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içindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti 

2. — Yoklama 

Sayfa 
716:717 

718 

718 3. — Demeçler ve söylevler 

1. — M araş Üyesi Cenap Aksu'nun, 
CENTO'nun Dışişleri Bakanları seviyesin
de Ankara'da yapılan toplantıya katılmış 
bulunan Amerika Dışişleri Bakanına karşı 
yakışıksız birtakım hareketlere girişildi-
ğini, bunların bir kısmının komünist tah
rikleri olabileceğine dair demeci 718:719 

2. — Tabiî Üye Sıtkı Ula'y in; son gün
lerde bâzı fikir cereyanlarının sokağa dö
külmek istidadı gösterdiğine, vatandaşla
rın bundan endişe ve üzüntü duydukları
na, Hükümetin gerekli tedbirleri alması 
gerektiğine dair demeci 719:720 

3. — Cumhurbaşkanınca seçilen üye
lerden Hasan Kangal'ın; Amerika'nın 
muhtelif eyaletlerinde teşhir edilmek 
üzere tarihî değeri çok yüksek bir kısım 
eşyanın Amerika'ya gönderilmesi için bâzı 
hazırlıkların yapılmakta olduğunu işitti
ğinle, bunun doğru bir hareket olmadığına 

Sayfa 
ve hiç kimsenin bu eşyaya tasarruf yetkisi 
bulunmadığına dair demeci 720:721 

4. — İstanbul Üyesi Ekrem Özden'ihf; 
merhum Irak Cumhurbaşkanı için isabetli 
olarak yapılan matem dolayısiyle İstan*-
buFda bayrakların yarıya çekilmesi olayı
nı tetkik ve bu sahada büyük bir lâubali
lik içinde bulunuMuğunu tesbit ettiğine, 
Bayrak Kanununun bütün şümulü ile tat
biki gerektiğine dair demeci 721 

5. — Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın1; 
Ankara ve İstanbul'da birtakım gençlik 
hareketlerinin cereyan ettiğinle misafirlere 
karşı gösterilerin yapılmasını kendisinin 
de tasvibetmediğine ancak bu gibi mahdut 
hâdiselerin ümit kırıcı ve memleketi ema
net edeceğimiz bütün gençliğe mal edilme
sinin de doğru bir hareket olamı'yacağma 
dair demeci 721:724 

6. — İstanbul Üyesi Osman Zeki Gü-
müşoğlü'nun; komünizm diye bir doktrin 
buluıHmadiğına, bunun bir parti ismi oldu
ğuna, yeni Anayasadaki sosyal kelimesi-



Sayfa 
nin sosyal' Devlet düzenini değil, Devlete 
birtakım sosyal fonksiyonlar tahmil etti
ğinin bir ifadesi bulunduğuna, aşırı cere
yanlar karşısında bulunmanın Hükümetin 
vazifeleri cümlesinden olduğuna dair de
meci 724:725 

7. — îzmir Üyesi İzzet Birand'ffl; içti
mai bünyemizdeki huzursuzlukların halli 
için Cumhuriyet Senatosunda bir genel 
görüşme açılmasının isabetine işaretle, 
daha evvel yapmış olduğu konuşmasının 
basma yanlış aksettirildiğine dair demeci 

4. — Andiçme 
1. — Cumhurbaşkanınca 

Ragıp Üner'in andiçmesi 
seçilen üye 

725: 
726 
726 

726 

5. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 726 

1. — Avrupa Konseyi 18 nci dönem 
toplantısına katılmak üzere aday gösteri-

Sayfa 
len üyelere dair parti grup başkanlıkları 
tezkereleri 726:727 

2. — Vazife ile yurt dışına giden Köy-
işleri Bakanı Sabit Osman Aveı'ya dönü
şüne kadar, DeVİ'et Bakanı Cihat Bilge-
han'rn vekillik edeceğine dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/486) 

3. —• 6831 sayılı Orman Kanununun 
108 nci maddesinin 5, 6 ve 7 nci fıkraları
nın, Anayasaya aykırı görüldüğünden ip
taline karar verildiğine dair Anayasa 
Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi 

6. 

727 

727 

727 Görüşülen işler 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Se'zai O'Kan'ın, İçtüzüğün 17 nci madde
sinin «A» bendinin III ncü fıkrasında, de
ğişiklik yapılmasına dair İçtüzük teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu (2/190) (S. Sayısı: 
753) 727:729 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının; Cum
huriyet Senatosu üyelerinin 1/3 ünün yenilen
mesi için 5 Haziran 1966 tarihinde yapılacak 
seçimlerle ilgili, 

Vaizife ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri OağlayangiFin dönüşüne 
kadar kendisine, İçişleri Bakanı Faruk Sükan'm 
vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı, 

Vazife ile yurt dışına giden Çalışma Bakanı 
Ali Naili Erdeni'in dönüşüne kadar kendisine, 
Gümrük ve Tekel Bakanı İbrahim Tekin'in ve
killik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi okundu bilgi edinildi. 

Cumhuriyet Senatosu üyeleri İhsan Hamil 
hakkındaki 5398 sayılı Kanunun 1, 2 ve 3 ncü 1 Tigrel, Gavsi Uç.agök ve Yusuf Demirdağ'a izin 
maddelerinin Anayasaya aykırılığı dolayısiyle verilmesi hakkında Başkanlık tezkeresi okundu, 
iptal olunduğunla dair, I kabul edildi. 

Berlin Parlâmentosu tarafından davet edi
len ve 25 - 30 Nisan 1966 tarihleri' arasında 
Berlin'i ziyaret edecek olan Parlâmento Heye
timize dâhil Cumhuriyet Senatosu üyelerinin 
isimlerini bildireni Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı, 

Türk - Birleşik Arap Cumhuriyeti Parlâ
mento Dostluk Grupunun kurulduğuna dair 
adı geçen Grup Müteşebbis Heyeti Başkanlığı, 

Irak Cumhurbaşkanının Bağdat'ta yapıla
cak cenaze törenine, Cumhuriyet Senatosu Baş
kanı İbrahim Şevki Atasağuın'un Başkanlığında 
Hükümeti temsilen bir heyetin katılacağına dair 
Başbakanlık tezkereleri! okundu kabul edildi. 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığının; Millî 
Savunma Bakanlığının kuruluş ve görevleri 
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440 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesinde 
değişikli'k yapılması hakkındaki kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul edilen metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları öncelikle 
görüşüldü ve tasarı kanunlaştı. 

Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'ın 274, 
Muğla Üyesi Muall'â Akarca'nvn 275, 
İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin 300, 
Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun 307, 308, 
Niğde Üyesi İzzet Gener'in 358, 
Erzurum Üyesi Osman Alihoeagil'in 366, 
İzmir Üyesi Hilmi Onat'm 369, 
Zonguldak Üyesi Tevfik İnei'nin 372, 
İstanbul Üyesi Erdoğan Adalı'nın 373, 
Kırşehir Üyesi Ali Rıza Ulusman'm 376, 
Sayılı sorularının görüşülmesi; ilgili bakan

ların, 
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Osman Kök-

sal'ın 280, 349, 
Tekirdağ Üyesi Cemal Tarlan'ıu 317, 333, 
Bingöl Üyesi Sabrı Topçuoğlıı'nuıı '324, 
Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in 330, 331, 
Antalya Üyesi Mehmet Pırıltı'nııı 340, 
Bursa Üyesi Cahit Ortaç'm 350, 
Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ'un 355, 362, 
Hatay Üyeni Enver Bahadırlı'm n 356, 357, 
Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in 3)59, 360, 
Muğla Üyesi Muall'â Akarca.'nın 363, 
Tabiî Üye Ahmet Yıldız'm 371, 
Sayılı sorularının görüşülmesi, soru sahibi

nin, bu birleşimde hazır bulunmam a lan, 
Diyarbakır Üyesi İhsan Ham ît Tigrel'in 351, 
Sayılı sorusu soru sahibinin izinli olması se

bebiyle, gelecek sora gününe bırakıldı. 
İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, ilâç 

imalâtı yapan müesseselere dair sözlü sorusu, 
Adalet Bakanı Hasan Dincer ve 

Burdur Üyesi Faruk Kınaytürk'üu; İstanbul 
Bina ve Arazi İtiraz Komisyonun a dair sözlü 
sorusu Maliye Bakam İhsan Gürsan tarafından 
cevaplandırıldı. 

Romanya'ya gidecek Parlâmento Heyetine 
A. P. Grupu adına Burdur Üyesi Farak Kmay-
türk'ün katılacağına dair A. P. Grupu Başkan
lığı tezkeresi ile, 

Açık bukınan Cumhuriyet Senatosu Cum-
hurbaşkauh'ğı Üyeliğine Prof. Dr. Ragıp Üner'-
i'iı seçilmiş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi okundu, bilgi edinildi. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sezai 
O'Kanı'ın, İçtüzüğün 17 nci maddesinin (A) 
bendinin III mcü fıkrasında değişiklik yapıl
masına dair İçtüzük teklifi ile 

Cumhuriyet Senatosu M araş Üyesi Cenap 
Aksu ve 5 arkadaşının, İçtüzüğün 114 ncü mad
desi sonluna iki yeni fıkra eklenmesine dair İç
tüzük teklifi ve Cumhuriyet Senatosu An a yas a 
ve Adalet Komisyonu raporları ile 

Maliye Bakanı İhsan Gürsan'ın Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 9 . 7 . 1965 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 3656 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine; 

Maliye Bakanı İhsan Gürsan'm, Dilekçe 
Karma. Komisyonu Genel Kurulunun 9 7.1965 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 3657 sayılı 
Kararın Genel Kuralda görüşülmesine ve 

Maliye Bakanı İhsan Gürsan'm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 9 . 7 . 1965 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 3658 sayılı 
Kararın Gene! Kurulda görüşülmesine dair 
önergeleri ile bunlara ilişkin Dilekçe Karma 
Komisyonu raporlarının görüşülmesi, ilgili ko
ni isyonların hazır bulunmaması sebebiyle gele
cek birleşime bırakıldı. 

21 Nisan 1966 Perşembe günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 17.35 te son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Çanakkale 
S t m Atalay Nahit Alt an 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Âdil Ünlü 
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B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırn Atalay 

KÂTİPLER : Nizamettin Özgül (Gaziantep), Nahit Altan (Çanakkale) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN —• Yoklama yapılacaktır. j toplanmak üzere Birleşime ara veriyorum. 
(Yoklama yapıldı.) j 
BAŞKAN — Yeter sayı yoktur. Saat .1.6 da I Kapanma saati : 15,10 

ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 16,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Nizamettin Özgül (Gaziantep), Nahit Altan (Çanakkale) 

BAŞKAN — Altmış sekizinci Birleşimi açı
yorum. Çoğunluğumuz var, görüşmelere başlı
yoruz. 

Gündem dışı dört tane talep vardır, Sayın 
Aksu, Sayın- IJl'ay, Sayın Kangal, Sayın özden. 

Çok kısa olmak kaydiyle Sayın Aksu buyu
run. Efendim, Önergenizde Amerika Dışişleri 

1. — M araş Üyesi Cenap Aksu'nun; CENTO'-
nun Dışişleri Bakanları seviyesinde Ankara'da 
yapılan toplantıya katılmış bulunan Amerika 
Dışişleri Bakanına karşı yakışıksız birtakım ha
reketlere girişildiğine, bunların bir kısmının ko
münist tahrikleri olabileceğine dair demeci 

CENAP AKSU (Maraş) — Muhterem Baş
kan, sayın senatörler; CENTO İttifakına dâhil 
devletlerin Hariciye Bakanları seviyesinde ve 
Ankara'da toplanan heyete iltihak etmek üzere, 
birkaç günden beri memleketimizde bulunan Bir
leşik Amerika Devletleri Dışişleri Bakanı Sayın 
Dean Rusk'm memleketimize gelişinden itibaren 

Bakanı1 Dean Rusk'a gösteriler yalpan gruplar 

hakkında, diyorsunuz, Sayın Aksu. Misafirler 
Ankara'dadır, bu sebeple karşılıklı konuşmala
ra mahal vermiyece'k şekilde, üslûbu hakimane 
ile bir konuşma yapacağınızdan emin bulunu
yorum. 

zaman zaman Türk Devletinin ve milletinin ge
lenek ve misafirperverliği ile asla telifi caiz ol-
nııyacak şekilde ve Türk Milleti tarafından da 
hiçbir suretle tecviz olunamıyacak suret ve mahi
yette, içlerinde maalesef bilerek veya bilmiyerek 
üniversite gençlerinin de bulunduğu markist dü
şünceli bâzı grupların NATO ve CENTO ittifa
kına bağlı bulunduğumuz (Gürültüler), (Başkan 
vazifeni yap, sesleri) 

BAŞKAN — Ben vazifemi yaparım. 
NİYAZ t A G I R N A S L I (Ankara) — Onlar 

bu vatanın çocuklarıdır. 
CENAP AKSU (Devamla) — Bunların için

de vatanperver olmıyanlar da olabilir. 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 
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NİYAZÎ AĞIRNASLI (Ankara) — Ona ken
di memleketlerinde de katil diye bağırıyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı, müdahale et
meyiniz. Devam ediniz, Sayın Aksu. 

CENAP AKSU (Devamla) — Bâzı grupla
rın CENTO, NATO ittifakiylc bağlı bulunduğu-
ğıımuz Birleşik Devletlerin Muhterem Harici
ye Vekiline karşı ve aleyhte devam eden 
gösteriler münasebetiyle bu kürsüden mütalâa
larımı arz etmeyi vazife telâkki etmekteyim. 

Muhterem senatörler, 
Müsavi şartlar dâhilinde bugüne kadar 

katıldığımız müdafaa paktları çerçevesinde 
Birleşik Amerika Devletiyle gayet ciddî ve 
samimî devam eden dostluk ve ittifakımıza göl
ge düşürme maksadını taşıyan her türlü gösteri 
ve hareketleri'n karşısında olduğumuzu peşinen 
ifade etmek isterim. 

Demokratik nizamın hür düşünce ve insan 
haklarının büyük müdafii bulunan Birleşik 
Amerika'nın dostluğunu ve ittifakını bir tarafa 
iterek yerine başka ideolojileri ikame etmek üş
üyen birtakım macera heveslilerinin sakîm ol
duğu kadar milletimizin ve yurdumuzun aley
hinde sonuçlar doğuracağına şüphe etmediğim 
hareketleri asla tasvibetmemekteyiz. Ve-yine 
Hükümetten de kanun yollarına başvurulmak 
suretiyle bu gibi menfi ve geleneklerimize ve 
misafirperverliğimize sığmıyan hareketlere yel
tenenleri men etme yolunda daha ciddî tedbir
ler almalarını rica etmek isterim. 

Türk Milletinin ve yurdunun menfaatlerini 
ve geleneklerini hiçe saymak suretiyle muhte
rem misafirlerimizi izacetmek ve meydanlarda 
toplanarak yuhalar çekmek yolunda olanlar bil
melidir ki, Türk Milleti bu tarz hareketi üzün
tü iie izlemekte ve asla tecviz etmemektedir. 

Hükümetimizin daha ciddî, daha zecrî ter
tip almasını beklemekte olduğumuzu bu kürsü
den ifade etmeyi vazife telâkki etmekteyiz. 
Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

2. — Tabiî Üye Sıtkı Ulay'in; son günlerde 
bâzı fikir cereyanlarının sokağa dökülmek isti
dadı gösterdiğine vatandaşların bundan endişe 
ve üzüntü duyduklarını, Hükümetin gerekli ted
birleri alması gerektiğine dair demeci 

BAŞKAN — Sayın Ulay, buyurunuz. 
Sayın Ulay iki dakikalık gündem dışı söz is

temişlerdir. I 

SITKI ULAY (Tabiî Üye) — Muhterem ar
kadaşlarım, benim de bu konuda söz ricasında 
bulunduğumu Başkanlık Divanına mâruzâtımla 
takdim etmiştim. Yalnız bu mevzuda bendeniz 
ne sayın misafir, ne de Marks'ı düşünmiyerek 
başka açıdan durumu mütalâa etmek istiyorum. 

Bugünlerde bâzı fikir cereyanlarının kılık 
ve kalıp değiştirerek sokağa dökülmek istidadı 
el'betteki hepiniz gibi, duruma tarafsız bir gözle 
bakan bütün vatandaşlarımızı üzüntü ile haklı 
endişeye sevk etmektedir. 

Bugün kilosu 2,5 lira olan soğanla, çoğun
luğu ekmek ve geçim derdinde olan bir toplu
mun dertlerine derman olunma ve vatandaşın 
karnını doyurarak kalkındırma yolundaki her 
türlü açık ve serbest fikir münakaşası nazarla
rımızda ne kadar makbul ve muteber ise bu 
münakaşaların Türk yurdu, Türk bütünlüğü 
aleyhindeki her türlü tezahür ve inkişafı da 
şüphesiz o derecede tehlikeli ve nazarlarımızda 
menfur olmaktadır. 

Gayesi toplum kalkınması olan mücadelemi
zin Türk gençliğini bâzı ideolojiler ile bâzı 
devletler taraftarı olarak parçalaması yarınla
rımızda bizi Osmanlı İmparatorluğunun inkırazı 
sebepleri tekerrürüne kadar sürükliyebiiir. Ha
kikatte dedeleri ile babaları aynı topraklar uğ
runa yanyana şehidolan bugünkü evlâtlarımı
zın ciddî ve esaslı olarak ne kanaatlerinde ve 
ne de anlayışlarında bir fark ve ayrılış yoktur 
ve olmaması da lâzımdır. Ancak ve eğer evlât
larımızı teşvik edip Öne sürmek istiyen çatış
maların altında, çatıştırmaların altında ve te
melinde Amerikanofil ve Rusofil emellerle si
yasi ve iktisadi çıkar yolu parmakları görülür 
ve kokuları sezilirse o zaman yarınlarımız için 
gelecek tehlike daha da artabilir ve bizleri daha 
da üzebilir. 

Yakın tarihimiz defalarca ispatlamıştır ki, 
bugünün cereyanları bilhassa siyasi partilerde 
bir melce bulmaları hali vatanın büyük kayıp 
ve zararlarına mal olmakta ve nedameti de asla 
şifa getirmemektedir. 

Bu sebeplerle sırası gelmiş iken benim hu
zurlarınızda memleketin bugün her türlü mesu
liyetini yüklenmiş olan siyasi partilerimizden 
tek istirhamım, kendi bünyelerinde maksatlı1 

olarak gençliğin temellerine el uzatmak istida
dında olanlar varsa, bulunursa bunlara karşı 
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partilerimizin asla müsamahakâr davranın ama
ları ve sapık her türlü fikrin partilerimizde 
melce bulmaiması için İni mukaddes ça'tı allında 
bütün partiler olarak bir anlayış ve işbirllği'ın? 
varmamız ricasından ibarettir. Hepinize hür
metlerimi ve sevgilerimi takdim ederim. (Alkım
lar) 

3. — Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden 
Hasan Kangal; Amerika'nın muhtelif eyaletle
rinde teşhir edilmek üzere tarihî değeri çok yük
sek bir kısım eşyanın Amerika'ya gönderilmesi 
için bâzı hazırlıkların yapılmakta olduğunu işit 
tiğine, bunun doğru bir hareket olmadığına ve 
hiç kimsenin bu eşyaya tasarruf yetkisi bulun
madığına dair demeci 

BAŞKAN — Sayın Kangal, Amerika'ya 
gönderilen müze eşyaları hakkında söz iste
mektedirler, buyurun. 

HASAN KANGAL (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senato
sunun muhterem üyeleri, 1954 ve 1957 yılları 
arasında vaktin hükümeti müzelerimizde bulu
nan kıymetli ve paha biçilmez eserleri bir he
yet marifetiyle Amerika'ya göndermişti. O va
kit bendeniz Mecliste idim. Bir tahkikat mev
zuu haline hâdise getirilmiştir, o günkü zabıt
larda bu iddialar da mündemiçtir ki, bu millî 
eserlerimizi, bu millî âsârı Amerika'ya götüren 
heyet vazifesini lâyikiyle yapmamış ve tarihin 
o kıymetli eserleri ayaklar altında çiğnenmiş, 
hattâ ve hattâ o büyük Fatih'in kaftanı yırtıl
mıştı. O günkü iddialar, âni olarak huzurunuza 
zabıtları tetkik etmeden çıktım, kulağımda ka
lan hâtıralarla naklediyorum; bir kısım eşyala
rın da kaybolduğu ve heder edildiği iddia edil
miş, hâdise o günkü iktidarın parti grupunda 
bir iç bünye meselesi olarak kapatılmış ve kül-
lenmişti. Dünün bu azim hatası bu kere yine 
tekrarlandığını ve tekrarlanmak üzere olduğu
nu öğrenmiş bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım yine bir heves, yine 
bir arzu maddi, maddi olmaktan ziyade büyük 
mânevi kıymetleri haiz, hiçbir şekilde bir tari
hin vücuda getirdiği bu eserleri bir arzu ve 
kanaatimce lüzumu olmıyan bir düşünüşle millî 
hudutlarımızdan dışarıya çıkarılmak gayreti 
içindedir. Bunlar nelerdir? Fatih'in ve Büyük 
Kanuni'nin kıymet biçilemiyen kaftanları, hü- I 
nername, minyatürler, sürnameler, büyük hat- | 

tatların elyazması Kuranıkerhnler, Konya'da 
bulunan müzelerimizden getirilmiş Selçuk halı
ları ki, bu dünyanın hiçbir yerinde Türkiye'
den gayri bir yerde mevcut değildir. Emsalsiz 
kitap ciltleri, tezhipler, altın ve murassa leğen 
ve ibrikler, Kuran muhafazaları, sedef, bağa 
kakmalar, rahlılar, çiniler ve bilhassa Piri Re
isin haritası. 

Şöyle düşünülmekte : Bunlar sandıklar içi
ne konulacak, bir heyet marifetiyle Amerika'
ya götürülecek ve Amerika'da on vilâyette pa
nayır dolaştıran panayırcılar ekibi gibi on eya
lette gösterilecek ve sonunda getirilecektir. 

Muhterem arkadaşlarını, bunlar üzerinde ta
sarruf hiç kimsenin hakkı değildir. Türkiye'de 
ne bir Hükümet ne de bir şahıs tarihin nıalet-
tiği bu kıymetler üzerinde tasarruf hakkını 
kendinde ne cesaretle görür'? Bu ınesuliyetsiz 
bir histir hayret ediyorum. (Bravo sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, bunların içinde Bü
yük Millet Meclisine bağlı saraylarda bulunan 
eşyalar da vardır. Saraylar Büyük Millet Mec
lisine bağlıdır. Bu itibarla en hafif tabiriyle en 
ufak bir Devlet anlayışıyla bu saraylara taallûk 
eden eşyalar hakkında millî hudutlar dışına çı
karılabilmesi için Meclisin kararının alınması 
lâzımgelir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir lâubalilik için
de son devirleri geçirmeye alıştık. Tahammül 
ediyoruz bu lâubaliliğe ama millî mefahirimize 
el sürüldüğü an bunun karşısında olacağız. 
Muhterem arkadaşlarım; bunlardan bir tanesi
nin üzerinde bulunan en ufak bir şey, bir par
ça heder olursa, bunun telâfisine kim cüret ede
bilir, kim bunu telâfi etmek kudretini kendisin
de bulur1? Bu bakımdan diğer devletlerde hâdi
seleri görüyoruz. Laurrc Müzesinde bulunan 
Jocont'un, Mona Liza tablosu var. Bu tablonun 
başında polisler nöbet tutarları Bayan Kennedy 
Fransız asıllıdır. 

Bu tablonun Amerika'ya getirilmesi için şah
san teşebbüste bulunmuştur. Fakat Fransız 
milleti bir tabloyu, bir ressamın tablosunu dahi 
Fransız hudutlarından dışarıya çıkarmamıştır. 
Nerede kaldı ki, iki tane büyük hakanın hiiâtı, 
kaftanı ve emsali nadide eşyalar... 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümetin bu işi 
ciddiyetle ve Devlet anlaşıyı içinde ele alma
sını kendieriııe tavsiye ederim. Acaba Ilükü-
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met bu anlayış seviyesinde, midir! Onu da ya
kında vermiş olacakları tarihî kararlariyle Türk 
Milletinin önünde ispat etmiş olacaklardır. Ken
dilerini huzurunuzda ikaz ediyorum. Bu millî 
eserlerimizi, varlık ve benliğimizi, millî hudut
lar dışına çıkarmayı Süleyman Demirci değil, 
bütün partisinin dahi karar verme hakkına sa
hip değildir. Hürmetlerimle. (Orta sıralardan 
ve sağdan alkışlar) 

4. İstanbul Üyesi Ekrem Özden'in, merhum 
İrak Cumhurbaşkanı için isabetli olarak yapılan 
matem dolayısiyle İstanbul'da bayrakların yarı
ya çekilmesi olayını tetkik ve bu sahada büyük 
bir lâubalilik içinde bulunulduğunu tesbit ettiği
ne Bayrak Kanununun bütün şümulü ile tatbiki 
gerektiğine dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Özden de gündem dışı 
söz istemişlerdir kısa olmak şartiyle buyurunuz 
edendim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, feci bir uçak ka
zasında hayatı sönen Irak Cumhurbaşkanı Ab-
düssclâm Arifin bu feci ufulü münasebetiyle 
Türkiye'de bir matem ilân edilmiştir. Bunun 
hakkında hiçbir şey söylemeye dillimiz varmaz. 
Elbetteki dost ve yakın komşumuz Cumhurbaş
kanının ölümü Türkiye için üzüntülü bir hâ
disedir. Bunun matemi yerinde olmuştur. An
cak 16 ve 17 Nisana tesadüf eden Cumartesi 
ve Pazar günü Ankara'dan İstanbul'a gittiğimiz 
zaman gördüğümüz manzara cidden yürekler 
acısı idi. Arkadaşlar Karaköy meydanına 
vardığımız zaman bu meyadanın çerçevesini teş7 

kil eden bankalar ve müesseselerin bayrakları, 
Türk Bayrakları yarıya inmişti. Galata'dan çı
kan yolu takibettik.. Polis karakolunda bay
rak yoktu. Atatürk Erkek Lisesinin bayrağı 
yukarda, Zabyon Rum Lisesinin bayrağı yu
karıda. Aseyan Ermeni Kız Lisesinin bayrağı 
yukarda. Otel Santral'in bayrağı aşağıda, Özel 
Aydın Okulunun bayrağ yukarda. Spor Toto 
ve Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğünün bayra
ğı aşağıda. Bunları Sıraserviler'de bulunanlar. 
Harbiye'ye doğru yürüyoruz Orducvinin önün
deki bayrak yukarda. Radyo Evinin, Hilton'un, 
îş Bankası Harbiye Şubesinin bayrakliarı yu
karda. Yapı ve Kredi Bankası Harbiye Şube
si ve Petrol Ofisinin bayrakları yukarda. Şiş
liye doğru gidiyoruz, Şişli Osmanlı Bankası Şu

besinin bayrağı aşağıda, Sümer Bank Şube
sinin bayrağı yukarda. Şişli PTT sinin bay
rağı yukarda. Şişıli Yapı ve Kredi Bankasının 
bayrağı aşağıda yan direğin ortasına çekilmiş. 
Vakıflar Bankasının bayrağı o da yukarda. 

Şimdi muhterem arkadaşların, İstanbul'un 
muhtelif yerlerini saikai merakla dolaştım bu 
feci manzarayı her tarafta gördüm. Bu lâübalıi 
durum dolayısiyle cidden müteessir olmamak 
elden gelmiyor. 

Bir idare mekanizmasının, Bayrağı korumak
la mükellef olan ve kanunen bu vazife kendisi
ne tevdi edilmiş bulunan, vali ve kaymakamla
rın bu işe ehemmiyet vermemeleri kadar acı 
bir şey oliamaz. Türk Bayrağı semboldür, bu
nun renginin ebadının kanuna uygun olmaması 
dolayısiyle derhal bayrağı indirmekle mükel
lef olan makamlar vardır. Resmen Hükümet 
ilân etmiştir. Bayraklar yarıya indirilecek
tir. Ne zamana kadar bu bayrak yarıya indi
rilmiştir ? Bir kısmı Pazartesi de devam ettirmiş
lerdir. Bir kısmı Pazar günü hepsi aşağı indir
mişlerdir bayrak çekmemişlerdir. Binaenaleyh 
Hükümetin bu meseleyi ciddî olarak ele almadığı 
ve meselenin lâubalüiğine göz yumduğu aşikârdır. 
Bir daha bunun tekerrür etmemesini candan 
rica ederiyoruz. Hükümetin memleketin bu gibi 
sembol olan meselelerine ciddî olarak eğilmsin-
de büyük fayda oMrğu ve buna eğilmediği tak
dirde hakikaten kendisinin fena duruma düşe
ceğini idrak etmesini gönülden istiyoruz, arzu 
ediyoruz ve biraz Seçim Kanunu gibi mesele
leri bir tarafa atarak milletin esas meselelerine 
ilgi göstermesini Hükümetten dilemeyi de kal
bimizin bir ifadesi olarak burada beyan et
meyi bir vazife telâkki ediyorum, 

Hürmetlerimle. 

5. — Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın, Ankara 
ve İstanbul'da birtakım gençlik hareketlerinin 
cereyan ettiğine, misafirlere karşı gösterilerin 
yapılmasını kendisinin de tasvibetmediğine, an
cak bu gibi mahdut hâdiselerin ümit kırıcı ve 
memleketi emanet edeceğimiz bütün gençliğe 
maledilmemesinin de doğru bir hareket olamıya-
cağına dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Fehmi Alpaslan bu
yurun. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Çok muh
terem arkadaşlarım, Türkiye'nin birçok mesele-
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lerinin 27 Mayıs Anayasasiyle suyun yüzüne 
çıktığı, tedbirlerine tevessül edildiği ve o itibar
la ötenden beri devam edip gelen kapalı vazi
yetteki çok meselenin şimdi gözler önünde 
canlanması itibariyle yeni yeni meselelerle kar-
şılaşıyormuşuz gibi bir manzaranın görüldüğü 
vakıadır. Bunu böyle düşündüğüm zaman ben, 
karşınıza çıkan meselelerin millet hayatında 
endişe verici mahiyette olmıyacağı inancına var
mak suretiyle daima ümidimi muhafaza etmiş 
bir arkadaşınızım. Bu yalnız son zamanlarda 
bâzı fikir akımlarını olduğundan da daha baş
ka türlü göstermek suretiyle, bilhassa yarınla
rımızın teminatını teşkil edecek olan, bu mem
leketin yarınlarına hükmedecek bulunan gönç
lerimizin arasındaki ayrılık ve bunun türlü yol
lardan istismarının Türkiye'nin kaderinde ciddî 
bir tehlike teşkil etmekte olduğu görüşü içinde 
hakikaten endişelenmeye başlamıştım. İstan
bul'da hâdiseler cereyan etti. Ankara'da oldu. 
CENTO toplantısı dolayısiyle Amerikan Ha
riciye Nazırı geldiği vakit kendisine karşı gös
teriler yapıldı. Bizim alışkanlığımız odur ki, 
misafir kim olursun olsun, nereden gelirse gel
sin, kendisine karşı münasebet almıyan şekil
de hareketin vuku bulmaması lâzımdır ve ak
sine hareket hepimizi müteessir eder. Yalnız, 
bugün Türkiye'de üzerinde çok durulan bir 
mevzu hakikaten düşündürücüdür arkadaşı-
larım. Biraz evvel konuşan kıymetli bir arka
daşım da sözlerinde bu ibare geçtiği için heye
canlandım ve o itibarla da söz aldım. 

Komünizm; arkadaşlarım,, çok affmızı rica 
ederim bir şey arz edeceğim. Bendeniz Artvin
liyim. Artvin, Osmanlı İmparatorluğunun bü
yük hatası yüzünden 43 sene Rus işıgali altında 
kalmış olan ama haysiyetinden zerresini asla 
kaybetmemiş olan vilâyetlerden bir tanesidir. 
1917 Bolşevik hareketinin Rusya'da nasıl geliş
tiğini, kitaplardaki yeri ile değil, komünizmin 
oralardaki insanların hayatına nasıl darbeler 
indirdiğini okuyarak değil, görerek, bilerek, 
kendi akrabalarının şahsında müşahede ede
rek bilen bir arkadaşınızım. O itibarla bütün 
Türkiye komünist olsa sizi temin ederim ki, na
çiz Fehmi Alpaslan hayatı pahasına dahi, ko
münist olmayı bir tarafa bırakınız, komünizmi 
asla ve asla tasvibetmiyeeek bir arkadaşımzdır. 

Bunu ortaya koymanın sebebi rahatça mese
leyi va'zettnek içindir. 

Şimdi muayyen mevzularda gelişen fikirle
rin tamamını biz siyasiler, hele hele iktidarın 
sorumluluğunu üzerinde taşıyan şahıslar veya 
siyasi partinin temsilcileri kalkıp da komünist 
ve komünizm mevzulariyle birleştirirse bu mem
lekete emin olun ki, yaptıkları, yapabilecekleri 
hizmetin tamamiyle üzerinde kötülük yapmak
ta oluyorlar, ihanet ediyorlar. Bir memlekette, 
Türkiye gibi bir memlekette, komünizm kolay 
«kolay yerleşemez, inanıyorum. Türkiye'nin ana-
kütlesini teşkil eden varlık komünizmi benim
semez. Benim büyük kütlem komünizmi üç esas 
üzerinde topluyor. O diyor ki, komünizm toprak 
mülkiyetini, mülkiyet haklarını inkâr eden bir 
müessesedir. Bir karış toprak için adam karde
şini vuruyor. Böyle bir memlekette komünizm 
kolay kolay neşvünema bulmaz. Benim memle-
ketimdeki büyük kütle komünizmi aile düzeni
nin dışımda bir müessese olarak mütalâa edi
yor. Karısına yan baktığı zaman karşısındaki
nin canına kasteden bir zihniyet içinde yetişen 
bir vasatta komünizm kolay kolay revaç bula
maz. Yine benim memleketimde herkes bir inanç 
içerisindedir, akidelerine bağlıdır, onu bu aki
delere saygısızlık olarak görüyor. -Kaba hatla-
riyle arz ediyorum, kitaplardaki şekilde değil. -
Binaenaleyh, Türkiye'ye komünizm olarak o 
müesseseyi yerleştirmek kimsenin haddi değil
dir. Bu memlekette komünistler de vardır, bâ
zıları kendi dar görüşleri içerisinde güya bu 
yolla memlekete bir şeyler getirebileceğini zan
netmek: suretiyle komünist olurlar. Mümkün 
olsa böylelerini Rusya'ya göndersek, Çin'e gön
dersek, orada komünizmin ne olduğunu tatbikî 
olarak görseler, yedi cedlerine tövbe etmek 
suretiyle gelseler, bu işin tedavisi bulunmuş 
olur. Bâzıları da sosyal görüş içerisinde mesele
leri vaz'etmek isterler. Sosyalizm dediğimiz sa
ha ile komünizmin birbirine çok yakın gibi gö
rünmesi ve o inceliklerinden de çoğu kimsenin 
haberdar olmaması sebebiyle memlekette böy
le görünenler, sosyal görüşlü olanlar, sosyalist 
görüşlü olanlar komünist gibi telâkki edilirler 
ve onlara komünist damgası vurulmak istenir. 
İşte asıl tehlike buradadır. Bir Anayasa düze
ni içinde yaşıyoruz. Sosyal görüşlere, sosyaliz
me, anladığımız sosyalistlik mânasmdaki sosyal 
görüşlere imkân veren bir Anayasa. Komüniz
mi kanun dışı edinmiştir, bir tarafa atmıştır. 
Şimdi Anayasanın çerçevesindeki görüşü benim 
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kıymetli arkadaşlarım şu veya bu mülâhaza ile 
komünizm olarak mütalâa eder de onun üze
rine saldırmak bahanesi içinde herkese bu dam
gayı vurmaya kalkarlarsa işte komünizmin ek
meğine yağ sürmek istiyenler bizatihi böyleleri 
olur. Arkadaşlar, komünizmi kanun dışı olan, 
Anayasa dışı olan ve Türk Milletinin hasletine, 
hususiyetine, hayatına elvermeyen komünizmi 
elbette ki, hepimiz bu Anayasanın çerçevesinde 
yaşıyan insanlar olaraik lanetleriz. Ama marifet, 
bunun akıllı düşmanı olmaktadır. Şimdi gençlik 
tezahüratta bulunmuştur. Tahrikler var mıdır, 
yo,k mudur onu bilmiyorum. Mesele bir adlî 
safhaya intikal etmiştir, üzerinde de durmam. 
Ama Kıbrıs olaylarında Türk Milletinin yüce 
haysiyetiyle, yüce menfaatleriyle oynandığı için 
Amerikalılara karşı duyulan, asgari tabiriyle 
soğukluğu ve gelişmekte olan insan hakları 
fikrinin Türkiye'deki tezahürlerinin bdr vesilesi 
'olarak Vietnam'da görülen ve insanlığa karşı 
işlenmekte bulunan kötü hareketlerin gençleri
miz üzerinde husule getirdiği tesiri dikkate alır
sak dünkü olaylarda tezahüratta bulunan in
sanların kâffesini marksist görüş içinde müta
lâa etmenin bu cemiyete yeni yeni marksist 
görüşlü elemanlar kazandırmak dâvasından 
başka bir mânaya alınamıyacağı ortaya çıkar. 
Niye bu gençlerin taşkınlıklarını iyi karşıla
mıyorum. Alışmamışımdır, benim yapım da bu
na müsait değil. Ama niye Türkiye'nin yüce 
menfaatleri bahis konusu olduğu zaman türlü 
oyunlarla bunun karşısına gelinmiş olmayı bir 
mesele olarak ele almıyoruz da onun karşısın
daki tezahürleri katiyen münasebet almıyaeak 
tarzda dile getiriyoruz, doğrusu şaşıyorum. 

Aziz arkadaşlarım; ittifaklarımıza sadık olan 
bir memleketimiz Türkiye'nin gerçek münase
betlerinin demokratik ülkelerle olması çok es
ki tarihlerde derpiş edilmiş ve bugüne kadar 
da yürütülmüştür. Ama bunun mânası Türk 
Milletini mutlak anlamdaki bağımsızlığından, 
büyük haysiyetinden, tarihî şerefinden yoksun 
etmek değildir. O itibarla bu noktalarda mil
letin ekseriyetine henüz sâri olmuş veya olma
mış, düşünür kafalarda şüphe meydana gelmiş
se, o zaman hükümetlere, o zaman iktidarlara, 
o zaman Meclislere ve bütün bu memleketin so
rumlu insanlarına hâkim olması lâznmıgelen zih
niyet bu kötü şartları ortadan kaldırmak ve bu 

millete kendi kaderinin gerçek sahibi olduğu 
vakıasını anlatmaktır. 

Şimdi bu konuşmanın ışığı altında yüksek hu
zurunuzda Hükümeti vazifeye davet edeceğim. 
Dün gece radyoyu dinledim. Millî Güvenlik Ku
rulu Genel Sekreteri İstanbul'da benim şahsan 
özlediğim ve Hükümetin yapmasını beklediğim, 
bizzat Hükümet Başkanının yapmasını bekledi
ğim, bir görüşmeyi gençlerin temsilcileri ile 
yaptı ne mükemmel ne vatanperver bir konuş
mada bulundu. Gençleri bir noktaya getirme
ye yöneldi. Hükümete düşen vazife İstanbul'da, 
Ankara'da, İzmir'de, Türkiye'nin her yerinde 
gençleri bir nokta etrafında, yüksek vatanperver
lik duygusu ve bu memleketin yarınlarının ger
çek elemanları olduğu görüş ve haysiyetinin çer
çevesinde derleyip, toplamaktır. Yoksa Hükümet 
ve ona izafeten başka şahıslar, teşekküller, tutar 
da gençlik arasına ikilik sokma vaziyetini yara
tırsa, tutar da Türkiye'de büyük bir gençliğin, 
üniversite teşekküllerinin temsiloisi olan dernek
lerin kapatılması gibi sakîm, hiç de iyi tesir yap-
mıyacak bir yola girerse, bunun tezahürü şimdi 
bu kadar, bu kadar, yarın daha büyük olur ve 
memleketin başına geleceklerden o zaman kimse 
bu memleketi kurtaramaz. Kurtaramaz diyorum, 
hâdiseler olur, Hükümet kudretini kullanabilir, 
bastırabilir, fakat bastırsa da başka bir mesele 
olacaktır, yine kıymetler heba olacaktır, yine bu 
memlekette gönüller kanar ve telâfisi imkânsız 
maddi manevî büyük zararlar olur. Bastırmaz 
bu sefer altından neler çıkacağı hiç kimsenin 
kestiremiyeceği büyük meseleler olur... 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, gündem dışı 
mevzuu hudutlarını biraz geçti. Lütfen bağla
yın. 

FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Kesiyo
rum Sayın Başkanım, teşekkür ederim. 

Bu itibarla memleketimizi seven insanlar 
olarak, komünizm hastalığının nereden başlayıp, 
nerelere kadar götürüleceğini bilmemiz lâzımge-
len insanlar olarak bütün mesul insanlardan is
tirham ediyorum; çılgınlıktan başka, bana göre 
çılgınlıktan başka bir hal içinde bulunmıyan bir 
avuç komüniste Türkiye'nin gözböbeğini teşkil 
eden sevgili üniversite gençlerimizi ve bütün dü
şünürlerimizi katmak suretiyle kötü bir yola git
mekten vazgeçelim. Rüzgâr ister şimalden gel
sin, ister Cenuptan gelsin,; ister Amerika'-
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dan gelsin Türkiye için esecek rüzgâr 
ıkendi menfaatlerimiz, kendi tarihimiz, ken
di millî şeref ve haysiyetimizi iyi istikamet
lere çevirecek bir rüzgâr olması ve benliğimizden 
gelen bir rüzgâr olması lâzımgeldiğini dikkate 
alalım. Ve bu şekilde vatanperverlik gösterip, bu 
mevzularda olsun, diğer mevzuları bir tarafa ata
lım. Bu mevzularda olsun birleşelim. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar.) 

6. — İstanbul Üyesi Osman Zeki Gümüşoğlu'-
nun; komünizm diye bir doktrin bulunmadığına, 
bunun bir parti ismi olduğuna, yeni Anayasa
daki sosyal kelimesinin sosyal devlet dü
zenini değil, devlete birtakım sosyal fonk
siyonlar tahmil ettiğinin bir ifadesi bulun
duğuna, aşırı cereyanlar karşısında bulunmanın 
Hükümetin vazifeleri cümlesinden olduğuna dair 
demeci. 

BAŞKAN — Sayın Gümüşoğlu'da şimdi bir 
önerge ile gündem dışı konuşma istemiştir. An
kara'da son nümayişler hakkında buyurun Sa
yın Gümüşoğlu, kısa olmak üzere. 

Sayın Ağırnaslı size söz vermiyorum, çünkü, 
gündem dışı söz istemek ve cevap vermek diye 
bir şey yoktur. 

OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — 
Sayın Başkan, çok muhterem arkadaşlarım; iç-
timadan önce gündem dışı görüşmek niyetinde 
değildim. Bu itibarla konulara ait evvelden tasar
lanan, ifadesi düşünülen bir fikrim yoktur. Sa
dece bir heyecan beni yüksek huzurlarınıza sevk-
etmiş bulunduğu için belki (sözlerimin arasında 
bir tenakuz fikirlerimin arasında bir dağınıklık 
olabilir, peşinen beni .mazur görmenizi istirham 
etmekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım, burada bir partinin 
üyesi sıfatı ile konuşmıyacağım. Bir vatandaş 
olarak bâzı ihsaslarımı yüksek huzurlarınızda 
ifade etmek istiyorum. Şahsi düşüncelerimdir, 
belki sakat ve hatalı tarafları vardır. Bu itibar
la peşinen özür dilemekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım, Hukuk Fakültesin
de talebe bulunduğum bir sırada politikaya ka
rıştım. Evet, rahmetli Kenan öner'in zamanın
da talebe cemiyetinde âzâ iken politikaya girdim. 
O günden Meclise girinceye kadar çok . mahdut 
dahi olsa, vatan, millet, bayrak, (toprak, ahlâk, 
fazilet gibi kutsi ve nıütenâ deyimler ile millet 
önüne çıkan insanlardan ekseriyetinin bunlar

dan nasibini almamış politikacılar olduğunu gör
düm. Meclise girdikten sonrada arkasından gi
dilmesi icabeden, isim yapmış, kariyeri olan, şah
siyeti olan bâzı insanların Meclis içinde bâzı po
litik çıkarlar için nokta kadar küçüldüklerini 
gördüm. 

Muhterem arkadaşlarım, grup içerisinde bâ
zı particilik cereyanları arasında oy kullanma
da ve nihayet bâzı fikirleri savunmada katre 
kat re şahsiyetinden, duygularından fedakârlık 
ettiğimi müşahede ettim. Muhterem arkadaşla
rım, beni sayın hemşehrim ve muhterem arka
daşım Alpaslan biraz duygulandırdı. Gerçekten 
Ruslara yakın bir beldenin sakinleri olarak ko
münizmin ne olduğunu Sayın Alpaslan'ın ifade 
buyurdukları gibi çok iyi bilmekteyiz. Aslında 
ben, komünizm diye bir doktrin de bilmiyorum. 
Bu bir partinin ismidir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; ister sosya
list olsun, ister marksist denilen bir cereyan ol
sun, ister nurculuk dediğimiz, sağcılık dediği
miz aşırı birtakım cereyanlar olsun, zararlı ve 
Anayasaya aykırıdır. Bu memlekette hâkimiyeti 
temsil eden bir kudret ve kuvvet vardır. Eski 
ve yeni Anayasamızda ve şu kürsünün üzerinde 
«Hâkimiyet bilâ kaydüşart Milletindir» sözü, 
ibaresi yazılıdır. 

Eski Anayasamızda, bu hâkimiyet hakkı, 
Milletin hakiki ve yegâne mümessili olan T. B. 
M. M. nde tecelli ve temerküz ettiği yazılıdır. 
Yeni Anayasamızda ise, millet bu hâkimiyet 
hakkını kurduğu, Anayasanın tanıdığı müesse
selerle istimal eder şeklinde değiştirilmiştir. Şu 
halde hâkimiyet hakkı mutlak mânada ne Hü
kümette, ne Mecliste ne şu, ne bu müessesede
dir. Şu halde, yeni Anayasamız birtakım mües
seseler rejimidir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu memlekette 
Anayasanın getirdiği müesseseler temelinden 
çökmektedir. Çünkü vatandaşın bu Anayasa 
müesseselerine itimat ve itibarı sarsılmaktadır. 

Sevgili arkadaşlarım, Türk Milleti adına hâ
kimiyet hakkını istimale mezun ve memur Ana
yasa müesseseleri dururken, bir anarşik niza
mı tasvibetmeye imkân yoktur. Bugün üniver
sitelerin de, gençliğin de, Parlâmentonun da, 
mahkemelerin de, vazifeleri vardır. Ama, bir 
memleketin iç ve dış politikasını etkileyen bir
takım gelişi güzel hareketlere seyirci kalmanın 
bunları teşvik etmenin bu memlekette anarşiyi 
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davet etmekten başka bir mânası yoktur. 

Onun için ben Sayın Fehmi Alparslan'dan 
bir noktada ayrılmaktayım. Gençlik teşekkül
leri birtakım siyasi amaçlara alet edilmiş ise; 
tahrik ve tahrip edilmek istenmiş ise; buna se-
bebolanlarm, huzurunuzda söylüyorum, Allah 
belâlarını versin. Ancak, Hükümetin buna se
yirci kalması mümkün değildir muhterem arka
daşlarım. Hükümet her türlü anarşik hareket
lere nihayet vermenin ve Anayasa müessesele
rini korumanın vazife ve mecburiyetiyle karşı 
karşıyadır. Bu itibarla eğer Anayasamızda bir
takım reaksiner hükümler gelmişse ki, ben bu
na kaani değilim, hürriyetlerin memlekette aşı
rı derecede suiistimali varsa bunu birtakım özel 
kanunlarla tahdidetmenin lüzumu aşikârdır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bir hususu 
daha işaret ederek huzurunuzdan ayrılmak isti
yorum. Gerçekten bugün memlekette sağ adı 
verilen, sol adı verilen Anayasa nizamını teh-
dideden davranışlar vardır. Bizim Anayasamız 
benim anladığım mânada ki, yine Sayın Fehmi 
Alparslan'la aynı şekilde bir anlayışa sahip de
ğilim, bizim Anayasamız sadece sosyalizme 
açık kapı bırakan bir Anayasa değildir. Ama 
sosyal nizamı, sosyal rejimi terviceden, yaşama
sına imkân veren bir Anayasadır. Anayasa sağ
dan, soldan muayyen saha ile tahdidedilmiş ve 
komünizmi menetmiştir. Anayasanın hüviyetin-
deki bir kelimeden, bir terimden istifade edil
mek suretiyle bu mâna çıkarılmaktadır. «Türk 
Devleti sosyal bir Devlettir.» 

Muhterem arkadaşlar ,bâzı arkadaşlar der
ler ki, bütün devletlerin vasfı sosyal olduğuna 
göre sosyal kelimesi niçin Anayasamıza gir
miştir. Sosyal kelimesinin hususi maksadı var
dır. Bu Anayasa sadece Sosyal Devlet düzenini 
gerektiren bir Anayasa niteliğindedir derler. 
Hayır arkadaşlar Anayasamızda böyle bir mak
sat ve mâna yoktur, benim anladığım mânada 
artık devletlerin sadece polis ve zabıta görevi 
yoktur, yani milletlerin sadece bir toplum ol
mak vasıfları yanında bugün Anayasamız hü
kümetlere birtakım sosyal fonksiyonlar tahmil 
ettiği için sosyal devlet tâbiri kullanılmıştır. 
Yoksa, bu Anayasayı sosyal devlete imkân ve
ren bir Anayasadır şeklinde vasıflandırılması 
lüzumsuz bir iddiadır. Sosyal devlettir tâbiri 
Devlete ve Hükümete birtakım sosyal fonksi

yonlar verdiği içindir ki, bu terim kullanılmış
tır. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, ben parti far
kı gözetmeden sanırım ki; hepimiz bir lâkaydi 
ve bir sorumsuzluk içindeyiz. Kendimi öyle gö
rüyorum. Bunun için, hiçolmazsa Anayasa ni
zamını bu hürriyet nizamını korumada anlaş
mamız gerekir. Bu nümayişleri cemiyeti anar
şiye sokacak ve Anayasayı temelinden, bu niza
mı temelinden sarsacak hareketleri tecviz et
memeliyiz. Bu noktadan mevzuatta boşluklar 
varsa tahkik için hep birlikte' hareket etmenin 
zamanı gelmiştir muhterem arkadaşlar. 

Sonra bir müşahhas vakayı da arz etmeden 
geçemiyeceğim. Partiler arasında mevcut çekiş
meleri tahrik edenler maalesef partinin başında 
bulunan kişilerdir. Vatandaşlar sureti kafiyede 
bunları tasvibetmemektedir. Ben İstanbul'dan 
seçildim. Yalova A. P. İlçe Başkanı ile C. H. P. 
İlçe Başkanı hep birlikte çalışmaktadırlar. Ti
caret yapmaktadırlar, iş, güç ortağıdırlar. Siz 
ne kadar tahrik ederseniz edin, bunları ayırma
ya imkân yoktur. Vatandaş bizden müştekidir. 
Bu itibarla parlâmentonun, partilerin haysiyeti 
vatandaş önünde zedelenmekte, mütemadiyen 
sarsılmaktadır arkadaşlar. Muhterem mesulleri 
vazifelerinde muayyen memleket meselelerinde, 
rejimin muhafazası konusunda birlikte müşte
rek düşünmeye davet için söz aldım, saygıla
rımı arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşmalar bit
miştir. Ancak, Gümüşoğlu sözlerinin başında 
yıllarca vatan, toprak, bayrak diyenlerin ekse
riyetinin bundan yoksun olduğunu ifade etmesi 
Türk siyasi hayatı için çok ağır bir ithamdır. 
Zannederim sürçü lisan oldu, bir kısımları di
yecekti, büyük ekseriyeti diye ifade etmişlerdir, 
her halde bir sürçü lisan oldu. 

7. — İzmir Üyesi İzzet Birand'ın; içtimai 
bünyemizdeki huzursuzlukların halli için Cum
huriyet Senatosunda bir genel görüşme açılma
sının isabetine işaretle, daha evvel yapmış oldu
ğu konuşmasının basına yanlış aksettirildiğine 
dair demeci 

BAŞKAN — Sayın Birand, zaptı sabık hak
kında söz istemiştiniz. Buyurun, 

İZZET BİRAND (İzmir) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler, son günlerde içtimai bünye
mizdeki huzursuzluk tezahürlerinin Yüce Sena-
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tonun bugünkü oturumunda cidden vukufla ele 
alınmış olması şüphesiz hepiniz gibi bendenizi 
de heyecanlandırdı. Bu mevzuun, öyle görüyo
rum ki; çözüm yeri ancak Yüce Senato olacak
tır. 

Temenni ederim, bir •günümüzü bu mevzu 
üzerine hasredelim, bir igenel görüşme şeklin
de veya bir başka şekilde bu konuyu Yüce 
Sana'to isterse çok hayırlı olacaktır 'kanaatinde
yim. Bunu -bugünkü duyduğum heyecanla arz 
ettim. Mevzunun dışındadır, özür dilerim. 

Geçen konuşmamda, pek kısa olan konuş
mamda nâzı özelikler üzerine dikkati çekmek 
istemiştim. Maruzatım noksan kaydedilmiş ola-
calk mânası biraz değişmiş, gibi aksi ifadesini 
buldu. Onun için kısaca tavzihine müsaadenizi 
rica ediyorum. 

Sermayenin kalkınmadaki büyük ehemmiye
tine işaret etmiştim. Sermayenin gerek Devle

tin gerek fertlerin yani mahdut iştirakçi mii-
eisisoselerin veya halkım yani halika .açık şir
ketler olsun değerlendirilmesi görevi, bu çok 
nazlı cevheri kullanmaya yetkili ikilinim iş olan 
ımüdürler heytinindir demiştim ve hu .özellikle 
üzerine bilhassa dikkati çekmek istemiştim. 
Ayrıca hu heyetlerin gerek imkân, ve igcrek 
zaman bakımından zorlanmadan çalışmalarım 
teşkillerinin maiksada uygun şekilde «yardam
ın ası hususu yüksek sevk ve idare mevkiindeki, 
Devlet sorumlularımıza duyurmak ist örn,işitim. 
Şüphesiz, maruzatımın esasında sermaye
nin âdil kullanılması vardır. Şu var ki; 
bu âdil kullanma, sermayenin israftan koruna
rak milletçe kalkınma gayesine uygun şekilde, 
bilgili, istükametlcndirilip işletilmesinde tecel
li etmek suretiyle soyal adalet dengesini tesis 
etmek amacını güder. Teşekkür ederim. (Alkış
lar). 

4. — ANDİÇME 

1. —• Cumhurbaşkanınca seçilen üye Bagıp 
Üner'in andiçmesi 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanınca, Cumhur
başkanlığı kontenjanına üye seçilen Sayın 

Ragıp Üner aııdiçecektir. (Alkışlar) 

(Cumhurbaşkanınca seçilen üye Ra.gıp Üner 
andiçti) (Alkışlar) 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

i, — Avrupa Konseyi 18 nci dönem toplan
tısına katılmak üzere aday gösterilen üyelere 
dair parti grup başkanlıkları tezkereleri. 

BAŞKAN — Gruplarca bu yapılan seçim neti
celerini 'gösteren önergeler vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Bugün toplanan müşterek ıgrupumuz, Avru
pa Konseyi 18 nci dönem toplantısına katılacak 
Senato gırupumuzdan aşağıda isimi ve seçim 
bölgesi yazılı sayın üyeyi seçmiştir'. 

Bilgilerinize arz ederim. 

A.P. Senato Grupu Başkan V. 
Kastamonu 

Nusret Tuna 

Şevket Akyürek 
Yedek Üye 

İstanbul 

Celâl Ertuğ 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Avrupa Konseyi İstişari Meclisinin 18 nci 
dönemine Türkiye Büyük Millet Mecl'isinden 
katılacak üyelerin seçiminde; grupnmuz adayı 
olarak Giresun Senatörü Mehmet Izmen (Asıl) 
ve (Diyarbakır Milletvekili Yusuf Aziızoğlu) 
(yedek) gösterilmiştir. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Millet MJeöHlsi 

Y.T.P. Grup Başkanvekili 
İsparta 

İrfan Aksu. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Avrupa Konseyi Damş'ma Meclisinin 18 nci 
dönemine Türkiye Büyük Millet Meclisini tean-
«lilen katılacak üç asıl ve üç yedek üye için 16 
Ocak 1964 tarihli ve 378 sayılı Kanun ve bu 
konudaki yönetmelik gereğince yapılan seçim 
sonucunda Cumhuriyet Senatosu C.H.P. Gru-
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punun adaylıklarına aşağıdaki Cumhuriyet 
Senatosu üyeleri seçilmişlerdir. 

Saygılarımızla arz elderiz. 
C.H.P. T.B.M.M. Orupu Başkanvekilleri 

Prof. Dr. Nihat Erim Ferit Melen 
Kocaeli Milletvekili Cumhuriyet ıSeına*osu 

Van Üyesi 
Asıl üye adayı Yedek üye adayı 

Ferid Melen Mehmet Hazer 
C. 'Seniaitoısu Van Üyesi C. Senatosu Kars Üyesi 

BAŞKAN — Y.T.P. yedek âzası Yusuf Azk-
oğlu'nun dışındakiler, 378 sayılı Kanun hüküm
leri gereğince burada okunduğu andan itibaren 
s e e i İmiş sayılacakla ndır. 

2. — Vazife ile yurt dışına giden Köy isleri 
Bakam Sabit Osman Avcı'ya dönüşüne kadar, 
Devlet Bakanı Cihat Bilgehan'ın vekillik ede
ceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/486) 

BAŞKAN — Tezkereyi okuyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurtt dışına gilden Köyişleri Baka

nı Sabit Osman Avcı'nın dönüşüne kadar 
kendisine, Devlet Bakanı Cilhat Bilgehan'ın, 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sezai 
O'Kan'ın, İçtüzüğün 17 nci maddesinin «A» ben
dinin III ncü fıkrasında değişiklik yapılmasına 
dair İçtüzük teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu (2/190) (S. 
Sayısı : 753) (1) 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü buradalar. 
Daha önce rapor okunmuş, tümü üzerinde müza
kerelerin yapılmasına devam ediliyordu. 

Söz alanları sırasiyle okuyorum. Sayın Beka-
ta, Sayın Özden, Sayın Açıkalm, Sayın Tevetoğ-
lu, Sayın Önal ve Sayın Yıldız. 

Sayın Bekata?.. Yoklar.. Sayın Özden buyu
runuz. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, Sayın Sezai O'Kan 
tarafından ve onunla birlikte Saym Açıkalm'm 

(1) 753 S. Sayılı basmayazı 15 . 2 . 1966 ta
rihli 47 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cuımhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilginize sunulur. 

3. — 6831 sayılı Orman Kanununun 108 nci 
maddesinin 5, 6 ve 7 nci fıkralarının, Anayasaya 
aykırı görüldüğünden iptaline karar verildiğine 
dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi 

BAŞKAN — Tezkereyi okuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Sulakyurt Sulh Ceza Mahkemesince; 6831 

sayılı Ormian Kainununun 108 nci maddesinin 
4, 5, 6, ve 7 nci fıkralarının Anayasaya aykırı 
olduğundan bahsile iptali hakkında itiraz yo-
luyle yapılan başvurma üzerine konu incelen
miş ve sözü geçen 108 nci maddenin 5, 6 ve 
7 nci fıkralarının iptaline 19 . 4 . 1966 günün
de 1966/1 esas ve 21 karar sayısiyle karar ve
rilmiştir. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Lûtfi Akadlı 

Anayasa Mahkemesi Başkanı 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. Gün

deme geçiyoruz. 

vermiş bulundukları bir önerge üzerine Cumhuri
yet Senatosu Adalet ve Anayasa Komisyonu ta
rafından ittihaz edilmiş bir karar muvacehesinde 
bulunuyoruz. Bu mesele bidayeten Anayasa ve 
Adalet Komisyonuna gelmiştir. Bu Komisyon me
seleyi tetkik etmiş ve bir karara varmıştır. «İlk 
kararında komisyonumuz teklifin Dışişleri, Tu
rizm ve Tanıtma Komisyonunun üç yıllık tatbi
katta arzu edilen verimi vermediği gerekçesine 
iştirak etmemiş hattâ bu komisyonun kendisine 
mevdu işleri zamanında ve hassasiyetle netice
lendirdiğine kanaat getirmiştir. Turizm endüst
risinin memleketimiz için önemli olduğu fikri ko
misyonumuzca da hararetle benimsenmiş ve fa
kat bu fikrin neticesinin Dışişleri Komisyonundan 
ayrı Turizm ve Tanıtma Komisyonu olmak üzere 
yeni bir komisyon kurulması zaruretinin olduğu 
fikrine katılmak mümkün olamamıştır. Mevcut 
Turizm ve Tanıtma Komisyonunun turizm ala
nında teklif gerekçesinde belirtilen hassasiyetle ve 
vukufla çalışacağı inancı hâkim gelmiştir... Diğer 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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t a raf tan Genel Sekreterlik taraf ından verilen ma
lûmat muvacehesinde bahse konu komisyon dört 
yıllık çalışma devresinde 29 tasarı ve bir teklifi 
gelip neticelendirdiği ve 29 tasarının beşinin 
Dışişleri Bakanlığına aidolduğu ve böylece aynı 
bir komisyon kurulursa senede ancak bir, iki de
fa toplanacağı neticesine varılmıştır. Bu sebep 
muvacehesinde tekiif benimsenmemiştir. Teklifin 
reddine oy birliği ile varılmıştır.» denilmektedir. 
Şu vaziyete göre, 26 . 2 . J965 tar ihinde Ana
yasa ve Adalet Komisyonu tarafından ittihaz edi
len karar la şimdi huzurunuza gelen 4 . 1 . 1966 
tarihli karar arasında külli bir mübayenet orta
dadır. O tar ihte yani 26 . 2 . 1965 tarihinden, 
4 . 1 . 1966 tar ihine kadar geçen zaman içinde 
du rumun değiştiğini ve bu komisyonun ikiye ay
rılmasını ieabettiren sebeplerin hay]filet ettiğini 
düşünmek ve bunun delilini bulmak güçtür. Gün
kü yeni ittihaz edilen kararda bu sebepler ortada 
gözükmemektedir. Ancak meselenin daha iyi ola
cağı, iki komisyonun ayrılmasında fayda mülâha
za edileceği kısa esbabı nıucibesi ile mesele orta
ya getirilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, bir şahıs için bir mua
mele yapıl amıyaeağı derkârdır . Meselenin umku-
na in ildiği takdirde C. Ih Part is i üyelerinden 
bir arkadaşımızın Dışişleri ve Turizm ve Tanıtma 
Komisyonu Başkanlığına seçilmesi dolayısiyle 
meselenin böylece ortaya getirildiği zannını vere
cek bir vaziyet hâsıl olmaktadır. Bu ise her hal
de iyi bir şey değildir. İyi bir metot olarak telâk
ki edilemez. 

Muhterem arkadaşlar, İçtüzüğün .17 nci mad
desini nazarı dikkate alalım ve yüksek huzuru
nuza serelim. 17 nci madde meseleyi açık açık 
gösteriyor. Şimdi bakalım, Bayındırlık, Ulaştır
ma, İmar ve İskân Komisyonu 15 üyeden terek-
kübediyor ve bu bakanlıklara aidolan işlere ba
kıyor ve bunun altında da, Malî ve İktisadi İşler 
Komisyonu; Maliye, Ticaret, Sanayi, Gümrük ve 
Tekel Bakanlıklarına aidolan işlere bakıoyr, 19 
üye ile. Sosyal İşler Komisyonu Sağlık ve Oa-
1 ışına Bakanlığına taallûk edecek işlere de 1.1 üye 
ile bakıyor. Bunun halicinde Anayasa ve Ada
let Komisyonu da 15 kişiden terekkübediyor. 
Şimdi sadece Dışişleri Bakanlığına taallûk eden 
mesele ile, Tanı tma ve Turizm Bakanlığına taal
lûk eden meseleleri bir komisyonda mütalâa ede
cek bir 17 nci madde ortada olmuş olsa idi, belki 
meselenin esası hakikatin birbirinden ayrılması 

suretiyle iyi olurdu. Ama diğer komisyonlar da 
muhtelif şekildeki bakanlıkların işlerini ve onlar
dan daha fazla yüklü olan bakanlıkların işlerine 
pekâlâ bakmaktadır . Niçin o komisyonların ay
rılması bahis konusu olmuyorsa sadece hiçbir 
surette turizm meselesi bu kadar kesif bir vaziyet
te bulunmadığına göre komisyonun ikiye tefriki 
lüzumlu görülüyor bunu anlamak biraz müşkül
dür. 

Şimdi a rkadaş la r , bir Dışişleri Komisyonu 
teşkil ettik. Bunun içinde ayrıca Turizm ve 
Tanıt.*.ıa işlerine bakan meseleler de dâhildir . 
Şimdi ne olacak? Ayracağız . Ayrı ayr ı komis
yon mu teşkil edeceğiz; Yoksa bu komisyonun 
teşkil edilmiş o lduğunu kabul ederek bu ko
misyonun haricinde yeni bir Turizm ve Tanıt
ma Komisyonu mu teşkil edeceğiz? Meselenin 
ciddî taraf ı budur . Bizim kanaat imize göre 
or tada bir Dışişleri Komisyonu mevcut tur . Bu
nun mevcudiyetini kabul e t t ik ten sonra yeni 
bir Turizm Komisyonu teşkil edilecekse bun
dan ayr ı o larak bir heyet teşkil inde elbette ki 
belki bir fayda düşünülebil ir . Ama arkadaşı
mız bu fikre yanaşmıyor lar . Ne diyor lar? Or
tada bir komisyon yoktur . Bu komisyonu ta
mamen lâğvedelim, yeniden seçim yapalım, bu 
seçim dolayısiyle Dışişlerini ayr ı mütalâa ede
lim, ona ayr ı üye seçelim, Turizm ve Tanıtma 
Komisyonu oranı a l t ında ayr ı bir komisyon 
teşkil, edelim. Buna da ayr ı bir üye seçelim. 
E... Bu arkadaş lar , bir arkadaşımızın meselis 
olarak or taya konuyor . Bunlar ı da iyi düşün
mek, bunlar ın üzerinde biraz meseleyi ciddîye 
almak bence mümkün görünmüyor . Şimdi ben 
rica edeceğim arkadaş lar ımızdan, o t a r ih ten bu 
ta r ihe k a d a r or taya ne gibi bir delil getirmiş
ler de ne gibi sebepler olmuş da bu mesele mey
dana çıkmıştır .? yok tu r böyle bir şey. Daha 
evvelki komisyonlar, eski devreler te tk ik edi
lirse o zaman ne ise, bugün de aynı vaziyet de
vam e tmek ted i r , ' h i çb i r fark yoktur , ortada.. 
Yalnız bir fark vard ı r o da Bekata farkı . Or
taya Bekata geldiği için fark ondan dolayı te
şekkül. etmiştir , (Soldan müdahale) Müsaade 
buyurunuz siz de kürsüye çıkar konuşursunuz 
hürmet le dinleriz. Bunun daha ziyade kavamı-
zatına nüfuz edemedim. Günkü özür dilerim. 
Komisyonlarda ila söyledim. Diğer arkadaşlar da 
müracaa t etseler biz Bayındır l ık Komisyonunu 
ayıracağız deseler h a k l a n vardır , ( i d d e n iş-
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leri çoktur. Diğer komisyonlar da böyle bir 
müracaatta bulunmuyorlar, niçin bizim Dışiş
leri Komisyonumuzun heyecanlı bir şekilde 
ikiye ayrılması mevzuu üzerinde duruluyor. 
Bilmiyorum iktidar herhalde, benim anladığı
ma göre, komisyonlardaki bütün vazifeleri baş
kanlar dâhil, sözcüler dâhil, sekreterlik dâhil 
deruhde buyurmak istiyorlar. Haklarıdır. Va
zife görmek istiyorlar. Çalışmak istiyorlar. Ar
zu ediyorlar, iştahlıdırlar. Güzel, hepsini alsın. 
Ama bir tane bir komisyonda başa bir arkadaş 
gelmiştir. Bununla da uğraşmasın. Canım bu
nun bugünü de var yarını da var, yani biz ik
tidarda bulunduğumuz zaman, koalisyonda bu
lunduğumuz zaman daha toleranslı hareket et
tik. Biz iktidarda iken koalisyon vardı. Biz 
arkadaşlarımızın koalisyonlarda vazife almaları
na hiçbir zaman mâni olmadık. Bilâkis canla, 
başla bu vazifeyi almalarına tehalük gösterdik. 
Aldıkları vazifeleri yaptılar. Kimsenin kimseye 
bir şey demeye hakkı kalmadı. Onun için gö
nül arzu ederdi ki, iktidar kendi toleransını 
daima muhalefete karşı göstersin her şey be
nim olsun, bana gelsin, her şeyi ben yapaca
ğım iştihası içerisinde bulunulmasın. Bunu ar
zu ediyorum. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, huzurunuzda 
bu mesel evi böyle acık acık ifade ettikten son- ! 

ra bu komisyonun ayrılması için hiçbir surette 
bir delil ortada bulunmadığı ve bu şahsi bir 
mesele olduğu gözükmesine göre, ben bir tek
lifte bulunacağım. Mevcut Dışişleri Komisyo
nunun baki kalmasını rica ederim. 13 üyeli 
yeni bir Turizm ve Tanıtma Komisyonunun ku
rulmasını arzu ederim. Komisyon raporunun 
buna göre, düzenlenmesini teklif ederim. 

Bu hususta bir önerge takdim ediyorum. Bu 
Önergenin lütfen nazarı dikkate alınmasını 
candan rica eder, hepinizi sevgi ve saygiyle se
lâmlarım. 

BAŞKAN — 5 sayın üye daha söz almıştır. 
Açıkalın, Tevetoğlu, önol, Yıldız burada yok
lar. Sayın OTvanmdır. Ancak Sayın O'Kan tek
lif sahibidirler. Bu sebeple Yüksek Heyetin Sa
yın O'Kan'ı dinledikten sonra bir karar verme
leri daha münasip bulunması sebebiyle Genel 
Kurul salonunda da pek fazla sayın üye bulun
madığına göre Sayın O'Kan muvafakatlerini 
bildirirlerse sayın üyelerin daha çok oldukları 
bir zamanda konuşmalarını rica edeceğim. 

Bu itibarla 26 Nisan 196G Salı günü saat 
15,00 te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma Saati : 17,15 
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