhterem ar
kadaşlar. Bugün üç büyük vilâyetimiz hariç, 
memnuniyetle ifade ediyorum, onun dışında da 
bâzı. vilâyetlerimizde üniversite kuruluşları ya
pılmıştır ve yine bâzı vilâyetlerimizde üniversite 
kuruluşlarına nüve teşkil etmek üzere fakülte
ler açılmıştır. 

Yine Millî Eğitim Bakanı tarafından cevap
landırılmasını sarahaten rica ediyorum; bu ku
ruluşlar hangi ciddî ve objektif esasa istinadet-
tirilmektedir? Meselâ Sivas ilinde 10 yıldan beri 
bir üniversite kuruluşu çabası vardır. Bımun için 
dernekler kurulmuştur, bütün bir Sivas halkı 
buna gönül bağlamıştır, Orta - Anadolu'nun gö
beğinde, Türkiye'nin üçüncü derecede büyük 
yüz ölçümüne sahiptir, bir milyona yaklaşan nü
fusu vardır, tarihen merkezî Hükümetîik yap
mıştır, 800 küsur sene evvel, bugünkü Tıp Fa
kültesi karşılığı olan, Şifahiye Medreseleri hâlâ 
ayaktadır, buna mukabil bir üniversite şansına 
sahibolamamıştır. Hattâ üniversite açılmak şöy
le dursun, 10 vilâyette açılacağı tesbit edildiği 
ifade edilen ve üniversite kuruluşlarına zemin 
teşkil eleceği, nüve teşkil edeceği ifade edilen 
mimarlık ve mühendislik fakülteleri dahi esir
genmiştir. Acaba Millî Eğitim Bakanlığı bunu 
nasıl izah etmektedir? Plânlı kalkınmada objek
tif esaslara, kıstaslara uygun hareket mecburi
yeti karşısında, Plânlama Teşkilâtımız kendisini 
nasıl mazur göstermektedir? Bunları öğrenmek 
elbette hakkımızdır. 

Evet aziz arkadaşlarım, öğrenmek istediğim; 
Türk Devlet hayatında, Türk hükümetleri icra
atında ve hususiyle Millî Eğitim. Bakanlığı ola
rak bu açılışları haaırlıyan bir ilgili Bakanlık 
olarak, üniversiteler hangi kıstasa göre açılmak
tadır, 10 yıldan beri Sivas'ta açılmamasının se
bebi nedir? 

Ve yine en son temennim; vaktiyle her han
gi bir vilâyette bir küçük iş yapılsa dahi millet 
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le üniversite açılması gibi çok büyük bir eğitim 
olayının tahakkuk etmesini işitmek hakikaten 

I bir bayram olurdu. Ama şimdi aziz arkadaşla
rım, bir üniversite açılacağını duyduğumuz za
man, yalnız bizler değil, millet olarak, acaba 
memlekete ne nimetler getirecek, yerine bunlar 
da yine Hükümetin basma bir gaile açmasın, 
Devletin başına bir gaile açmasın diye endişeler 
duymaktayız. Bu balamdan Millî Eğitim Bakan
lığının bu münasebetle Türk Milletine bu kürsü
den ifade etmesi lâzımdır ki, içinde bulunduğu
muz büyük sıkıntıların ana sebeplerinden olan 
bu üniversiteler tatbikatının meydana getirdiği 
bu engellerin bu açılacak üniversitelerle nasıl 
önleneceğinin ifadesi, açılması kadar büyük bir 
müjde olacaktır. Üniversite özerkliğinin yine ay
nı gayelerle 10 yıl evvel Orta - Doğu Teknik 
Üniversitesi açılırken bu milletin evlâtlarına bir 
irfan yuvası açılıyor, diye izharı şadumanide bu
lunurken, 10 yıl sonra Türk Ordusu ile meydan 
muharebesi eder hale gelmiş ve şehitler vermiş
tir. Bunlardan daha acısı da, ortada Türk Ordu
su ile muharebe vardır, şehit vardır, suçlu yok
tur... Üzerinde dikkatle duracağımız, Parlâmen
to olarak ciddiyetle duracağımız konu budur. 
Yalnız üniversiteyi açmak kâfi gelmiyor, feyiz 
yuvası, irfan yuvası diye gönül bağladığımız bu 

I müeseseler günün birinde ordu ile muharebe 
eder hale geliyor ve suçlularını bulamıyoruz. Bi
naenaleyh, bu münasebetle Sayın Bakanın bü
tün bu hususları vuzuha kavuşturmasında fay
da mütalâa ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Müzakerelerin kifayetine dair 

önerge gelmiştir. Okutuyorum : 

Meclis Başkanlığına 
Konu aydınlanmıştır, müzakerelerin kifayeti

ni arz ve teklif ederim. 
Amasya 

Salih Aygün 

BAŞKAN — Aleyhte görüşmek üzere buyu
run Sayın Hasan Basri Albayrak. 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Rize) — Sa-
I yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Kifayet önergesinin aleyhinde söz almış bu
lunuyorum. Kifayet önergesini Yüce Meclisin 

I de kabul etmemesini bilh'issa istirham edeceğim. 
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Çünkü Sayın Komisyon Yüce Meclise niyabeten 
vazife g-ördüğü halde, burada büyük bir ısrarın 
içindedir. Halbuki kararı Yüce Meclise bırak
malarında çok büyük fayda olsa gerek. Bunu 
söylemek gerekirdi.. 

Ayrıca, Komisyon üyeleri ve öteki sayın ar
kadaşlarımız buyuruyorlar ki; «Yüce Fatih'in 
kurmuş olduğu üniversiteye kendi adını vere
lim.» 

Muhterem arkadaşlar, 
Şayet kifayeti kabul etmezseniz şunları söy

lemek mümkün olacaktır : 
Eski bir üniversitenin adının değişmesi o ka

dar kolay bir şey midir? Bir sürü hukukî me
sele ortaya çıkacaktır. G-eçmiş mezunlarm dip
loma meselesi vardır, tapu meselesi vardır, ve 
sair meseleler ortadadır. Eski bir müessesenin 
isminin değiştirilmesi o kadar kolay mıdır? Bu
nu söylemek gerekiyordu.. 

Diyorlar ki; «Yüce Fatih'in ismini bir üni
versiteye vermekle onun ismini, onun şanına 
yakışmayacak şekilde küçültürüz» Kifayet ka
bul edilmezse bunun da aksini söylemek gereki
yor. Çünkü Yüce Fatihin, ilkokullardan semt
lere kadar birçok yerlere ismi verilmiştir. Ay
rıca merhum Atatütk'ün ismi, ilkokullara, hattâ 
bulvarlara, ormanlara kadar verilmiştir. Yüce 
Atatürk'ün ismi, şahsı küçülmüş müdür? Şah
san bu iddiayı, ilmî yönden bizi tatmin edici 
bulamıyorum. Bunun da gereklerini, karşılı
ğını söylememiz gerekiyor. Eğer bize ilmî yön
den bir cevapları gerekiyorsa onu bekliyecektik. 

«Fatih Üniversitesi» isminin verilmesi ile il
gili olarak daha birçok şey söylenebilir. Bundan 
ötürü Yüce Meclis yeterlik önergesini kabul 
etmez de müzakerelere devam edersek sanıyo
rum ki, başka sayın arkadaşlarımız da kıymetli 
fikirlerini Yüce Meclise arz edeceklerdir ve iş 
daha da aydınlanmış olacaktır. 

Saygılarımı sunarım, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — önergeyi tasviplerinize arz edi

yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 nci madde üzerinde 5 aded değiştirge öner
gesi var. Bunların mahiyeti kanun tasarısının 
bağlığının değişmesini de intacedecek durum
dadır. Sırası ile takdim ediyorum. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞAR 
MUAVİNİ SITKI BİLMEN — Hükümet adı
na arz da bulunacağım. 

BAŞKAN — Hangi konuda?.. Birinci madde 
üzerinde mi 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞAR 
MUAVİNİ SITKI BİLMEN — Evet. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde müza
kereler bitti. 

önergeleri sırası ile okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
İstanbul'da kurulması düşünülen Boğaziçi 

Üniversitesi Kanununun 1 nci maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Önergeyi açıklamak için söz verilmesini di
lerim. 

Denizli Milletvekili 
Sami Arslan 

«Madde 1. — istanbul'da tüzelkişiliği haiz 
Fatih Üniversitesi kurulmuştur. 

istanbul Robert Kolej mütevelli heyetince 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine devri karar
laştırılan taşınır ve taşınmaz her türlü mallar 
bu üniversiteye tahsis olunur» 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 1 nci 

maddesinin 1 nci cümlesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Rize Erzurum 
Hasan Basri Albayrak Rasim Cinisli 

Kütahya 
Mehmet Ersoy 

«Madde 1. — istanbul'da tüzel kişiliği haiz 
Fatih Üniversitesi kurulmuştur» 

Sayın Başkanlığa 
«Boğaziçi üniversitesi» adının «Fatih Üni

versitesi» şeklinde değiştirilmesini saygılarımla 
arz ederim. 

Tokat 
Hüseyin Abbas 

Sayın Başkanlığa 
«Boğaziçi Üniversitesi» adı ile İstanbul'da 

kurulacak üniversitenin adının «Fatih Üniver
sitesi» olarak değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

İstanbul 
Nuri Eroğan 
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Sayın Başkanlığa 
«Boğaziçi Üniversitesi» adının «Fatih Üni

versitesi» olarak değiştirilmesini saygı ile teklif 
ederiz. 

Zekeriya Kürşad 
Maraş 

Kemal Erdem 
Balıkesir 

Cemal Külahlı 
Bursa 

Mevlût Yılmaz 
Balıkesir 

Lûtfi Söylemez 
Gaziantep 

Ali İhsan Balım 
İsparta 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, takdim 
ettiğimiz önergelerin muhteviyatından da an
laşıldığı üzere, istisnasız hemen hepsi «Boğaziçi 
Üniversitesi» yerine «Fatih Üniversitesi» tâbiri
nin getirilmesini teklif etmektedirler. Yalnız, 
1 nci madde üzerinde değişiklik yapılmak sure
tiyle talepte bulunulduğu gibi, ayrıca madde 
zikredilmeden de «Boğaziçi Üniversitesi» yerine 
«Fatih Üniversitesi» şeklinde değişiklik yapıl
ması talebedilmektedir. Evvelemirde başlık 
ihakkmda olan değişiklik taleplerini tasvipleri
nize sunacağım. 

Şimdi başlık hakkındaki üç teklif bir arada 
okutuyorum. 

(Tokat Milletvekili Hüseyin Abbas, İstanbul 
Milletvekili Nuri Eroğan ve Maraş Milletvekili 
Zekeriya Kürşad ile Balıkesir Milletvekili Mev
lût Yılmaz, Balıkesir Milletvekili Kemal Erdem, 
Gaziantep Milletvekili Lûtfi Söylemez, Bursa 
Milletvekili Cemal Külahlı ve İsparta Milletve
kili Ali İhsan Balım'm önergeleri tekrar okun
du.)1 

BAŞKAN — «Boğaziçi Üniversitesi» adı ile 
İstanbul'da bir üniversite kurulması hakkında
ki kanun tasarısının başlığındaki «Boğaziçi Üni
versitesi» tâbirinin çıkarılarak, yerine «Fatih 
Üniversitesi» tâbirinin yerleştirilmesi konusunu 
İhtiva eden önerigelerin üçünü birden - aynı hu
susta olduğu için - tasviplerinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir, 

1 nci madde üzerinde değişiklik tekliflerini 
yeniden okutuyorum : 

(Denizli Milletvekili Sami Arslan'm ve Rize 
Milletvekili Hasan Basri Albayrak, Erzurum 
Milletvekili Rasim Cinisli ile Kütahya Milletve
kili Mehmet Er&oy'un önergeleri tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Başlığın maddeye uyması zaru
reti ile, başlık hakkındaki aynı mahiyetteki tek
lifin reddi üzerine bunların oylanmasına geçmi
yorum. 

Bu suretle 1 nci madde üzerinde başka ta
dil teklifi de bulunmadığından 1 nci maddeyi 
tasarıdaki şekli ile tasviplerinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeye geçiyoruz. 
Geçiş dönemi : 
Madde 2. — Boğaziçi Üniversitesi, bu kanu

nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl
lık bir geçiş dönemi için bu kanun hükümle
riyle, 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu ile ta
dillerinin bu kanuna aykırı olmıyan hükümle
rini uygular ve geçiş dönemini takibeden ilk 
öğretim yılından itibaren bütün gerekleriyle 
Üniversiteler Kanununa tabi olur. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isti-
yen sayın üye?.. Yok. 2 nci madde üzerinde ta
dil önergeleri de bulunmamaktadır. 2 nci mad
deyi tasarıdaki şekli ile tasviplerinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

3 ncü maddeye geçiyoruz. 
Madde 3. — Üniversitenin yetkili karar or

ganları, eğitim ve öğretim sistemi ile lisan ko
nusunda, bu üniversitenin özellikleri göz önün
de bulundurmak suretiyle uygun gördüklerini 
devam ettirmeye yetkilidir. 

Bu hüküm üç yıllık geçici süreye tabi değil
dir 

PLÂN KOMİSYONU BAKANVEKİLİ 
OAV1T OKYAYüZ (içel) — Sayın Başkan bu
rada bir şeyi tashih etmeme müsaade eder 
misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
PLÂN KOMİSYONU BAKANVEKİLİ 

OAVİT OKYAYÜZ (içel) — «Yetkilidirler» 
değil, «Yetkilidir» olacak efendim. 

BAŞKAN — «Yetkilidir» yani metindeki 
gibi. 

3 ncü madde üzerinde söz istiyen sayın 
üye?. Buyurun Sayın Eroğan. 

KADRİ EROĞAN (Sivas) — Muhterem ar
kadaşlar, 

3 ncü madde, üzerinde durulacak bir ehem
miyet arz ediyor. Sebebine gelince : Bu üni
versite kurulduğu andan itibaren «Bir ta
raftan 3 sene zarfında tasfiye edilecektir» de-
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niyor ve doğrudur, başka bir çaresi de yok
tur. Eski sistemini tatbik edecek. Zaten ec
nebi dil üzerine tedrisat yapan bir yüksek 
okuldur ve sonra normal üniversiteler şek
line gelecek, ama burada diyor ki; «Lüzum 
görülür ise aynı sisteme devam edilecek
tir» yani bu, aynen bildiğimiz Robert Kolej, 
usulü tedris bakımından, lisan bakımından 
eğer olduğu gribi devam edecekse bunu 
pek mümkün görmüyorum. Bu, vuzuha ka
vuşturulmalıdır. O zaman Orta - Doğu gibi 
ecnebi lisan üzerinden aynı sistemde devam 
edip gidecektir.. Bunun tahmil edeceği kül
fet ve bilhassa hocalar yönünden imkânlar 
ne şekilde sağlanmaktadır? 

Hulâsa olarak bir cümle ile istirhamım : 
Bu «lüzum görülmesi halinde aynı şekilde 
devam ettirilecektir» cümlesinden ne kasde-
dilmektedir? Yani Robert Kolej sistemi bu-
igünkü yüksek okullarda olduğu gibi aynen 
devam ettirilecek midir, başka bir şey mi 
düşünülüyor? öyle ise bambaşka bir hüvi
yet alıyor demektir. 

Bu hususun cevaplandırılmasını Komisyon
dan bilhassa istirham ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Salih Aygün. 
ıSALiH AYaüN (Amasya) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Kanun tedvin edilirken tasarıda bu 3 ncü 

madde mevcut değil idi1. Millî Eğitim Ko
misyonuna geldiğinde, Robert Kolej, Boğaziçi 
Üniversitesi haline gelince bunu idare eden 
arkadaşlarımızı müşkül duruma sokmamak 
için bu heyete eğitim ve öğretim, aynı za
manda lisan bakımından yetki verdik; mem-
.leketin bünyesine uygun olacak şekli seç
mede daha isabetli karar verecek heyet ol
ması bakımından insiyatifi onlara bıraktık. 
Yoksa başka bir şey düşünülmemiştir. Tah
min ediyorum bu tasarının en güzel madde
lerinden bir tanesi de budur. Çünkü bize iza
hat veren arkadaşlar, kitaplıkların tamamen 
İngilizce, Fransızca gibi ecnebi dille yazılı, 
kitapların, gerek teknik bakımdan, gerek 
sosyal bakımdan çokluğu, gerekse lâboratu-
var, âlet ve edevatı, kurulacak üniversitede 
hangi fakültelerin açılabileceği hususunda 
bu heyete yetki verilmesi uygun görülmüş
tür dediler. 

Madde, en güzel maddelerden bir tanesi
dir, maddenin bu şekilde geçmesinde fayda 
mülâhaza ederim. 

ıSaygılar sunarım. 
BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde başka 

söz istiyen sayın üye?. 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sual 

sorabilir miyiz efendim? 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Söz iste

dik. 
BAŞKAN — Buyurun, Sayın üğrasısoğlu. 
KADRİ EROĞAN (Sivas) —- Sayın Başkan, 

sualimiz vardı. Komisyon tarafından cevaplan
madı. Rica ederim, cevaplandırılması lâzım. 

BAŞKAN — Takdir Komisyona ait. 
KADRİ EROĞAN (Sivas) — Söz rica ediyo

rum Sayın Başkan. 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) Muhterem 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Boğaziçi Üniversitesi kanun tasarısının 3 ncü 

maddesi ile; bu üniversitede şimdiye kadar tat
bik edilmekte olan eğitim ve öğretim sistemi ile 
yabancı dil konusunda, bunlardan memleketimi
zin hayrına olanların ve bünyemize uygun dü
şenlerin devam ettirilmesi hususu, organların 
yetkisine bırakılmış bulunuyor. 

Takdir buyurursunuz ki, üniversiteler kendi 
çaplarında, memleket çapında, hattâ dünya ça
pında ananeye sahibolan bâzı kuruluşlariyle ta
nınırlar. Bir Cambridge Üniversitesinin, bir 
Oxford Üniversitesinin, bir istanbul Üniversite
sinin, Hacettepe veya Orta - Doğu Üniversitele
rinin kendilerine mahsus birtakım eğitim, öğre
tim sistemleri, metotları ve çalışma usulleri var
dır. Lisan konusunda da memleketimizde şimdi
ye kadar bir tek üniversitede, yani Orta - Doğu 
Teknik Üniversitesinde derslerin tamamı İngi
lizce dili ile yapılır, istanbul'da bulunan ve şim
diye kadar bir özel okul olan Rorbert Kolejin 
yüksek sınıflarında - ki, üç bölüm halinde çalış
mıştır - öğretim ingilizce yapılmaktadır. 

Memleketimizin menfaatlerine ve şartlarımı
za uygun olarak şayet bu üniversite hakkında
ki tasarı kanunlaşırsa, bu üniversitede tatbik 
edilmiş olan ve bir nevi ananeleşmiş olan usul 
ve sistemler Türk eğitim sistemi anlayışı içeri
sinde ya devam ettirilecektir, veyahut da değiş
tirilecektir. 

Kanaatimize göre aynı Orta - Doğu Teknik 
Üniversitesinde olduğu gibi, Hacettepe üniver-
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sitesinde olduğu gibi Robert Kolejin yüksek kıs
mında da, bu şekilde kendine mahsus olan bir 
bünye, bir yapı, bir sistem teessüs etmiştir. Bu 
sistemi değiştirip, değiştirmeme konusu uzun 
müzakereler neticesinde tasarıda yer aldığı şe
kilde tedvin edilmiştir; yani gerek Millî Eği
tim Komisyonunda gerekse Plân Komisyonunda 
bu sistemin bünyemize uygun olan yönlerinin 
devam ettirilmesinin organlarca sürdürülmesi 
hükme bağlanmış olmaktadır. En doğru yol bu
dur. 

Memleketimizde yabancı dille öğretim yapan 
bir ikinci üniversitenin mevcudiyetine ihtiyaç 
duymaktayız. Bu, hakikaten memleketimiz için 
şart olan hususlardan birisidir. Çünkü her yıl 
Devlet bütçesinden yabancı ülkelere yüzlerce, 
binlerce talebe göndermekteyiz ve bu yabancı 
memleketlerde yabancı kültürlerin etkisi altında 
ve çok defa değişik anlayış ve görüş açısında 
olan gençlerimiz memleketimize dönmektedir. 
Böyle olmaktansa, memleketimizde yabancı dille 
öğretim yapan ikinci üniversitenin bulunması ve 
kendi nezaretimizin altında bu üniversitenin en 
uygun sistemi devam ettirmesi en elverişli yol
dur. Bu sebeple maddenin aynen kabulünde lü
zum ve zaruret vardır. Memleketimizin menfaat
leri bunu icabettirir. 

Yüksek oylarınızı bu istikamette kullanırsa
nız, faydalı bir hizmet ifa etmiş olacaksınız. Tak
dir, Yüksek Heyetinizindir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI CAVİT OK-

YAYUZ (İçel) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; t?j 

ıSaym Kadri Erogan Komisyondan izahat 
istemekte ısrar etmeseydi, huzurunuza çıkıp 
sizi kısa bir zaman için dahi olsa raJhatsız et
mek istemiyecektim. 

^Ördüğünüz veçhile tasarı, Plân Komisyo
nuna geldiği zaman Millî Eğitim Komisyonu
nun uzun uzun konuşup, inceleyip, kıymetlen
dirdiği hüküm aynen kabul edilmiştir. Vuzuh
la ifade edildiği veçhile üniversitenin yetkili 
organı şimdiye kadar tatbik edilmekte olan eği-
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tim ve öğretim usullerinden memleketimizin 
şartlarına hangisi daha uygun düşüyor, hangisi 
ilerideki realiteleri, meselelerimizi halletmekte 
kıymet ve kifayet yönünden çocuklarımıza de
ğer kazandırabiliyorsa; onları değerlendirip, 
onları kıymetlendirip, onları usulünde muhafa
za ederek Sayın Kadri Etfogan'm da ifade et
tikleri gibi üç yıl içinde hakikî yörüngesine bü
tün hüviyeti ile oturtulacak ve memleket hiz
metinde bu istikamette Boğaziçi Üniversitesi 
heybet ve hüviyeti ile çocuklarımıza ve istik
balimize hizmet edecektir. 

Zannediyorum ki, maddenin şevkinde ayrı-
yeten izaha, vuzulha getirilmesi icabeden bir 
karışıklık da yoktur. Mesele, Millî Eğitim Ko
misyonunda ve Plân Komisyonunda size niya-
beten uzun uzun münakaşa edilmiştir. Memle
kette yabancı dille tedrisatın faydalı olup olmı-
yacağı, bu istikametteki eğitim ve öğretimin 
memlekete birşeyler kazandırıp, kazandırmıya-
cağı bahisleri uzun uzun incelenmiştir. Neticede 
Millî Eğitim Komisyonunuzun üniversitenin 
yetkili organına bırakmaktaki isabet hemen he
men ittihat ve ittifakla kabul edilerek huzuru
nuza getirilmiştir. Şüphe yok ki, karar, Büyük 
Meclisindir; ama biz Plân Komisyonu olarak 
Millî Eğitim Komisyonunun bu istikametteki 
kararında isabet bulmuşuzdur. Zannediyoruz 
ki, memleketin haynna bir gelişme bu şekilde 
Ibütün isabeti ile sağlanacaktır. Reylerinizin bu 
istikamette verilmesini arz ve istirham eder, 
hepinizi hürmetle selâmlarım. 

KADRİ EROGAN (İSivas) — Sayın Baş
kan, söz rica ediyorum. 

İBAŞKAN — Bir dakika efendim. 
3 ncü madde üzerinde dört sayın üye konuş

muş, iki sayın üye de konuşma talebinde bu
lunmuştur. Ayrıca, 3 ncü madde 12 geçici mad
deyi de ihtiva etmiş bulunduğu ve çalışma 
süremizin de sona ermiş olması nazara alına
rak; 

ili Ağustos 1971 Çarşamba günü saat 15,00 
te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanıma saati : 19,02 

• • 
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A • BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLAEI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
in 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X I . — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun tasarısı ve Köy İşleri ve 
Hân 'komisyonlarından 8 er üyeden kurulu 
19 No. lu Geçici Komisyonun birinci ve ikinci 
raporları (1/310) (S. Sayısı : 311 ve 311 e 
1 nei ek) (Birinci dağıtma tariki: 29 . 4 . 1971, 
(İkinci dağıtma tarihi : 21 . 7 . 1971) 

2. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
8 arkadaşımın, 17 . 7. . 1967 tarihli 506 sayılı 
Kanunun 123 ncü mMdesinin 2 ve 3 ncü fıkra
sının kıaldınkaası ve bir fıkra eklenmesi ile 
İzmir Milletvekili Burhaaıettin Asutay ve 4 ar-
feadıasıının, 506 sayılı Sosyal Sigortalaır Kanu
numun 123 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
üsanum teklifleri ve Çalışma ve Plan komisyon-
îamnıdaın 8 er üyeden kurulu 41 numaralı Ge
çici Komisyon raporu (2/496, 2/323) (S. Ba
yisi : 310) (Dağıtma tarihi : 27 . 4 . 1971) 

X 3. — Boğaziçi Üniversitesi adiyle İstan
bul'da bir üniversite kurulması hakkında kanun 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları (1/486) (S. Sayısı : 379) (Dağıtma ta
rihi : 12 . 7 . 1971) 

4. — Türk Ceza Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bâzı maddelerine fıkralar 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve İstanbul Mil
letvekili 1. Hakkı TekineTin Türk Ceza Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddelerine fıkralar ilâvesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (1/494, 
2/357) (S. Sayısı: 177 ve 177 ye 1 nei ek) (Da
ğıtma tarihi: 21 . 7 . 1971) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğln'nun, Millet Meclisi İçtüzüğünün 195 ve 196 
ncı maddelerinin değiştirilmesine dair tüzük 
teklifi ve gündeme alınmasına dair önergem. 
(2/199, 4/155) -(S. Sayısı : 308) (Dağıtma tari
hi : 19 . 4 . 1971) 

2. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya Öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, es
ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve 
İstanbul Milletvekili llhami Sancar'm, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 3 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 1316 sayılı Kararının Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergeleri ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5 /3 ; Cumhu
riyet Senatosu 4/66) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 171 ve 171 e 1 nci ek, Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 442) (Dağıtma tarihi : 10.5.1971) 

3. — Eski Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 1 .7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/2; Cumhu
riyet Senatosu 4/68) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 172 ve 172 ye 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 523) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

4. — 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 gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporları (Millet Meclisi 5/4; Cum
huriyet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 173 ve 173 e 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 522) (Dağıtma tarihi : 10 . 5. 1971) 



5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Veh
bi Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun, 22 . 5 . 1961 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge
si ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (Mil
let Meclisi : 5/6; Cumhuriyet Senatosu : 4/74) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 174 ve 174 e 1 nci ek; 
O. Senatosu S. Sayısı : 784, 784 e 1 nci ve 
2 nei ek) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

6. — İzmir Milletvekili ihsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (Millet Meclisi : 5/5; Cumhu
riyet Senatosu : 4/76) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 175 ve 175 e 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 898) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, Anka
ra Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletve
kili Hilmi İşgüzar ve Kocaeli Milletvekilli Veh
bi Eniğiz'in Genel af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 2/482) 
(S. Sayısı : 353) (Dağıtma tarihi : 15.6.1971) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Oztürkçine'nin, Türk Kanunu Medenisi
nin 485 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/9) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 
İ6. 6.1971) 

9. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırıl
ması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve. Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi : 
16.6.1971) 

10. — Burdur Milletvekili Mehmet Özfoey'in, 
eşinden beş sene ayrı kalan kan kocanın ayrıl
ması hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma 
tarihi : 16.6.1971) 

11. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet TevfikoğAu Hatice-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahalle 
10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'm affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/196) (S. Sayısı : 161 e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 2 1 . 6 .19171) 

12. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın 
Türk Ceza Kanununun, değişik 449 ncu mad
desinin 2 nci bendinin tadili hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) (S. 
Sayısı : 366) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

13. — 'Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet memurlarının disip
lin cezalarının affına dair kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu rapora. (2/135) (S. Sayısı : 367) 
(Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1071) 

14. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 nei maddesinin 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sayı
sı : 368) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

15. — Burdur Milletvekili Mehmet Özlbey'in, 
Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası ile 
cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayısı : 
369} (Dağıtma tarihi : 21.6.1971) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'nın, Türk Ceza Kanununun 480 nci 
maddesine son fıkra olarak bar fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/155) (S. Sayısı : 370) (Dağıtma tari
hi : 2 1 . 6 . 1971) 

17. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, ellerinde sağlık muayene fişi bulunma
yan İstiklâl madalyalı muharip gazilerle diğer 
bütün muharip gazilere Millî Savunma Bakan
lığınca sağlık muayene fişi verilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/301) (S. Sayısı : 372) (Dağıtma tari
hi : 26 . 6 . 1971) 

18. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm Türk 
Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci maddeleri
nin yürürlükten kaldırılması hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/388) 
(S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 6.7.1971) 

19. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, Türk Ceza Kanununun 426 nci madde
sinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/456) (S. Sayısı : 378) (Da
ğıtma tarihi : 6 . 7 . 1971) 

20. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat zabiti 
ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 8 nci 
maddesinin (E) fıkrasının değiştirilmesine dair 



kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/281) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi: 
12 . 7 . 1971) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Mehmet Güler ve 32 arkadaşının, Ticaret ve 
Sanayi Odaları, «Ticaret Odaları», «Sanayi 
Odaları», «Ticaret Borsaları» ve Ticaret ve 
Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Oda
ları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununun 
bâzı maddelerini değiştiren kanun teklifi hak
kında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklikler hakkında Millet Meclisi Sanayi, Sanayi 
ve Ticaret komisyonları raporları (Millet Mec
lisi 2/59; Cumhuriyet Senatosu 2/282) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 334 e 1 nci ek; Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 1374 e 1 nci ok) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 7 . 1971) 

22. — Ordu Milletvekili Ata Bodur ve 13 ar
kadaşının, 5590 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Sanayi 
ve Ticaret Komisyonu raporu (2/324) (S. Sa
yısı :" 384) (Dağıtma tarihi : 23 . 7 . 1971) 

X 23. — içişleri Bakanlığı Sivil Savunana ida
resi Başkanlığı Fon işleri Saymanlığının 1967 tak
vim yılı genel bilançosu hakkındaki raporun su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/478) (S. Sayı
sı : 393 (Dağıtma tarihi : 2 . 8 . 1971) 

X 24. — Hacettepe Üniversitesinin 1968 büitçe 
yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Hacettepe Üniversitesi 1968 bütçe yılı Kesin
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/499, 1/213) (iS. Sayısı : 394) (Da
ğıtma tarihi : 2 , 8 . 1971) 

X 25. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1967 bütçe yılı Kesinhesabı
na ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 
1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/266, 1/133) (S. 
Sayısı : 395) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 26. — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1968 bütçe yılı Kesinhesalbı-
na ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Hava 
Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 1968 

bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/460, 1/239) (S. Sa
yısı : 396) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 27. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 19165 takvim yılı konsolide bilanço-
suna ailt raporun sunulduğuna dair Sayışıtay Baş
kanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu rapo
ru (3/508) (S. Sayısı : 399) (Dağıtma tarihi : 
2 . 8 . 1 9 7 1 ) 

X 28. — Devlet Onman işletmeleriyle Keres
te fabrikalarımın 19-05 yılı bilançosunun sunuldu^ 
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve Sa
yıştay Komisyonu raporu (3/390) (S. Sayısı : 
400) (Dağıtma tarihi : '3 . 8 . 1971)' 

X 129, — Orman Genel Müdürlüğünün 1967 
bütçe yılı Kesinhesalbına ailt genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Orman Genel Müdürlüğü 1967 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/277, 1/67) (S. Sa
yısı : 401) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 30. — Vakıjflar 'GeneH Müdürlüğünün 1967 
bütçe yılı Kesinhesalbına ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduuğna dair Sayuşitay Başkanlığı 
tezkeresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/278, 1/131 ) (S. Sa
yısı : 402) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 31. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 
1967 bütçe yılı Kesinhesalbına ait genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Karayolları Genel Müdür
lüğü 1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasa
rısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/276, 1/64) 
(S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

X 32 — Tekel Genel Müdürlüğünün 1967 yılı 
Kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayışltay Başkanlığı tezkeresi 
ile Tekel Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/502, 1/74) (S. Sayısı : 397) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 8 .1971) 

X 33. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1968 
bütçe yılı Kesinhesabına ait Genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Petrol Dairesi Başkanlığı 
1968 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu rapora (3/267, 1/243) (S. 
Sayısı : 398) (Dağıtma tarihi : 4 . 8 . 1971) 



X 34. •— istanbul Üniversitesinin 1968 bütçe 
yılı Kesinhesabma ait genel uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile İstanbul Üniversitesi 1968 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 
(Komisyonu raporu (3/500, 1/279) (S. Sayısı : 
404) (Dağıtma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

X 35. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1967 bütçe yılı Kesinhesabma ait genel 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Beden Terbiyesi 
'Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu ra
poru (3/265, 1/50) (S. Sayısı : 405) (Dağıt
ma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

36. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gül
sen ve 10 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa ek 7 . 2 . 3969 tarih ve 1101 
sayıilı Kanuna geçici madde eklenmesi hakkın
da Millet Meclisince reddolunan kanun teklifine 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunun metni hakkında 
Millet Meclisi 37 No. lu Geçici Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi : 2/230; Cumhuriyet Se
natosu : 2/322) (Millet Meclisi S. Sayısı : 322, 
Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1.971; 322 ye 1 nci ek, 
Dağıtma tarihi : 5 . 8 . 1971) (Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1607 ve 1607 ye ek) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 1076 sayılı Yedek Subay ve yedek aske
rî memurlar Kanununun 3 neü maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna -geçici maddeler ilâve
sine dadr 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 
ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla deği
şik 3 neü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun tasarıları ve Millî Savunma Komisyonu 
raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246) (Dağıt
ma tarihi : 28.1.1971) 

2. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuru
luş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
38 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) 
(S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 

3. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'm, 
çırak, kalfa ve ustalık kıaınuın teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 
komisyon! arımdan seçilen 4 er üyeden kurulu 
5 Ne. lu Geçıici Komisyon raporu (2/14) (S. Sa
yısı : 126 ve 126 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
10 .3 .1971) 

4. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'ın ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve İçiş
leri Komisyonu raporu (2/162, 2/163) (S. Sayı
sı : 192 ve 192 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
15 . 3 . 1971) 

X 5. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'-
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S. 
Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Dağıtıma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

6. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
yasama ve yürütme organlarında görev alanla
rın mal bildiriminde bulunmaları hakkında ka
nım teklifi ve İstanbul Milletvekili Nuri Er
oğan'm önergesi (2/297) (S. Sayısı : 306) (Da
ğıtma tarihi : 24.3.1971) 

X 7. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşının, Çiftçi mallarının korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun önerge
si (2/171) (S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 
25 . 3 . 1971) 

X 8. — Noterlik kanunu tasarısı ve Çalışma 
Adalet, MaJiiye ve Plân komisyanlarınıdaaı seçiHen 4 
er üyeden kurulu 9 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/92) (S. Sayısı : 130 ve 130 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 4 . 1971) 

9. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine, 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
tadil ve ekleri ile Adalet Bakanlığı bölümüne 
kadro eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/185) 
(S. Sayısı : 212 ve 212 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 3 . 5 .1971) 
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10. — 6785 sayılı İmar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkında kamun tasarısı 
ile Istanlbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Milî 
kıyılar kanunu teklifi ve İmar ve İskân, İçişleri 
ve Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek ku-
rul'an 7 numaralı Geçici Komisyon raporu (1/161, 
2/294) (S. Sayısı : 137 ve 137 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 5 . 1971) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Kökcr ile Ankara Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz'm, Şehit Komando eri Mevlût Meric'in 
annesine, eşine ve çocuğuna vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi 
ile Ankara Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm 
önergesi (2/503) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 5 . 1971) 

X 12. — Gümrük kanunu tasarısı VĞ Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksolcy 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 
ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ve Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümü
nün değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, 
Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarından seçi
len 3 er üyeden kurulu 16 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı : 
162 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 .1971) 

13. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurlan Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih ve 
1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 5 nci 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Plân Komisyonu raporu (1/485) (S. Sa
yısı : 343) (Dağıtma tarihi : 1 1 . 6 .1971) 

14. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
nar köyü hane 1, cilt 5, sayfa 1 de nüfusa ka
yıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin kızı, Fatma'dan doğma 1928 doğumlu 
Zehra Yama'nm ölüm cezalarına çarptırılmala
rı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

15. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 nu

marasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necilbe'-
den doğma 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin 
ören'in ölüm cezasına çarptırılması hakkmda 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/48) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1971) 

16. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
Bucağı Yiğitler köyünün İS hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma Mehmet Ali 
oğlu 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı köyünde otu
rur Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1971) 

17. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt 
ve 146 sayfasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, 
Güneş'ten doğma 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim 
Gümüş'ün ölüm cezasına çarptırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/53) (S. Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1971) 

18. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Fikriye'den doğma 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlıik 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 15.6.1971) 

19. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73 te nüfusa 
kayıtlı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1935 doğum
lu Abidin Deminbağ'm ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

20. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyük-
dere Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 ve 
sayfa 11 de nüfusa kayıtlı Saffetoğlu Havva'
dan doğma 8.6.1943 doğumlu Selâmi Kodal'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1971) 

X 21. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı ve 
Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu 30 No.lu Geçici 
Komisyon raporu (1/86) (S. Sayısı : 358) (Da
ğıtma tarihi : 16.6.1971) 
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22. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar odası ka
nunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plân komisyonları raporları (2/197) 
(S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

X 23. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından se
çilen 3 er üyeden kurulu 30 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/93) (S. Sayısı : 363) (Da
ğıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

24. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun hakkında 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile içişleri Komis
yonu raporu (1/150) (S. Sayısı: 375) (Dağıt
ma tarihi: 2 . 7 . 1971) 

25. — 8 . 6 . 1965 tarih ve 625 sayılı Özel Öğ
retim Kurumlan Kanunumın 21 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/451) 
(iS. Sayısı : 410) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

(Millet Meclisi 145 nci Birleşim) 


