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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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Başkan vekili Çanakkale 

Kadri Kaplan Nakit Alfan 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkan vekili Kadri Kaplan 

KÂTİPLER : Nisamettm Özgü! (Gaziantep), Ömer Ucuza! (Eskişehir) 

B A Ş K A N — 72 nei Birleşimi acıyorum. 

- DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

.1. — 5 Mayıs Avrupa yününün 17 nci yıldö
nümü münasebetiyle Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı adına konuşan Başka-nvekili Kadri Kap
lan'in, büyünün kıymet ve ehemmiyetini bilir
den demeci. 

BAŞKAN — Sayın seuatöler ; 
Bugün, 5 Mayıs günü, 18 Avrupa Devletinin 

gönül ve gayret birliğinin ii'adesi olan Avrup;1. 
gününün 17 nci y ı ldönümünü kut luyoruz. Prog
ram çerçevesinde Senato Başkanl ığ ına düşen 
bir görev olarak birkaç dakikanızı almak bi
t iyorum. 

Biz T ü r k Milleti, bu entegrasyon hareket ini , 
o r tak duygu ve inançlara dayalı yüksek ülkü 
ve ilkeler birliği ve dayanışması olarak kabul 
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ediyor ve amacın gerçekleşmesi halinde, in
sanoğlunun geleceği için bir kâbus olarak ya-
şıyan kan ve tahrip korkusunun,, samimî işbir
liğinden dolacak refah ve mutlulukla yenilece
ğine inanıyoruz. 

Beşeriyetin hayat hikâyesini sadakatle göz
lerimizin önüne sererek idraklerimize hitabeden 
tarih şahittir ki, Avrupa halkları, yüzyıllar bo
yunca, sonu gelmez savaşların sebebolduğu fe
lâketlerle karşılaşmış ve ıstırap çekmiştir. Bu 
kanlı ve alevli boğuşmaların yalnız Avrupa'da 
kalmayıp, sıçramalar yaparak diğer kıtalar 
halklarının da felâket ve ıstıraplarına sebebol
duğu, aynı şekilde, diğer bölgelerden kopup ge
len kan ve ateş dalgalarının da, Avrupa halk
larına felâket ve ıstırap getirdiği de bir ger
çektir. Bu gerçek, fizikî ve coğrafi sınırların 
suııiliğini aşmamız gerektiği fikrine özel bir 
önem verdirmektedir. Gerek, bin yılların derin
liğinde Asya - Avrupa arası büyük dalgalanma
lar, göçler ve savaşlar içerisinde yuğrulmuş bir 
millet olarak; ve gerekse, bugünkü coğrafyası 
bakımından komşu kıtalar halklarının siyasal 
ve kültürel ilişkilerinde irtibat ve geçit rolü 
aşikâr bir ülkenin halkı olarak, 17 yıl önce. 
İkinci Cihan Savaşının kanlı, alevli ve barut 
kokulu sahneleri üzerinde yükselen bu anlayış 
ve iyiniyet davranışına gönülden bağlıyız. 

Dayanışmanın gelişmesi ve genişlemesinde 
eşitlik ve iyi niyet esasına göre üzerimize düşe 
cek görevleri yerine getirmenin tam şuuru ve 
heyecanına sahibiz. 

Diliyoruz ki. kısa zamanda küçümsenemiye-
cek başarılar elde eden bu dinamik gayret me
sut sonuçlara ulaşsın. Böylece, geçmişte çekilen 
ıstırapların idrakinden doğarak demokratik ni
zam, insan hakları, vicdan hürriyeti, refah gibi 
kavram ve değerleri ifade eden ülkü ve ilkelci, 
iyi niyetten fışkıran gür bir kaynak halinde kin 
ve ihtiras yangınlarını söndürsün ve insanlığın 
müşterek mirası olsun. Ve inanıyoruz ki, Cum 
huriyetimizin kuruluşundan bu yana, Türk hal
kının 'bir hayat görüşü, Türk Devletinin bir si
yaset ilkesi olarak benimseyip sadakatle bağlı 
kaldığımız, Atatürk'ün (Yurtta sulh, Cihanda 
sulh) ülküsü, milletlerarasında geçmişin ki i ve 
ihtiraslarını geleceğin sevgi ve işbirliğine çevir
mede gittikçe önem kazanacaktır. Barış içinde 
birlikte yaşamak fikrinin 'bir temel ilke olarak 
benimsenir görünmesi bu inancımızı takviye 

etmektedir. Bu yüzdendir ki, yeryüzünün her 
hangi bir noktasında insanlığa tevcih edilmiş 
olan jenosit hareketleri nefretle karşılıyoruz. 
Gelecek için çok ümitli görünen Avrupa enteg 
rasyon hareketinin müşalhhas varlığı Avrup-
konseyinin, ıstırap ve felâketin en yeni 'bir hi
kâyesini ve görüşünü temsil eden Kıbrıs anlaş
mazlığında, kuruluşuna esas olan ülkü ve ilke
lerin icaplarına göre hareket edeceği ve insan 
haklarına saygı göstermiyenlerin, anlaşmalara 
riayet etmiyenlerin bu davranışlarına seyirci 
kalamıyacağı hakkındaki güvenimizi asla kay
betmek istemiyor ve istişari meclisin gayretle
rine, aynı inançla, konseyin diğer organlarının 
da katılacağını ümiclediyoruz. 

Sözlerime son verirken, yüksek ülkü ve ilke
lere dayalı 'müşterek mirastan fışkıracak olan 
ferah ve mutluluğu paylaşmak için, gayretleri 
ve kaynakları birleştirme yolunda idrak edilen 
bu 17 nci yıldönümünü kutluyor ve Türk Mil
letinin samimî dostluk duygularının, konsey 
üyesi ülkelerin halklarına iletilmesinden sonsuz 
bir zevk ve huzur duyacağımız hakkındaki ifa
de ve görüşlerimi Yüce Senatonun da paylaştı
ğına inanıyorum. (Alkışlar) 

2. — Cumhurbaşkanınca Seçilen üyelerden 
Sadi Koçanın, Burdur Milletvekili Faik Kırbaş-
U'nın Askerî Personel Kanunu hakkında Mey
dan gazetesine vâki bey ant ve bu konuda Hükü
metçe açık beyanda bulunulmasını istiyen demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşma isteğin
de bulunan üç sayın üyenin takrirleri vardır. 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Personel Kanunu ile ilgili kısa bir konuşma 

yapmak üzere gündem dışı söz verilmesine mü
saadelerini arz ederim. 

Sadi Koçaş 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Koçaş. 
SADÎ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri; 3 Mayıs 1966 tarihli Meydan Gazete
sinden bir haberi okuyarak bilgilerinize arz et
mek üzere söz aldım. 

Mahalle bekçileri tasarısını görüşmekle gö
revli Geçici Komisyonun sözcüsü Burdur Mil-
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letvekili Faik Kırbaşlı, Meclis Basın Bürosun
da yaptığı basın toplantısını 'bitirmiş, Komisyo
nun vardığı sonuçlar hakkında söyliyecekleri-
ni söylemiş kalkmaya hazırlanıyordu. Bir gaze
teci, muhatabının başka makamlar olması gere
ken sorusunu Kırbaşlı'ya yöneltti: 

«Personel Kanununun uygulanmasına ne za
man başlanacak aca'ba?» 

Kırbaşlı kalkmaktan vazgeçti. Biraz düşün
dü. Ve sonra tetiğe basmanın zamanı geldiği dii 
şünccsiyle. 

Bu gecikmenin, üzerinde durulmamış çok 
önemli sebepleri vardır dedi. Ben size söyliye-
yim, siz de kendinize güveniyorsanız yaızın ba
kalım. Arkadaşlar, askerler Silâhlı Kuvvetler 
Personel Kanununun derhal uygulanması için 
İsrar ediyorlar. Bu iş için de tam 320 000 000 
evet, 320 000 000 lira lâzım. Bir albay maaşı ka
dar uçuş tazminatı, kıta tazminatı ve daha bil
mem neler istiyorlar. Bütçeye yük oluyorlar. 
Bu para nereden bulunur? İşte size gerçek, ya
zın da görelim bakalım.» Yazı bu mealde de
vam edip gidiyor ve bâzı münakaşalardan bah
sediyor. İşin dedikodu tarafıyla ilgilenmemek 
için orasını okumuyorum. Ve bir Parlâmento 
üyesi olaLak da bu gazete halberi üzerinde mü
talâa beyan etmemeyi doğru buluyorum. 

Konuyu sadece yüksek bilgilerinize arz ede
rek Hükümetten bir iki noktanın aydınlatılma
sını rica edeceğim. 

Sayın Kırbaşlı hakikaten böyle bir konuşma 
yapmış mıdır? Ve Sayın Kırbaşlı Askerî Personel 
Kanununun Millet Meclisi Geçici Komisyonunda 
ve Karma Komisyonda görüşüldüğü şu günler
de bu düşüncelerini orada savunmuş mudur? 
Yani teşriî hakkı ve görevi olan ikaz ve mü
dahalelerde bulunmuş, basın toplantısında bu 
fikirlerini savunuyor mu? Yoksa görev yerine 
gitmemiş veya susmuş, basın toplantısında de
dikodu yapmamayı mı tercih etmiştir? 

Askerî Personel Kanunu henüz kanunlaşma
dığına göre, bu kadar kesin bir ifade ile ko
nuşması Parlâmento geleneklerine uygun mü
talâa edilmekte midir? 

Askerî Personel Kanunu meclislerde görü
şülürken verilen önergeler, yapılan konuşma
lar, bilhassa iktidar partisi mensupları tarafın
dan Senatoda grup adına böyle istiyoruz, şöyle 
istiyoruz diye şatafatla yapılan masraf artırıcı 

teklifleri kendi gruplarının tasvibinden geçiril
meden mi yapılmıştırr? Burada söyledikleri gi
bi gruplarından geçmiş, ise, aynı partiye men
sup bir milletvekilinin bu beyanlarını nasıl kar
şılıyorlar. 

Nihayet gazetecinin Sayın Kırbaşlı'ya sor
duğu cevapsız kalan veya tatminkâr olmıyan 
soruyu ben Hükümetten sormak istiyorum. Bü
tün memurların aylardan 'beri beklediği, Perso
nel Kanununun uygulanmaisma ne zaman başla
nacaktır? Zira, Personel Kanununa ait haber
ler vatan sathına yayıldığından t)eri bilhassa 
dar gelirli vatandaşları yakından ilgilendiren 
en zaruri ihtiyaç ve bilhassa gıda maddeleri 
üzerindeki fiyat artışı memurun tahammül 
kudretinin üstüne çıkmıştır. Hepimiz aynı du
rumda olduğumuza, memurun durumu bizimle 
mukayese edilemiyecek kadar da düşük oldu
ğuna göre bunun başika türlü «bir imbatını ara
maya da lüzum yoktur, salhıslari'inızda 'bunun 
acısını pekâlâ çekiyoruz. Şayet kalbul edilen ar
tış miktarı, daha şimdiden fiyat artışları yü
zünden sıfıra müncer olan Personel Kanunu da 
daha uzun süre tatlbik edllemiyecekse, buna 
mutlaka bir başka çare aramak zorundayız. 

Bu çareyi Hükümet arayıp bulacak mıdır? 
Bu hususların Hükümet tarafından çok açık 

bir şekilde ifade edilmesini rica eder dinlemek 
nezaketinden dolayı teşekkürlerimi sunarım. 
(Alkışlar) 

3. — Tabiî Üye Suphi Kar aman'in; Yeni İs
tanbul Gazetesinde bir milletvekilinin imzası al
tında intişar eden Atatürk aleyhindeki yazılara 
dair demeci. 

Sayın Başkanlığa 
Cuırihuriyet Senatosunun bugünkü oturu

munda günün konusu Kemalizm hakkında gün
dem dışı bir konuşma yapmak istiyorum. Say
gılarımı sunarım. 

Talbiî Üye 
Suphi Karaman 

BAŞKAN —- Buyurun Sayın Karaman. 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, Sayın senatörler; Türkiye'de rejime 
ilişkin iç politikanın mahiyetini ve hangi yön
de geliştiğini tesiblt edecek bâzı nirengi nokta
ları açıklık kazanmaya başlamıştır. Millet Mec
lisin delki bir konuşma, Millî Eğitim Bakanlığın-
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dan yapılan bir tamim ve Yeni îstanibul Gazete
sinde yayınlanan bir tefrika rejimi çökertme 
gayretlerini teşhis ve kestirmede bizlere yar
dımcı olmaktadır. 

Millet Meclisinin 29 Nisan 1966 günkü otu
rumunda gündem dışı bir konuşma yapan bir 
milletvekili, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sek
reteri Koi'g. Refet Ülgenalp'in, İstanbul Üni
versitesinde öğrencilerle yaptığı konuşmayı 
tüyler ürpertici olarak nitelendirmiştir. Dazkırı 
Kuran kursu hâdisesi için düzmeli raporlar tan
zim ettiğini söyliyerek zımnen sahtekârlık yap
tığını da imâ etmek istemiştir. Kendi anlayışına 
•göre din ve vicdan hürriyetine saldırdığını, si
yasi yatırım yaptığını iddia ederek derhal vazi
fesinden alınıp mahkemeye verilmesini teklif 
etmiştir. Konuşmasının birçok yerlerinde ordu
nun şerefli üniformasını taşıyan bir korgeneral 
için bu şahıs, bu kimse, bu, diyerek küçültücü 
hitaplarda bulunmuştur. Ayrıca, komünist faa
liyetler hakkında uyarıcı beyanlarda bulunma
dığını da iddia ederek bu konuda ne demek is
tediğini yaptığı ağır hücumların paralelinde ve 
anlamı altında tutmuştur. Ne hazin bir tecelli
dir ki, bu milletvekili Millet Meclisinde konuş
masını yaptığı saatlerde ordunun diğer şerefli 
generalleri de Lozan Meydanında gençliğin ter
tiplediği Atatürk'e saygı nöbetini tutuyorlar
dı. 

ıSaym arkadaşlarım, bu milletvekili 1965 ge
nel seçimi öncesinde, kendi partisinde rakip 
durumundaki eski bir asker için aday yokla
malarında, karavanadan yemiş sloganını menfi 
bir propaganda aracı olarak kullanmıştır. Ata
türk neslinden olduğunu söyliyen bu eski asker 
rakibinin ismini gök gözlü momişin torunu diye 
çıkarmıştır. 

ıŞimdi sizleri, Yeni Îstanibul Gazetesinde tef
rika edilen Kara Kitap adlı bir yazıdan bâzı 
paragraflar okumak üzere, bu gazetenin .18 Ni
san, 19 ve 20 Nisan 1966 tarihli nüshalarına göz 
atmaya davet ediyorum. Bu yazılarda Kemaliz 
rain hangi anlama geldiğini göreceğiz. Make
donya çetecisi, türeme kuvvetlerin, kahpe Selâ
niklilerin kimler olduğunu anlıyacağız. 

«Kemalizm ne demek? Bu kelimeyi ilk defa 
olarak kullanan komünist Cami Baykuttur. Bir 
zamanlar Dahiliye Vekilliği yapmış olan adam. 
Bir şeyin (izm) olabilmesi için kendine göre bir 

dünya nizamı, bir alem görüşü, bir ahlâk telâk
kisi olması gerekir. 

Bu feylesofların, fikir adamlarının işidir 
Mustafa Kemal bir askerdi. Bir alksiyon ve ha
reket adamı idi. İçtimai doktirinler va'zeden 
bir feylesof değildi. Her şeyi bir insana bağla
mak, bir diktatöre raptetmeik istiyen bolşevik 
zihniyet ve bundan fayda umanlar bu kelimeyi 
(Yani Kemalizm kelimesini) icadettiler. Tanın
mış, azılı, müseccel bir bolşeviğin uydurduğu 
bu kelime yüzünden bugün memleket gençliği 
ikiye ayrılmıştır.» (yani kemalizmden yana olan
lar ve kemalizme karşı olup ona bolşeviklilkle 
bir tutanlar). 

«Bu memlekette bir tek nizam hâkimdi o da 
diktatör ve diktatör artıklarının menfaatlerinin 
nizamı. (Anayasa) imiş. Hangi Anayasa?» 
«kendilerine inkılâpçı süsü veren bir sürü dal
kavuk kendi fikri sabitlerinin doğmalarını ka
nun haline getiriyorlar. Kanun nizamı, Anaya
sa, Anayasa... diye milletin başına belâ oluyor
lardı. O zamanki ıgayrimeşru, gayriahlâki, 
gayriinsani bir iktidarın şakşakçısının hezeyan
larına, iftira ve isnatlarına bakın» ('burada Fa
ldı Rıfkı Atay ı kastediyor). 

«Türeme kuvvetler kimlerdir? Türemeler. 
Makedonya komitecileri ve onların teşkilâtlı çe-
tesidir. Asıl Türklüğe ve Türkiye'ye musallat 
olan şenî kuvvet onların kuvvetidir... Türe
meler bolşevik yardakçılığı yapan, gök gözlü 
tüyü feozuk, ahlâkı bozuk, cibiliyetsizlerdir. 
Bu vatan Makedonya çetelerinin Selanik dön
melerinin bahşişi değildir.» 

«Biz onların el altından neler yaptıklarını 
neler idare ettiklerini bilenlerdeniz. Onlar in
kılâpçılık perdesi altında koca Türkiye'yi bir 
çiftlik gibi Stalin yoldaşlarına teslim etmek 
İstiyenlerdir.» 

«Hasan Ali Yücel Samsun'dan gelir gelmez 
vaziyete halcim olmuş, kendi -aleyhinde yapı
lan bu hareketi şefe, Devlete, kanuna ve reji
me karşı imiş gibi gösteri vermişti. Pul Sulta
nın (tnönü) kulağına eğilmiş Şefim demiş bun
lar ırkçıdır. Sana kurt diyorlar diye herifi çile
den çıkarmıştır.» 

«Bir ırkçılık hareketi gibi gösterilen bu nü
mayişten Nevzat Tandoğan da iyice pireleıımiş-
ti. Huzuruna çıkarttığı bir arkadaşa şöyle hita-
betmişti: «— Evet ben boşnağım size göre Türk 
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değilim. Saraylbosnalıyım ve sizi idare edlyo- I 
ram. işte Ankara Varisiyim. Âmirinizim. Şefi-
nizim. Karşıdaki Atatürk'ün resmini gösterip 
işte bu da bizden bu da Makedonyalı» demişti. 
«Suyun öte yanından gelenler hep böyle eliyor 
lar bize. Şimdi daha iyi anlıyorum. Anadolu'
dan içten içe, gönülden gönüle, diklen dile, ge
çen şu halk türküsünün mânasını şimdi daha 
iyi anlıyorum. Selanik, Selanik kahpe Selanik... 

«Saraybosnalı Nevzat Tandoğan'm bir Ana
dolu çocuğuna söylediği ıbu sözler ne müthiş ne 
konkunç 'bir hareketti. Evet o Saraybosnalı idi. 
öbürü Selânikli idi. Beriki bilmem hangi ada
lardan gelmiş... Yıllarca ve yıllarca Anadolu'
nun üzerine bir k-âJbu's gibi çökmüşlerdi.» 

Sayın senatörler ve sizlerin şâhsında bütün I 
Türk Milleti! Kravat takmayı utanç sayan zih
niyetti bir 'milletvekilinin Yeni istanbul Gazete
sinde yayınlanan yazılarından paragraflar oku
dum. 

1919 - 1922 tarihleri arasında Emperyalistle
rin, düşmanların, halifeî müslimin Padişah efen
dimizin Kuvaî inzibatiyesinin ve ona dayalı ir
tica ve taassubun tertiplediği isyanların elinden 
Türk Milleti bir vatan kurtarmıştır. Fakat, sal
tanatçı ve hilafetçi propaganda, kutsal Anado
lu kurtuluş savaşını yönetenlere ittihatçı gâvu- I 
î'U, millici gâvur adlarını takarak Türk halkını 
yanıltmaya çalışıyordu. 1923 - 1938 yılları ara
sında padişahlık saltanatı ve iradesi yerine 
Cumhuriyetin millî iradesi hâkim kılınmıştır.. I 
Türk toplumuna, bizim ve bütün dünyanın Ke
malizm dediği bir silkinişle modern çağa, Batı I 
uygarlığına yönelen çeşitli devrimlerle güç. ka
zandırılmıştır. Kurtuluşumuzu ve bağımsızlığı- I 
mızı sağlıyan, devrimlerle toplumlara güç ka
zandıran bütün bu hareketlerin lideri yabancı
ların «Chef de Nationalist Püre» ve «Fondate-
ur de la Turquie moderne» dedikleri Mustafa 
Kemaldi... Sayın senatörler, ve sizlerin şahsında I 
bütün Türk Milleti! Yeni istanbul Gazetesinin 
yayınlarında tanımlanan Makedonya çetecisi. 
bolşevik yardakçılığı yapan, gö'k gözlü, tüyü 
'bozuk, ahlâkı bozuk, cibiliyetsiz türemenin, Se
lanik dönmesinin, inkılâp perdesi altında koca I 
Türkiye'yi bir çiftlik gibi Stalin yoldaşlarına 
teslim etmek istiyenin, kalhpe Selâniklinin de 
kim olduğunu anladınız mı? | 
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Aziz Türk Kadını! Kemalizıuin sana verdiği 
hakları geri alıp seni yeniden dört karılı hare
me, kafes arkasına sokmak istiyen kara taassu
bun kravatsız boyunların üstünde gıeırdıyan 
sırtlan dişlerini görüp tanıdın mı? 

Aziz Türk Gençliği! Cumhuriyeti ve devrim
leri senin bekçiliğine emanet eden ve «Ne mutlu 
Türküm» diyene derken Türk Milliyetçiliğinin 
en büyük formülünü veren büyük Atatürk Se
lanik dönmesi diyen zihniyetin gerisindeki ger
çeği görebiliyor musun? 

Türk Aydını, Türk Öğretmeni! 
Kemalizmi b'olşeviklikle bir gördüğünü açık

ça ifade eden, inkılâpçılığı komünist yardakçı
lığı sayan bu düşünüşün maksat ve gayesini 
çözebildin mi? G-erçekte neye ve kime karşı ol
duğunu tesbit edebildin mi? 

Türk Savcısı! 
200 yıl önce yayınlanan baböfü'ü bugün ter

cüme edenler hemen kavuşturulurken, Ata 
türk'e ve Kemalizme dil uzatan bu yayınların 
kavuşturulması için de 200 yıl beklemek mi lâ-
zımgelecektir? 

Anayasanın teminatı altındaki par(:-,er ve 
bütün partilerdeki politikacılar! Cumburiyetm 
banisi Mustafa Kemal'e ve Kemalizme yönelti
len bu ağır ve alçak hücumları demokrasiye, 
rejime ve Anayasaya ne derecede zararlar vere
ceğini her halde görüyorsundur. 

Büyük Türk Milleti! Devletten alınan öde 
neklerle tertiplenen Komünizmi tel'in mitinkle-
rinin, her aydın ve ileri harekete komünistlik 
damgası vurulmasının gerçek hedeflerini şimdi 
daha iyi anlıyor musun? 

Arkadaşlar, şimdi cidden daiha iyi anlaşıl
maktadır. Komünizmle mücadelenin gerçekte 
kime karşı yürütüldüğü. Tıpkı Millî Mücadele 
yıllarında olduğu gibi masum halk irtica tara
fından Komünizm ile mücadele adı altında kan
dırılmakta, devrimlere ve Kemalizme karşı tah
rik edilmek istenmektedir. Bu silâh geri tepe
cektir. Kemalizmle bir gösterip Komünizmi se
vimli hale getirenler bunun ceremesini çekecek
lerdir. Komünizme benzetip Kemalizmi yerenle
rin sonu yakındır. 

Arkadaşlar, şimdi cidden da'ha iyi anlaşıl
maktadır kimlerin gerçek milliyetçi oldukları 
Mustafa Kemal'e gök gözlü, tüyü bozuk Sela
nik dönmesi diyenler Lozan'ı olduğu kadar İs
tiklâl Savaşını da tasvibetmiyen duygusuz, 
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milliyetsiz yaratıklardır. Bunlar saltanatçıdır. 
Bunlar padişahçıdır. Bunlar hilafetçidir. 
Cumhuriyet Türkiyesi için hu hilâfet 
intikamcılarının, Bizans intikamcısı pali
karyalardan farkı yoktur. Bunların vatan 
ve milletle, Türk milliyetçiliği ile ilişkileri yok
tur. Bunlar Türk milliyetçiliğinin bahası Ziya 
Gökalp'i de tanımazlar. Bunlar Orta Asya'dan 
aynı kökten gelen ve padişahlık idaresinin ha
taları yüzünden ayrı bir isim altında yaşıyan 
soydaşlarımızı da ayrı bir ırk sayarak tıpkı inö
nü'ye dedikleri giibi Ziya Gökalp'e de kurt der
ler.. (Gürültüler) 

Yardımınıza ihtiyacım yok arkadaşım. Ben 
tahmin ediyorum ki, Senatomuzda herke<s bu 
konuşmamı tasvilbediyor. (Anlaşılmıyan müda
haleler.) 

BAŞKAN — Sayın Karaman, zannederim 
Sayın senatörün müdahalesi o tarzda olmadı. 
Bu Senatoda Atatürk'e dil uzatacak insanların 
masa üzerine getirilmesini can ve gönülden des-
teklemiyecek kimse olmadığını zannediyorum. 
Cumhuriyet Senatosunda bu böyle olmalıdır. 
Atatürk kuşaklarında böyle olduğuna Başkan 
olarak inanıyorum. Bu vadide hangi kıymetli 
arkadaş ne kadar dilerse, ne zaman isterse bir 
Atatürk çocuğu olarak Başkanlık idare ettiğim 
zaman söz vermeye amadeyim. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Sayın 
senatörler, şimdi de Millî Eğitini Bakanlığının 
kültür Müsteşarlığı başlıklı kâğıda basılmış, 
9 Nisan 196G tarihli ve 251 sayılı bir tamimin
den bahsedeceğim. Bu tamimde her çeşit ve de
recedeki okullarımıza, kütüphanelerimize ve di
ğer millî eğitim müesseselerimize bedelleri Ba
kanlıkça ödenen büyük ölçüde kitap ve perio-
dik eserler gönderileceği ifade edilmektedir. 
Kayıtlarının tutulması, müfettişlerin kont rol un-
da bulundurulacağı ve bir hafta zarfında öğ
rencilerin istifadesine verilmesi emredilen ya
yınlar arasında iktidarı tutan bâzı sürümsüz ga
zeteler okullara gelmeye başlamıştır. Millî Eği
tim Bakanlığının Yüce Meclislerin murakabesi
ne tabi bu yanlış tutumu bir yana, benim ası! 
değinmek istediğim konu okullara gönderilen 
yayınlar arasında Yeni İstanbul Gazetesinin de 
bulunması ve bu yüzden Kemalizm ve Atatürk 
aleyhinde yapılan yayınların Millî Eğitim Ba
kanlığının bu davranışı ile Hükümet tarafından 

! desteklendiği, tasvip gördüğü ve tavsiye edildi
ği gibi bir durumun ortaya çıktığıdır. Bu hal 
Cumhuriyet Türkiye'sinde örneği görülmiyen 

I korkunç bir durumdur. Hükümet Başkanına 
I meselenin üzerinde ciddiyetle eğilmeye davet 
i ediyorum. 18, 39, 20 Nisan tarihli Yeni îstan-
I bul gazeteleri gönderildiği okullardan geri top

lanmalıdır. 
J Sayın senatörler, açıkça konuşmak lâzım. Bu 
1 memlekette, fikir özgürlüğü içerisinde, herşey 

tartışma konusu yapılalbilir ama -bir şey tartışı
lamaz. Kemalizm ve Mustafa Kemal... Biz Ata
türk kuşakları evet ilâve ediyorum, o gök göz
lü, çelik iradenin kuşakları Kemalizm ve Mus
tafa Kemal'i tartışmayı ihaneti vataniye sayı
yoruz. Bizim fikir özgürlüğümüzün sınırı bu
rada kapalıdır. Yaşasın Cumhuriyetin, rejimin, 
devrimlerin ve demokrasimizin kaynağı Kema
lizm. (Alkışlar) 

4. — Tabii Üye Sıtkı TJlay'ın; Atatürk ve 
j Parlâmentonun itibarını sarsıcı olaylar hakkın

da demeci, 

BAŞKAN — Buyurun Sayın [Hay. 
I SITKI ULAY (Tabiî Üye) — Muhterem ar

kadaşlarım, Atatürk konusunda Sayın Başkanın 
I yüksek müsamahalarına sığınarak genç arkadaşı

ma, ateşli arkadaşıma ilâveten müsaade buyuru-
lursa ben de bu hususta bâzı mâruzâtta bulun
mak istiyorum. 

Demokrasimizin devamı ile yaşatılması şart
larının başında meclislerin ve parlâmento itiba
rının yer aldığı şüphe götürmez bir gerçektir. 

Geçirdjğinıiz acı tecrübelerin verdiği derse 
göre parlâmentolarda başhyan sonu gelmez kı
sır çekişmelerle âdi ve anarşik beyanlar zaman
la çeşitli müessese ve topluluklara yayılarak 
vatan düşünceli politika dışı aydınlarımızın 
dahi haklı tahammülsüzlüklerine yol açıyor. 

Her ne kadar politika; siyasi partilerle par
lâmentonun hakkı ise de vatan ve onun endişe
leri her vatandaşın tahdidedilmez ve edilemez 
bir hakkıdır 

Bu sebeple biz yalnız istemek ve arzulamak
la vazifeleri başka da olsa bâzı toplum ve mü : 

esseseleri kendilerini yöneten parlâmentolarda 
çatlaklık ve güvensizlikler devam ettiği ve et
tirildiği müddetçe vazifelerinin çerçeve ve hu
dutları içinde tutmaya kolaylıkla muvaffak 
olamayız ve ulunamıyor. 
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Vatanpervcrliğinden şüpihe edilmez bu mü
esseselerle fertlerini her zaman bir cins mi ca
mit telâkkisi yanlış, hatalı, ve aldatıcı bir dü
şüncedir. Bu yoldaki ve bugün huzurlarınızda-
ki kapalı tarzdaki düşüncelerimi zamanın en 
büyük mesul ve sorumlularma da anlatmaya 
çalışmıştım. 

Biz burada her fikri açıklık ve genişlikle 
arkadaşça münakaşa eder, tartışır ve sonuçlara 
varabiliriz. Ancak sorumlular olarak kendimizi 
ve varlığımızı inkâr edici yazılarımız ve konuş
malarımız caiz ve mubah olamaz. Ve bunlara 
karşı da müsamahakâr davranılamaz. 

Çünkü her sükût ve hazımkârlığımızm so
nunda dışardan ve milletten gelen uyarışa kız
mak, üzülmek ve parlâmento itibarını sarsmak 
durumuna düşeriz ve maalesef bundan evvel 
bâzı durumlara düşmüşüzdür. Hangi çeşit par
tiye mensubolursak olalım hepimiz biliyoruz ki, 
biz bu Cumhuriyeti kuran büyük insanın devam 
edegelen bir parlâmentosuyuz. Buna benzeterek 
dahi telmihan vâki olacak hakaretler bilhassa 
O'nun parlâmentosundan çıkacak olursa ve bu 
yazılar yarın müsamaha ile unutulur da gecik
tirilirse ; 

O'nun kurduğu bir mecliste, yasama doku
nulmazlığı kalkan edilerek O'na tecavüz edilir
se, yarın millî iradeyi temsilden uzaklaşacağı
mız gibi devamında da varlığını inkâr eden sa
yılmaz ve sevilmez meclisler haline maazallah 
gelebiliriz. 

Çatımız altında olup dün bu küfürleri savu
ran çocuk, bugün Yeni İstanbul gazetesini okur
sanız, tevile sapayım derken daha büyük potlar 
kırarak ben Selanik dönmesi, tüyü bozuk gök 
gözlü sözlerini ona değil, bu memleketten olma
yıp da oralardan gelmiş olan bâzılarını kasde-
derek söyledim diyor ve çocuk imparatorluğun 
kaç asır nerelerde nasıl kaldığını ve hudutları
nın nerelere dayandığını da bilmediği gibi, 
2 - 3 sene Yunanlıların Ege bölgesi ve Anado
lu'da, italyanların Antalya havalisinde, Fran
sızların Güney illerimizde kaldıklarını da unu
tarak hem kendisinin hem de hepimizin haysi
yetini ve namusunu lekeleme yoluna gi
derek Makedonya Türkü, Trakya Tür
kü, Irak Türkü, Kıbrıs Türkü diye 
evvelce düşmanlarımızın bize oynadığı bölücü
lük ve bölgecilik oyunlarına da kasıtlı kasıtsız 
alet olmaktan kendisini kurtaramıyor. Bu du

ruma muttali olduktan sonra bu küstahlığa kar
şı ve bu sapık fikirlere karşı mensubu bulun
duğu partinin süratle harekete geçeceğine ina
narak, güvenerek bütün arkadaşlarımın hür
met ve muhabbetle selâmlıyorum. 

5. — Aydın Üyesi İskender Cenap Ege'nin, 
Atatürk ve basında çıkan bâzı yazılar hakkında 
demeci. 

BAŞKAN — Diğer bir önergeyi okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Basınla ilgili gündem dışı söz rica ediyorum. 
Saygılarımla. 

İskender Cenap Ege 
Aydın 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Ege. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa

yın Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; hu
zurunuza hiçbir hazırlığım olmadan çıkmış bu
lunuyorum. Büyük bir heyecan içindeyim. Bu 
heyecanımla, her ne yerden ve her ne taraftan 
olursa olsun, Yüce Atatürk'e uzatılacak her dile 
ve uzanacak her bileğe karşıyım. («Bravo» ses
leri) 

Muhterem arkadaşlarım, ben, benden önce 
konuşan muhterem arkadaşlarımın bahsettik
leri yazıları okumadım, tetkik etmedim, bilmi
yorum. Ancak şunu biliyorum ki, bugün mazisi 
binlerce yıl gerilere uzanan Türk Milletinin ta
rihinde birçok kahramanlar vardır. Türk Mille
tine mensubolan, hattâ Türk ırkından olmıyan 
insanlar dahi bu bizim kahramanlarımızla övü
nürken, biç hiçbir kahramanımızın, bu memle
kete hizmet etmiş olan hiçbir kişi üzerine gölge 
düşürmeyi asla aklımızdan geçirmeyiz. Hele bu 
Atatürk olursa, mesele daha da değişir. Başka 
milletler suni kahramanlar yaratıp, onları ken
dileri için âdeta taparcasına birer kahraman ye
rine koyup, milletine ve milletinin geleceğine, 
genç çocuklarına onları aşılamaya çalışırken, 
onları birer kahraman olarak tanıtmaya çalı
şırken, biz tarihimizin yetiştirdiği büyükleri, 
kahramanları hele Atatürk'ü kötülemek, kara
lamak gibi bir yola saparsak, bu milletin sonu 
felâket olur. Biz bugün içine düştüğümüz keş
mekeşi Atatürk'ün koyduğu prensiplerde, Ata
türk'ün açtığı izde değil, bizim basiretsizliği
mizde görmeliyiz. Atatürk'ü anlıyamamış ol
mamızda görmeliyiz. Bugün eğer Atatürk'e dil 

—184 — 



G. Senatosu B : 72 5 . S . 1966 0 : 1 

uzatmaya kalkarsak, bugün eğer Atatürk'le be
raber bu millete bu memlekete büyük hizmetler 
yapmış olanlara dil uzatmaya, hattâ daha ileri 
gidip de küfür etmeye kalkarsak kendi kendi
mize, kendi dedemize, kendi babamıza »övmek
te olduğumuzu unutmıyalım. Hepsi bizimdir, 
hepsi bizden evvel bu topraklar için kan dök
müş, şehidolmuş, gazi olmuş insanların evlâtla
rıyız. Ben, rahmetli Kurtcebe Noyan'm, asker
liğinde söylediği bir söz vardı, onu nakledece
ğim. Birden şurada aklıma geldi. Bizi bir tatbi
kat sonunda topladı, - rahmetli çok enerjik bir 
kumandandı - dedi ki; - tatbikatı beğenmediği
ni ifade etmek için - «arkadaşlar, ben bu, tat
bikatı hiç beğenmedim. Bu, Türk kanından ge
len insanlara yakışmaz. Bu nasıl tatbikattır? 
Âdeta kendinizi kaybetmiş gibisiniz. Sizin kar
şınıza düşman değil, kablumbağalar çıksa geri 
döneceksiniz sanıyorum.» dedi. Ve biz subaylar, 
başta kumandanlarımız olmak üzere bu rah
metli tümgeneral karşısında başımızı önümüze 
eğmek mecburiyetini duyduk. Ve içimizden de 
bu kadar açık konuşan kumandanı takdirle ka
bul ettik. 

Şimdi, atalarımız bu atalar, biz de ataların 
çocuklarıyız. Bugün içinden çıkamadığımız 
problemlerle karşı karşıya geldikçe kimimiz şu 
noktadan, kimimiz bu noktadan Atatürk'e sa
rılmakla veya Atatürk'e hücum etmekle hiçbir 
şey kazanamayız arkadaşlar. Atatürk, ne zorla 
sevgisi yaratılacak ve sevgisi memlekete yayı
lacak, buna ihtiyacı olan bir fanidir, ne de şu
nun veya bunun dil uzatması ile lekelenecek ve 
gölgelenecek bir varlıktır... Atatürk tümü ile 
hepimizin gönlünde yaşıyan, bugün şaşırmışlar 
varsa bir gün muhakkak onu takdir edip, onun 
yolunda doğruyu bulacaklar. Böyle bir isti
kamet veren, böyle bir istikameti gösteren in
sanüstü bir kudret olarak biz gönlümüzde yaşı-
yacaktır, yaşıyor. (Soldan, «Fiiliyat» sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, sayın arkadaşım 
«fiiliyat» diyor. Fiiliyat, Atatürk'ün koymuş 
olduğu bütün prensibleri, Atatürk'ün bütün 
felsefesini bütün anlayışını tümü ile tatbik et
mekle mümkündür. Bunu da ne sadece bir ikti
dardan, ne sadece bir Hükümetten, ne sadece 
bir Başvekilden, hattâ Reisicumhurdan değil, 
tüm olarak hepimizden millet beklemektedir. Ata-
.türk şu veya bu şekilde işimize geldiği zaman 
kabul edilecek şu veya bu prensipleri işimize 

geldiği zaman üzerinde titreyeceğimiz, işimize 
gelmediği zaman, kendi çıkarımızı tutmadı
ğı veya çıkarımıza uymadığı noktaları iteceği
miz bir fikir, bir felsefe, ve bir insanlık manzu
mesi değildir. Atatürk tümü ile, kabul edil
diği tümü ile tatbik edildiği takdirde mem
leket için, istikbal için bir ışıktır, bir aydın
lıktır. Ben bunu böyle görüyorum. Onun için 
Atatürk'ün ortaya koymuş okluğu bütün eser
lerine, aynı derecede bilhassa parlömanter rejim
de ve Parlâmentoya aynı inanç içerisinde bağlı 
olmamız şarttır. Ben Atatürk hakkında ya
zılan ve oynıyan kaLemleri şu veya bu mak
satla söylenen sözleri yalaıız takibedilmesi, ge
rekli soruşturma, kovuşturma yapılması, eğer 
hakikaten böyle bir yolda ise gereken cezaya 
çarptırılması ile her şeyin halledileceğine de 
inanıyorum. Bununla iş bitmez, muhterem ar
kadaşlarım. Atatürk'e sevgi ve Atatürk'e inan
ma samimî olmalıdır, gösteriş halinde olmama
lıdır. Biz yaşı 50 yi bulan insanlar, hepimiz 
Atatürk devrinde yetişmiş insanlarız. Bizim içi
mizde şu veya bu şekilde sapıtmamış) olan, nor
mal olan her insan Atatürkçüdür.. Bunun için 
sen Atatürkçüsün, ben Atatürkçü değilim, sen 
Atatürk'e bağlısın, ben değilim gibi mektep ta
lebelerinin birbirleriyle yarışır gibi yapmış ol
dukları Atatürk üzerinde âdeta bir sevgi ya
rışmasını böyle suni gösteriş halinden çıkar
mak, onun fikirlerini, düşüncelerini, bu mem
leket için ortaya koymuş oldukları esasları tat
bikle Atatürkçülük tahakkuk eder. Atatürk, 
bu memlekette huzuru, kardeşliği, bölünmezliği, 
birbirimize bağlılığı da emretmiştir. Onun için 
birbirimiz hakkındaki, partilerimiz hakkında, 
partilerimiz içinde hattâ klikler, birinden 
bahsederken, birbirimizle münakaşa ederken bir 
mesele üzerinde birbirimizle tartışırken, birbi
rimizi kırmamaya, yıkmamaya, birisinin âdeta 
memleketin düşmanı, vatan haini gibi ilân etme
ye kalkmamalıyız. 

Size bugün bir gazete göstereyim; üzüldüm. 
Çok üzüldüm. Yalnız bugün Ulus Gazetesine 
bir bakın arkadaşlar; sanki memleket kökünden 
satılıyor, sanki bugün iktidarda bulunan in
sanlar bu memlekete çok kötü, önüne geçile
mez, bir türlü memleketin geleceğine ümitle 
bakmayı âdeta karartır şıekilde bir iktidar ve 
bir idare tutumu içinde olduğunu belirtir man
şetlerle doludur. Ne lüzumu vardır bu ayırıcı 
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ifadeye, ne lüzum vardır bu şekilde atılmış man
şetlere. Bunlar bizi birbirimize karşı kırılmaya, 
küsmeye, birbirimize düşürmeye sebebolmuyor 
mu? Nasıl siz kalkıyorsunuz, şu veya gazete 
hakkında üzülerek ifade ediyorsanız, ben tüm 
gazeteler hakkında bölücü, birbirine düşürücü, 
hilafı hakikat haberlerin, tahriklerin içerisin
de yuvarlanmalarını kabul etmediğimi, ben 
vicdanımın sesi olarak ifade etmeye çalışıyo
rum. Hiçbir gazeteyi tasvibetmiyorum; bu yol
da ise. Ve bu yolda olan gazetelerin karşısın
dayım. Ama şunu muhterem arkadaşlarımın 
vicdanına hitarabederek ifade etmeye çalışı
yorum ki, düşününüz, eski, çok eski ve bu mem
lekete büyük hizmetleri olmuş bir partinin res
mî organında böyle bir şey olmamalıdır. Bunu 
da gönlüm istemiyor, diyorum arkadaşlarım be
nimle beraber olsunlar. İktidarlara, hükümetlere 
yardımcı olalım ve böylelikle bu memleketin 
kalkırimiası için hepimiz elele verirsek 'muvaf
fak oluruz. 

Muhterem arkadaşlarım, çok istirham ede
rek ifade ediyorum; bizim şu Yüce Senatomuz
da, arkadaşlarımız arasmdaı parti grupları ara
sında, partili olmıyan tarafsız arkadaşlar ara
sında kurulmuş olan ahengin çalışmamıza zararı 
mı vardır, faydası mı vardır ? Muhakkak ki fay
dası vardır ve bu faydayı görüyorum. Biz Se
nato olarak birçok işlerin, birçok kanunların 
görüşülmesinde, genel görüşmelerde karşılıklı 
fikir teatisinde bulunduğumuz zaman birbi
rimize hak vermenin insaflı ölçüler içinde ol
maktan dolayı aldığımız neticeler kimin lehine 
oluyor? Milletin ve memleketin lehine oluyor. 
Bunu bütünüyle, bütün partiler içerisinde, bü
tün teşkilâtlar içerisinde yayabilirsek, tutun-
durabilirsek memleket için kötü mü olur, iyi 
mi olur? Muhakkak iyi olur. işte ben ona di
yorum ki, Atatürkçülüğün birinci umdesi mem
lekette sulhu temin etmektir. Atatürk diyor ki : 
«Yurtta sulh, cihanda sulh» Yurtta sulh temin 
edebilmek için bir defa birbirimizi sevmeyi bil
memiz lâzım. Birbirimizi sevelim, birbirimize 
dost elimizi uzatalım. Bir iktidarın, bir mu
halefetin birbirinden farklı davranışları olacak
tır. Olmazsa iktidar ve muhalefet partiler ol
maz zaten. Bunları hoşı görmeliyiz. Ve geniş bir 
dostluk havası içinde birbirimizi müsamaha ile 
karşılamamız.. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Bu yazıya nasıl müsamaha edilebilir? Bu al
çaklıktır. Böyle bir yazıya müsamaha edile
bilir mi? 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Ben 
yazıdan bahsetmiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika saym Ege, bir daki
ka Sayın Karakurt, bu tabiî çok hassas bir mev
zu. ? Sayın Ege, ben Başkan olarak, kanaatimi 
izhar ederken, gündem dışı konuşmalar hakkın
da aslında müzakere açılamaz. Onun için mevzu 
Atatürk'e dil uzatanların maskesini millet kür
süsü önünde yere düşürmek mevzuuna inhisar 
ettirmek kayıt ve şartiyle Başkanlık olarak 
müsamaha edebildiğimi yüksek takdirlerinize 
sunmuştum. Konuşmalar bu mihverden başka 
bir mihvere aktarılmamalıdır. İnşallah başka 
bir toplantıda bunu dostça hallederiz. Bu 
mevzua intikal ettimi daha ba§|ka söz almış 
arkadaşlar da vardır. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Sayın Başkanım, konuşmalarım sadece samimî 
nişlerimin ifadesidir, hiçbir art düşüncesi ol
mıyan bir insan olduğumu arkadaşlarım tak
dir ederler. Ben bu ifademle şu veya bu hare
keti, şu veya bu çıkışı, şu veya bu yazıyı, şu 
veya bu gazeteyi asla müdafaa eder durum
da değilim. Zaten sözlerimin başında hissiyatı
mı ifade ettim. Bu fırsattan istifade şunu ifade 
etmek isterim arkadaşlar : Eğer biz birbirimize 
gerçekçi Atatürkçüler, gerçek Atatürk'ü seven
ler, gerçek Atatürk yolunda olanlar hangi par
tiden, hangi zümreden olursa olsun elele ver
mesini bilirsek o zaman aralarımızda bu tip 
sağa, sola sapan insanlara imkân kalmıyacaktır. 
Boınıinı arz etımeik risfcediğıim husus budur ve 
burada toparlamak istiyorum. Esas budur, ana-
fikir budur. Biz, Atatürkçü olarak ;şu partide, 
bu partide, §u toplulukta, ,bu toplulukta, şu ve
ya ıbu diğer tâli meselelerde birbirimizden uzak 
düşersek, birbirimize karşı olursak işte bizim 
ıbu uzak düşmelerimiz, işte ıbu 'bizim kısır çekiş
melerimiz bâzı maksatların sağ ve sol tahrik
ler halinde içimize işlemesine sebebiyet verir. 
Arz etmek istediğim budur. Aynı 'noktada her
halde arkadaşlarım benimle beralberdir. Hepi
nizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar.) 

6. — Hatay Üyesi Mustafa Deliveli'nin, Ata
türk'e kimsenin dil uzatamıyacağım, böyle kim
seler varsa lanetlediğini ifade eden demeci. 
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BAŞKAN — Bir söz talebi daha var. 

Başkanlığa 
Atatürk: hakkında konuşmak istiyorum. 

Hatay 
Mustafa Deliveli 

BAŞKAN — Sayın Deliveli, malhiyeti ne 
olacaktır ? 

•MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Ata
türk'e dil uzatanları millet kürsüsünde teşrih 
etmek mevzuunda. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Aziz 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; sözlerime baş
lamadan evvel evvelâ böyle bir yazıyı okumuş 
olmanın ve bu heyecan içinde bu kürsüye getir
miş olmasından dolayı Suphi Karaman arka
daşımıza teşekkür ederim. Tekrar tekrar te
şekkürler. (Alkışlar.) Böyle yazıları, sapık fi
kirleri herikcs imkânı nisbetinde bulunduğu 
yerde kökünden kazımaya çalışırsa biz günün 
birinde bunun önüne geçebiliriz. Atatürk sev
gisi diyorlar. Arkadaşlar, sevgiyi teraziye koy
muşlar, nazari olarak dışarıdan herkes birbi
rinden ıçok severim diyor. Hayır arkadaşlar. 
Ben Atatürk'ü nereden severim kısaca arz et
mek isterim. Arkadaşlar, Atatürk'tür bu mil
leti, Türkiye'yi kurtaran. Ama Hatay'ı da da
ha sonra kurtardı. Biz Fransız işgalinde iken, 
Adana Lisesine okumaya geldiğimiz zaman ilk 
defa Payos'tan kaçak alarak, pasaportsuz ola
rak geldik. Türk topraklarına girdiğimiz za
man, toprağını taşını ve bayrağını .gördüğümüz 
zaman 7 - 8 arkadaş evvelâ toprağı öptük. Bu 
memleketi, bu toprağı, bu bayrağı getiren o 
Ata'dır Ata... Bir deli, bir veli çıkar bir gaze
tede yazı yazar, maalesef eğer o ise, - gazete
yi, yazıyı okumadım, o ise - vaktiyle o delinin 
>de avukatlığını yaptım. Maalesef diyorum. 
Eğer yazmış ise; böyle bir arkadaşı hangi par
tiye mensubolursa olsun, nereden olursa olsun 
lanetlemek lâzım aıikadaışlar. Lanetlemek lâ
zımdır... (Alkışlar, «istifa etsin» sesleri.) O son 
olarak istifa.. Ölür yine istifa etmez. 

Arkadaşlar, yalnız sözlerimi bitirirken şu 
kısma da temas etmek istiyorum. Arkadaşlar, 
samimî veya 'gayrisamimî herkeste bir Atatürk 
sevgisi yarışması var. Ama şu Türk toprakla
rının içinde yaşıyan hangi dilden, hangi din
den olursa olsun, nereden gelirse gelsin Ata

türk'ü sevmiyen insanı kabul edemiyorum. Çün
kü o kadar Atatürk'e bağlı insanlarız. Fakat 
bir adam çıkar da, bir deli çıkar da büstünü kı
rar, öbür taraftan fotoğrafını yırtar veya şura
da, burada bir yazı yazarsa o insanda hasbel 
kader yine bu rejimin imkânları içinde sızmış, 
girmiş, gelmişlerdir. Binaenaleyh, tek fert için 
onun mensubolduğıı cemiyetin, onun mensübol-
duğu partinin veya onun ımensubolduğu ma
halle ve mmtakanm kötülenmesi diye bir şey 
olmaması lâzımgelir. Bunda da ben Suphi Ka
raman arkadaşımıza tekrar tekrar teşekkür ede
rim, böyle bir hâdiseyi buraya getirdiği için. 
Aynı çatı altında maksadı, fikri Sayın Suphi 
Karaman arkadaşımızın dediği gibi bir insansa 
onun bulunduğu çatının altında ben katiyen bu
lunmak istemem. Binaenaleyh bunları da tah
kik ettireceğiz. Bu itibarla şu veya bu partiden 
oluşuna veya falan yerde bir büstü kıranın 
A. P. ne veya C. H. P. ne "kayıtlı olması dolayı-
siyle Atatürk'e sevgisizliği, saygısızlığı ve sa
mimiyetsizliği, onun bulunduğu, mensup bu
lunduğu tarafa atmakta, itmekte, onlardan gös
termekte de fayda yoktur. Neticesi kötü olur. 
Bu sebeplerle o arkadaşı doğru ise lanetlerim 
arkadaşlar. Hepinizi saygı ile selâmlarım. (Al
kışlar.) 

7. — İçel Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz'un, 
Büyük Atatürk'ün tarihî, fikrî v mânevi yüceli-
'ğine yürekten bağlılığını belirten demeci. 

BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Büyük Atatürk'ün tarihî, fikrî ve mânevi 

yüceliğine yürekten bağlılığımızın manalı his
siyatını ifade etmek üzere gündem dışı kısa 
bir 'konuşma yapmama izin verilmesini arz 
ederim. 

İçel 
Cavit T. Okyayuz 

BAŞKAN — Sayın senatörler, Sayın Kara
man ortaya getirdiği mevzuda gayet hassas ola
rak üzerinde durdu. Ben de dikkatle ta'kibettim. 
Mesele sadece bir insanın Atatürk'e uzattığı siv
ri ve zehirli dili buraya getirmekten ibaretti. 
Katiyen Adalet Partisi, Cumhuriyet Halk Par
tisi mevzuları geçmemiştir. Geçmez de aslında, 
bunlar birbirinden ayrı zihniyette değildirler. 
Zaten Atatürk mevzularında ayn zihniyette bir 

— 767 — 



C. Senatosu B : 72 5 . 5 . 1966 O : 1 

inşam kabul -etmiyoruz. 0nun için istirham edi
yorum. .Adalet Partilidir, diye bir parti mev
zuu -DYansk thuraya bu imeseleyi getirmesinler. As-
Jm rböyte bir =şey ^geçmemiştir ve ben Başkan ola-
jrak şaMdabnadım. .Mevzu tamamen hir şahıs 
meselesidir. Buyurun Sayın ökyayuz. 

İKÂMliL .KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Sayın Başkan niçin /hep Adalet Partisinden çıkı
yor;? (A .P. sıralarında şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Partiyi ilzam etmez. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Pa

tentini mi aldınız? Ne demek istiyorsunuz? (Gü
rültüler) 

CAVÎT TEVFİK OKYAYUZ (îçel) — Sa
yın "Başkan, çok aziz arkadaşlarım. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — 
Patentini md aldınız ne oluyor? 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
.Neden alknıyakm. Bu gifbi şeyler nedense hep 
*tiaden çıfayor. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ege... 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — 

:Şimdi gürültü ejkarfnranm mânası ne? 

KÂMİL KARAVELÎOĞLU (Tabiî Üye) — 
Neden hep sizden çıkıyor? Hepsi sizden çıkıyor, 
neden? 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, Atatürk 
haHdkmda bir konuşma olurken partilerin Senato
da mtfbirane düşmesinden nihayet Senatoyu bu 
zevkli, heyecanlı ve memleketçi görüşmelerden 
mahrum etmenin ıstıralbım 'bana tattırmayın; 
tatil eedrim.. Partileri ilzam etmez. O da bir 
•arkadaş olarak söylemiştir, onu da tasvi'betmiyo-
;rum. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri) Bu. 
Atatürk mevzuudur, Atatürkçülük mevzuudur, 
Atatürk 'Cumhuriyetinin Parlâmentosu mevzuu
dur, Atatürk cumhuriyetilerinin evlâtlarının 
(mevzuudur. Başkan olarak özür dilerim; belki 
konuşmakla haddimi aşıyorum. Lütfen mevzuu, 
Atatürk'e dil uzatan insanların sivri dillerini 
memleket ve milletin önüne teşrih etmek nokta
sında kulanın Sayın Ofcyayuz. 

;CAVİT TEVEİK GKYAYUZ (İçel) — Sa
yın Başkan, çok aziz arkadaşlarım, Sayın Kara-
man'm konuşması çok masum 'hislerin, yürekten 
bir inanış ve davranışın "bağlılığında ömrümee 
iç çevirdiğim aziz bir vatan çocuğundan bana ko
pup gelen heyecan ile beni huzurunuza getirmiş 

bulunuyor. Çok kısa mâruzâtta bulunacağım. 
Benim inanışi'm odur ki, tarihî kahraman mil
letler ve kahraman insanlar yaratır. Kahra
manlığın pisikol o j isinde ise, benim anlayışımda 
ileri, fazilet dolu bir diğergânlığın büyük haşme
ti, büyük fazileti değerlenir. Yıldızların had
desinden çekilen ışık ışık taşl'ariyle bütün baş
ların en güzeli ve bütün hasların başı büyük 
Atatürk bu türlü bir diğergân ahlâkın bu mem
leket ahlâkında, bu memleket tarihinde, bu 
memleketin sosyal ve fikrî hayatında sönmiyecek 
ıbir ateş, batmıyacak bir güneş olarak, devirden 
devire Türk gençliğinin cesareti, fazileti, azameti 
içinde devredip gidecektir. (Bravo sesleri) Bu 
türlü bir insana elbette ve mutlaka nereden ge-
Hirse gelsin, kimden gelirse gelsin bu toprağa 
ve bu bayrağa gönül kaptırmanın millî ve ilâhi 
heyecanına sahip her vatan çocuğu kayıtsız 
şartsız birbirine örnek bir heyecanla karşı dura
caktır. Ben bu hissiyat içinde önünüzdeyim. Bu 
çok yakın tarihimizde bu aziz memleketin hakla
rına hürriyetlerine ve haysiyeti erine haksız ve 
ahlâksız bir dehşet ve vahşetin hüyük taarruz ve 
tecavüzü ile saldıranları en büyük bir cesaretin, 
örnek bir vatanperverliğin kuvveti ile göğüsli-
yen Türk Milletinin başında bu türlü hissiyatın 
temsilcisi olarak biraz evvel ifade ettiğim gibi 
ebediyetten ebediyete bizim, hepimizin yürekten 
bağlılığına ışık tutacak büyük Atatürk karşı du
rurken bolü ki ve belirli ki, büyük kuvvetini men-
sııbolmakla iftihar ettiği Türk Milletinden al
mıştır. Her şeyini ve hepsini bütün bir dünya
nın kaybettiğimize inandığı bir zmaanda kaybet
tiklerimizi eskisinden daha canlı ve -daha heye
canlı bir bâsühâdelmevt^nı sırriyle koruyup Türk 
Milletine yeniden emanet eden Büyük Atatürk'e 
nereden uzanırsa uzansın uzanacak her kolu kı
racak, her dili mutlaka keseceğiz. (Bravo sesle
ri, alkışlar) 

Biraz evvel arkadaşlarımdan, bence haksız 
olarak bize tevcih edilmiş bir taviz beni çok üz
dü. Ben Adalet Partisine mensubolmanm iftiha
rını ömrümce koruyacağım. Bu, benim, Atatürk 
bahsi açıldığı zaman bu kürsüye gelip konuş
mam bahsinde elbette ve mutlaka bir engel ol
mamalıdır arkadaşlarım. Şimdi izninizle hissi
yatımın ne kadar masum, ne kadar temiz oldu
ğunun delilini hayatımın .baharından size vermek 
istiyorum. Büyük Atamız öldüğü zaman »ben de 
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gene bir adamdım. O zaman yazdığım bir şiir 
rimde aynen şöyle dedim: 

«Ezanında, canında sana hıçkırdı. dinler, 
Rahatına duacı bütün dinler, âyinler: 
Bağrımızda gönülden (bir mtear kazdık sana» 
Gönlümüzde bir mezar olarak ona verdiği

miz yeri ebedi ve ezelî çocuklarımıza aynı his
siyatın sıcak kuvveti ile devredeceğimize inanlı 
ve imanlı: olarak Senatoyu yürekten ve hür
metle damlıyorum. (Alkışlar) 

8. — Adana Üyesi Sakıp Önal'tn, Atatürk 
gibi Büyük bir kurtarıcının münakaşasının da
hi zait olduğu, ne heykellerinin ne de fikriyatı
nın müdafaaya ihtiyacı olmadığına dair demeci. 

BAŞKAN — Bir sayın sentöre daha söz: ve
receğim, sonra diğer konulana geçeceğiz. 

Sayım (Başkanlığa 
Merhum Atatürk için gündem dışı konuş

mak rrioa .ediyorum. 
Adana 

Sakıp Ömal 
BAŞKAN — Sayın senatörler, Sakıp Beyin 

önergesi "burada idi. Sonra Sayın Banguoğlu'-
num. •önedg.esü de vardı. Bir ara aklımdan çık
tı. Son (olarak Sayın Bamguoğlu'nu hesaplıya-
ra!k söyledim. Onun için daha sonra veren yok
tur,. Sayın. Bamguoğlu'ııa da söz vereceğim, 
gündeme ondam sonra geçeceğiz. 

Buyuranı Sayın önal. 

SAKIP ÖNAL (Adama) — Sayın senatör
ler; Atatürk'ün Türk Vatanı için yapmış oldu
ğu ibüyük mücadelede belki ıbe'beîk durumun
da idik. Fakat şunu hatırlarım ki; Atatürk'ün, 
aökarî Idıefoası yanında hu vatanı 'kurtarmak 
yolundaki 19 Mayıs 1919 da Samsun'dan Ana
yurda omurdan (bir ışık gibi .doğuşu bu (memleke
tim kaderimi ıbu milletim makûs talihini yenerek 
dünya devletleri muvacehesinde şerefli bir 
Cumhuriyetin kuruluşnu sağlamıştır. Atatürk'
ün ıkoTurumıaya, himayeye ihtiyacı yoktur. Ata
türk ıbütün bir milletim 'gönlünde yaşar, fikrin
de yaşar. Atatürk yalnız millî sınırlar içinde 
değil, dünya tarihimin de .sembolleşmıiş deha
larımdan 'birisidir aıikadaşlar. 

Ştinu. iarz. etmek isterim ki, Atatüık bugün 
ölmüştür laimıa onum ilkeleri, onun mukaddes 
emanetleri Türk MMetinin ebediyyen fikrin
den, hafızasından ye gönlünden çıkmıyacak-

tır. Ona her uzanan el kırılacak, her kötü söy-
liyen dil koparılacaktır. Biliyorsunuz, Kulu'da, 
Atatürk'ün 'büstü kırılmıştı. Bendeniz burada 
çıkmış konuşmuştum. Ve ikinci konuşmamda 
da Atatürk'ün bu (büstünü kıran insanın mah
kûm olduğumu arz etmiştim. Biz Aütaürk mev
zuunda parti farkı gözetmeden bütün bir mil
letim kalbime nakşolmuş bir liderin, büyük bir 
faninin, büyük bir kurtarıcının burada müna
kaşasını dahi zait buluruz. Çünkü Ataıtürk 
öyle büyük bir insandır ki, onum ne heykelinin, 
ne de fikriyatının müdafaaya ihtiyacı yoktur. 
O kadar büyüktür, dünya tarihine nakşedilmiş 
ibüyük Ibir dehadır arkadaşlar. Şayet bru deha.-
ya, gerek fikriyatına, 'gerek onum heykellerine 
uzanan eter ve diller varaa omları ÛVIaz»har Os
man'ın Yetşillköyü'ne göndermek lâzımdır. Bun
lar 'bedbaht, akıisrz, «neonundurlar. Bu itibarla 
falan yerde şu olmuş, filan yerde bu olmuş, 
bunları şu veya hu partinin üzerine atmak gaf
letine düşersek, o izam'an Atatüık sergisinden 
de mahrum olduğumuzu iddia edebiliriz. Bu 
olamaz, arkadaşlar.. Atatürk'ü her insan- sever 
ve sevecektir. Çünkü (bugünkü varlığımız Türk 
Milletiyle omsun liderliğinde kurtarılan, 'bir. va
tan üzerinde devam edip gitmektedir.. Biz dalha 
dün Atatürk'le ımilyonlarea şehit vererek bu 
vatanı kurtardık. Omum faziletli, onun idareci, 
onum. linkoilâplariy-le yoğrulmuş; ıbir vatan üzerin
de bir memkelet duygusuyla ebediyete imtülkal 
edeceğiz. 'Bizi hu kudretten, bu 'mânevi varlık
tan hiçbir kimse men edemez ve edemiyecektir.. 
Onum için. yalnız. Adalet Partisi, yalnız, falan, 
parttii bunu hiç duymak istemeyiz.. Partiler mem
leket içim birer vasıtadırlar. Bu vasıtalar iyi 
olduğaı- 'zaman, bu milletin, gönlümden, kaiıbdaı-
den. Ibu. parlâimentolaff'a ıgelirler. Ama. ıbu mem
lekete hizmet etmedikleri ;giin küçülürler ve 
belki ide ıbirgüm yok loluriar. Ama Atatürk efoe-
diyyeiL bu. voltamın, sa'thınıda. bu milletin 'gönlün
de yaşıyacdk imâmevi bir varlıktır. Biz dünya 
devletleri muvacehesinde -şerefli. Cumhuriyeti
mizi devam, ettirmenin 'bütün gerçeklerini 
onum filmiyatımdan, onum fikriyatından, onun 
inkjiâpiarındam almış ıbir neslim torunuyuz. 
Bu itibarla şu1, veya. bu şekilde Atatürk'e hiç. 
kimse, Ihaısta, sakat, mtecnum, deli. olmadıkça-
lâf edemez. Edenlerim de haşini ezmeye 'mukte
diriz arkadaşlar. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Arkışlar). 
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9. — Edirne Üyesi Tahsin Banguoğlu'nun 
Atatürk'ün, kimsenin dil uzatamıyacağı bir var
lık, bir kıymet ve Türk Milletinin mukaddes bir 
sembolü olduğunu belirten demeç. 

BAŞKAN — Bir önerge var. 

Yüksek Başkanlığa 
Atatünk konusunda .gündem dışı görüşmek: 

istliyıorıum. 
Saygılar. 

Edir.no 
Tahsin Banguoğlu 

BAŞKAN — Mahiyeti ne olacaktır ıSayın 
Bıanguoğlu ? 

TAHSİN BANGUÜĞLU (Edirne) — Mıahi-
yet'i tâyin buyurduğunuz 'konudur efendıim. 

BAŞKAN — Estağfurullah, buyurun Sayın 
Banguıoğlu. 

TAHSİN BANGUOĞLU (Edirne) — De
ğerli »arkadaşlarım, benden önce görüşen ar'ka-
dıaştor çok güzel ve halklı sözler söylediler. 
Ben de bir iki söz ilâve edeyim. 

Atatürk, kendisine İzmir'de yapılan, hazırla
nan bir suilkastten sonra der ki: «Benim fâni vü
cudum elbette bir gün toprak olacaiktır, fakat 
Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaşıyacaiktır.» 

Atatürk'ün fâni vücudu toprak 'olmuştur, 
fakat onun eseri Türkiye Cumhuriyeti yaşamak
tadır. Bu, bir gerçektir. O'nun büyük eseri yaşa
maktadır ve ebediyete kadar yaşıyacaktır. Bu 
Cumhuriyetin, onun eseri olduğunda hiç kimse
nin zerrece şüphesi yoktur. Fakat .maalesef bu
gün konuşmalarımıza vesile olan bir yazıda sa
pık, bir şaşkın o ©sere hücum etmektedir. Ata
türk'ün şahsına değil, o esere hücum, etmektedir. 
Bunun, böyle bir kimsenin Meclis içerisinden 
çıkması ayrıca derin üzüntümüzü mucilbolmuş-
tur. 

Arkadaşlar, biz Atatürk'ün ölümünden bu
gün 28 sene sonra onun bu memlekette taşıdığı 
toplayıcı, birleştirici vasfı epeyce kaybetmiş bir 
durumda bulunuyoruz. Atatürk kendisi bu mem
lekette birleştirici toplayıcı ve millî iradeyi tem
sil edici bir adam olmuştur. Anafartalar'da, göç
mekte olan Osmanlı İmparatorluğunun hâkim 
milleti bulunan Türklüğün son müdafaasını yap
mıştır. Sonra yıkılmış olan devleti yeniden kur
muştur. Kaybolmuş olan memleketi kurtarmış
tır, yıikılmış olan devleti yeniden kurmuştur. Ve J 
eskimiş, yıpranmış olan içtimai nizamı yeniden | 

yerine getirmiştir. Bunda ne yerli, ne yabancı 
tetkik çilerden hiç kimsenin şüphesi yoktur. Bir 
küstahın çıkıp ona dil uzatması ancak teessürle 
karşılanabilecek bir şeydir. Fakat maalesef bu 
türlü küstahların yetiştiği bir devirdeyiz. 

Arkadaşlar, Atatürk ne kadar toplayıcı oldu 
ise milletimiz için, toplanmanın, millî birliğin, 
millî bütünlüğün sembolü oldu ise, bugün de 
biz .bu vasıftan o derece uzaklaşmış bulunuyo
ruz. O, millî mücadeleyi yapmak için ve reform
ları yapmak için milleti bütünleştirdi. Biz ise 
son devirde bir fikrî çözüklük, bir perişanlık için
de bulunuyoruz. Bu tepkiler, yani güneş karşı
sında bu balçıklar oradan gelmektedir. Memle
kette fikir anarşisi almış yürümüştür. Memleket
te her şeye rağmen Atatürk'ün ve Atatürkçülü
ğün düşmanları meydana çıkmıştır. Fikir anar
şisi, bâzı kimseleri, bâzı vatandaşları aşırı uçlara 
düşürmüştür. Bu aşırı uçlardakiler Atatürkçü
lükten uzaktırlar. Bir ucundan fikirler komüniz
me kadar sola kaymış, bir ucundan Atatürk'ün 
eserlerini kökünden inkâr edecek kadar sağa, 
nurculuğa kadar gitmiştir. Komünistler de, nur
cular da Atatürk'ün düşmanlarıdırlar. 

Ama, Atatürk öyle bir şöhrettir ki, ne bir 
uçtakiler, ne de öbür uçtakiler onu bugüne ka
dar açıkça inkâr edememişlerdir. Ondan tama
men ayrı olan, çarpık olan, ondan çok uzak olan 
fikirlerini de, gene onun şöhreti ve giölgesi altın
da müdafaaya çalışmaktadırlar, çalışmışlardır. 
Nurcu Atatürk'ün düşmanıdır. Deccal diyor Ata
türk'e. Deccal nedir bilirsiniz, izalha lüzum yok. 
Deccal diyor Atatürk'e. Onun düşmanıdır, eser
leriyle, varlığiyle onun düşmanıdır. Ama karşı
nıza alıp konuşsanız; «Biz de Atatürkçüyüz bi
rader, Allahü e'kber!» diye konuşmaya başlar. 
Öbür yandan komünist Atatürk'ün düşmanıdır. 
Çünkü Atatürk bir büyük milliyetçidir. O da: 
«Biz ileri Atatürkçüyüz, yaşasın enternasyonal!» 
diye konuşmaya başlar. O derecede Atatürk'ten 
uzaklaşmış insanlar gene Atatürk'ün gölgesine 
sığınmaya, gene Atatürk'ün, şöhretine sığınarak 
kendi zararlı ve aykırı fikirlerini yaymaya ça
lışıyorlar. 

Bu memlekette, arkadaşlar, gençlik kütleleri 
-arasında fikir anarşisi almış yürümüştür. Me
selâ, bâzı tepkiler, gösteriler görüyoruz, seyredi
yoruz. Bir meczup Atatürk'ün heykeline balta 
vuruyor. Bu bir tepki yapıyor, haklı olarak Ata-
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türkçü gençlikte. İstanbul'da güzel bir tören ya
pıyorlar. Fakat bunun içinden adamlar çıkıyor, 
Amerika askerlerinin yüzüne tükürüyorlar. - Bu 
törenin içerisinde - Beri yandan Komünizm aley
hinde bir gösteri yapılıyor. Bu topluluğun için
den sesler yükseliyor: Ayasofyayı isteriz, diye. 
Bu bir şaşkınlık ve perişanlık halidir. 

Biz hepimiz Atatürkçüyüz; parti farkı olmak
sızın, nesil farkı olmaksızın. Bakınız bu Meclisin 
içinde biz yaşlılarınız bile Atatürk çocuklarıyız. 
Atatürk istiklâl mücadelesini yapmava başladığı 
zaman bizler lise sınıflarında idik. Genç arkadaş
larımız ise daha sonra yetişmişlerdir. Hepimiz 
Atatürk nesliyiz ve onun getirdiği hayatı yaşa
maktayız. Fakat çarpık fikirler buna rağmen bu 
içtimai bünye içerisinde alıp yürümektedir. 

Kanaatimce bu durumun teşhisi şudur: Ata
türkçüyüz, derken de ve Atatürk lehinde gösteri 
yaparken de biz bir samimiyet çizgisine, bir sami
miyet hizasına gelemiyoruz. Başka maksat karıştı
rıyoruz. Fikir samimiyetini kaybetmiş bir toplu
luk manzarası arz ediyoruz. Biz Atatürk'ün getir-

3. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Vazife ile yurt dışına giden Millî Savun
ma Bakanı Ahmet Topaloğlu'na İçişleri Baltanı 
Faruk Sükau'ın vekillik edeceğine dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/488) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Millî Savunma 

Bakanı Bay Ahmet Topaloğlu'nun dönüşüne ka
dar kendisine İçişleri Bakanı Bay Faruk Sükan'-
m vekillik etmesinin Başbakanın teklifi üzerine 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cevdet Sunay 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 
Atom Enerjisinin sivil sahada kullanılması husu
sunda işbirliğine dair Anlaşmanın değiştirilmesi 
hakkındaki Anlaşmanın Cumhuriyet Senatosu
nun bilgisine sunulduğuna dair Başbakanlık tez
keresi 

BAŞKAN — Şimdi, Hükümetin 'kendi yetki
sine dayanarak yapmış olduğu bir andlaşmanm 
mevcut kanunlara göre Meclislere sunulması 
hakkındaki bir sunuş var, okutuyorum. 

diği nizamı yaşamaktayız, ve yaşıyacağız. Ama 
Atatürk dediğimiz zaman samimi olmalıyız, arka
daşlar. Atatürk dediğimiz zaman gerçekten onun 
fikirleri çercevisi içinde, onun getirdiği dünya 
görüşü içinde kalmalıyız. Ve hiç olmazsa ondan 
bahsettiğimiz sırada başka türlü ayrılıklarımızı, 
başka türlü ihtilâflarımızı bir yana bırakmalıyız. 
Bizim bu Meclis içerisinde türlü siyasi ayrılıkla
rımız ve ayrışıklıklarımız vardır, onları bir yana 
bırakmalıyız. Atatürk'ün gösterdiği yol üzerinde 
samimi, kardeşçe, bera'ber yürümeliyiz. Bu sami
miyet hizasına gelmedikçe onun için yapılan teza
hürler boş ve faydasız olacaktır. 

Kanaatim odur ki, bu bedbaht adam, maalesef 
Meclisin içinden çıkmış olan bu bedbaht adam, 
Meclis organları tarafından, mensübolduğu parti 
organları tarafından lâyik olduğu cezaya çarptırı
lacaktır. 

Atatürk'ün eseri ve Atatürk'ün getirdiği yeni 
medeni hayat bu memlekette ebediyen yaşıya-
caktır arkadaşlar. Saygılarımı sunarım. (Alkış
lar) 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

9 . 12 . 1965 tarihli ve 6-5607 sayılı Ka
rarname ile onaylanmış olup Resmî Gazetenin 
16 .2 .1966 tarihli ve 12228 sayılı nüshasında 
yayınlanmış bulunan Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hü
kümeti arasında atom enerjisinin sivil sahada 
kullanılması hususunda işbirliğine dair Anlaş
manın değiştirilmesi hakkında anlaşmanın bir 
sureti 31 . 5 . 1963 tarihinde 244 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesine göre ilişik olarak sunul
muştur. Yürürlüğe giren tadil anlaşmasında 
Amerika Birleşik Devletinden alman nükleer 
maddeler ile bu maddelerin kullanılacağı tesis
lerden barışçı amaçlarla faydalanılmasını sağ
lamak için şimdiye kadar işbirliği anlaşmasın
daki esaslar göre Amerik Birleşik Devletleri 
uzmanları tarafından yapılan emniyet teftişi 
yetkisinin bundan böyle Milletlerarası Atom 
Enerjisi Ajansına devredilmesi imkânlarının 
ne şekilde araştırılacağı hususu ile, mevcut 1955 
tarihli Anlaşmanın tadili şekli ile bir yıl daha 
uzatılmasına mütedairdir. Tadil anlaşmasında 
Atom Enerjisi Ajansının teftiş sisteminin tat
biki konusunda yürürlüğe girecek yeni sistemin 
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Hükümetimiz,. Amerika Birleşik Devleti Hükü
meti ve Ajans arasında müzakere yolu ile ka
rarlaştırılacağı kaydolunmakta ve Hükümeti
mizin müzakereler sonucu ortaya çıkacak siste
mi kabul edip etmediğini 31 Ocak 1966 tarihine 
kadar Amerika Birleşik Devleti Hükümetine 
bildireceği belirtilmektedir. Ancak böyle bir 
sistem> Hükümetimizce kabul edilsin, edilmesin 
anlaşma aynen 9 Haziran 1966 tarihine kadar 
yürürlükte kalacaktır. Yeni sistemin prensip 
itibariyle kabul edildiği 2 . 2 . 1966 tarihinde 
Amerika Birleşik Devleti Hükümetine bildiril
miştir. 22 memleket ile akdettiği yeni anlaşma
lar gereğince Amerika Birleşik Devleti Hükü
meti sahibolduğu teftiş yetkisini istisnasız ola
rak Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansına dev
retmektedir. Şurasını da belirtmek gerekir ki, 
'bir Nodüs Vivendi mahiyetinde olan yemi tadil 
anlaşması bize mevcut işbirliği anlaşmasından 
hiçbir fazla vecibe yüklememekte, buna karşı
lık ajans sistemini incelemek ve bir sonuca var
mak için zaman kazandırmaktadır. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

Süleyman Demirel 

BAŞKAN — Bilginize sunulur. 
Sayın Atalay, söz mü istediniz? 
STERİ ATALAY (Ears) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka

daşlarım, sunuş olarak okunduğu için ilk na
zarda mesele pek önemli gözükmemekte. Hal
buki konu, dikkat ve ciddiyetle üzerinde durul
ması gereken bir mahiyet arz etmektedir .And-
laşmaların tasdiki, yeni Anayasanın 65 nci mad
desine göre iki şekilde tatbik görecektir. Ana
yasanın: 65s nci maddesinin 1 nci fıkrasında; 
Andlaşmalar ancak bir kanunla yürürlüğe gire
bilecektir. Ancak Meclislerin usulüne göre çı
kardıkları bir kanunla andlaşmalar meşruiyet 
ve hukukiyet kazanabileceklerdir. Ancak, 65 
nci maddenin diğer 2 - 3 ve 4 ncü fıkralarına 
göre, bâzı andlaşmalar yasama organlarının bil
gilerine sunulabilecektir. Böylelikle andlaşma
lar yeni Anayasaya göre iki kısma ayrılıyor : 
Bir kısımları Hükümet kararnamesi ile Reisi
cumhurun. bir imzası ile ve kararname ile yü
rürlüğe girebilecek, bâzıları da ancak kanun ile 
yürürlüğe girebilecektir. Şimdi, Hükümetin Ba
kanlar Kurulu kararı ile getirmiş olduğu and-

laşma, hangi kategorideki andlaşmadır? Anaya
sanın 65 nci maddesinin 1 nci fıkrasındaki ka
nun yolu ile yürürlüğe girmesi mümkün olabi
lecek andlaşmalardan mıdır? Yoksa Bakanlar 
Kurulunun bir kararı ile yürürlüğe girebilecek 
andlaşmalardan mıdır? Birincisine girerse ya
sama organından geçecektir, üzerinde tartışma
lar olacaktır ve yasama organı iradesini izhar 
edecektir. İkincisinde ise sadece bilgi olarak ge
lecektir. Bilgi olarak Meclislerin huzuruna ge
leceklerdir. Bilginin hukukî mahiyet ve mesne
di şundan mı ibaret olacaktır: Yani falanca 
bakan vekâlet edecektir, bilgilerinize sunulur, 
mahiyetinde mi olacaktır, yoksa bilgi mahiye
tinde olan bir andlaşma olsa dahi üzerinde bu
rada müzakere açılacak mı açılmıyacak mı? 

Muhterem arkadaşlarım, ilk defa geliyor, 
yeni Anayasanın hükmünün ilk tatbikatıdır. 
Millet Meclisinde 15 gün önce sunuş olarak 
ifade edildi ve bu mesele ortaya atılmadı. Şim
di iki Meclis sisteminin ağırlığı ve Parlâmen
to hukuku ibakımından çok önem kazanan bu 
meselenin hurada bir .gelenek haline hangi şe
kilde .gelmesinin tesbiti lâzımdır. Sunuş olarak 
eğer hurada bugün sadece bilıgi ve ıbir sunuş 
mahiyetinde getirirsek, ayrıntısını yapmıyacak 
olursak 'bundan sonra (gelenek olacaktır. Sade
ce sunuş diye okunup (geçilecek midir, yoksa 
üzerinde saym üyeler fikirlerini ve kanaatlerini 
açıklıyacaklar mıdır, açıklamryacaklar mıdır? 
Bunun tesbiti lâzım. İşte bunun için söz almış 
bulunuyorum. Burada iki mühim mesele var. 
Birincisi Anayasanın 65 nci maddesinin birinci 
fıkrasındaki antlaşmaların tefrikini kim yapa
caktır? Yani iktidar, Hükümet, Bakanlar Ku
rulu dilediği anlaşmayı, ya to birinci fıkraya 
giren antlaşmadır, kanun yoluna yönelir. Bun
lar ticari, iktisadi ve teknik anlaşmalardır. «'Ba
kanlar Kurulunca getiriliyor» yetkisine sahip 
olacak mıdır, olmıyacak mıdır? Biraz sonra 
okuyacağım Anayasa yapılırken cereyan eden 
görüşmeleri ve münakaşa neticelerini. O ba
kımdan evvelâ meseleyi açıkça ifade etmek lâ
zımdır. Bilgi olarak Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisinin /huzuruna gelenlerin dahi üze
rinde sayın üyeler konuşma hakkına sahibola-
caıklardır. Bunu gerekçeden çıkaracağız. Ana
yasanın o zamanki 68 nci maddesi ve bugünün 
65 nci maddesinin 'gerekçesinde açıkça ifade 
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edilmiştir İki, bilgiye bir kısımları sunulacak ve 
fakat yasama organlarının tarizleri, -tabiî bu 
şekilde kullanılmıştır- yasama organının tariz 
hakkı olacak ve bunlar üzerinde siyasi mura
kabe hakkı 'olacaktır. Siyasi murakabe hakkı 
ile tarizi olan bir Meclisin bilgiye sunulma ma
hiyetinde olarak gelen antlaşmalar üzerinde 
dahi ıgörüşme hakkı olacaktır. Ama netice iti
bariyle bir karar hakkı olmryacaktır. Fikirler 
söylenebilecek, bilgi olarak, sunuş olarak gelse 
dahi ıgörüşme olacaktır. Ne gibi olacaktır? Ge
nel görüşmede bir netice yoktur, bir karara 
bağlanmıyor, ama genel görüşmede konuşma
lar oluyor, oluyor, nihayet muayyen fikirler 
karşılıklı ifadeden sonra o şekilde kalabiliyor. 
Soru böyledir, araştırma böyledir. 

Okuyorum gerekçeden: .«Ticari antlaşmala
rın iherhalde teşriî organın tarizine sunulması 
'gerekecektir. Bu fıkrada derpiş edilen istisna
lar çok kere, teşriî organın tasvip kanununu 
çıkarmaya vakit bulabilmesinden önce derhal 
tatbikine başlanması ve hattâ tatbikatının ta
mamlanması gereken anlaşmalardır. Bunlar me
selâ, hibe mahiyetinde yardım alınmasına dair 
anlaşmalar, teknik yardıma dair bâzı anlaşma
lar, dış tediyelerin şekil, şart ve sürelerini dü-
zenliyen anlaşmalar, mal satım ve mübadelesi
ne dair anlaşmalar, kara ve deniz yolları ile 
ilgili bâzı teknik anlaşmalardır. Bahse konu 
fıkra, bu anlaşmaları sırf yayınlanma ile yü
rürlüğe (konulabilmesine imkân vermekte; an
cak, bunların yayından itibaren iki ay sonra 
teşriî organın bilgisine sunulmakla bu anlaş
malar üzerinde de siyasi murakabe sağlanmış 
olacaktır..» Siyasi murakabe hakkını bilgi edin
me ile sunuş mahiyetinde oluşu ortadan kaldır
maz. Şayet bilgi için gelse dahi, bir gelenek ol
masın diye ifade etmek lâzımdır ki, sayın üye
ler, bilgi için gelen kategorideki anlaşmalar ol
sa dahi, -ilk defa huzurunuza geldiği için ifa
de zaruretini hissediyorum, - siyasi murakabe
ye tabi olacaktır ve Meclislerin tarihleri uza
ğında bir muamele görülemez. Binaenaleyh 
üzerinde görüşmeler açılabilir, konuşulabilir 
ama bir karara bağlanamaz. 

Bilgiye sunulmayı bu şekilde tesbitten son-
ikinci konuyu açıklamak istiyorum. 

îkinei konu şu: Hükümetin, bilgi kategori
sine dâhil edip kanun yoluyla onaylamadan 

uzaklaşarak getirdiği hususlar hakkında ne 
muamele yapılacaktır? Yani takdir tamamen 
Hükümete 'mi aidolacaktır? Hükümet serbest 
midir, falan antlaşmayı ben dilersem Meclisin 
huzuruna getireceğim kanun yoluyla, uzun 
müzakerelere tabi olacak. Ama dilersem getir-
miyeceğim, bir sunuş olarak gelecektir, bir bil
gi olarak ifade edilecek. Üzerinde görüşme açı
lıp açılmaması hususu henüz yapılmış değildi, 
belki de bu kanı vardı. Görüşmeler olmıyacak, 
sadece bir bilgi ile yetinilip gidilecek midir? 

Muhterem arkadaşlarım, bizim eski Anaya
samızın 26 ncı mıaddesi'me göre bütün andlaşma-
lar kanunla uygulanır veyahut izin verilirdi. 
Yeni Anayasanın 65 nei maddesi - ki, o zaman 
66 ncı madde adi, ıhilâhara 65 numarayı aldı -
yeni bir görüş 'getirdi. Bu görüş içerisinde bâzı 
andlaşmaların uzun zaman yürürlüğe girmesi
ne kanun yoluyla mâni olunduğu için teknik 
mânada, iktisadi ve ticari mânada ve müddet
leri bir yılı geçmiyen, Türk kanunlarında deği
şiklik .getirmeyen ve Türklerin dışardaki mal
larına ve 'ahvali •şjahsiyelerinc ilişkin olmayan 
ve Türk Maliyesine külfet getirmiyen anlaş
maların bir bilgi ile ve süratle yürürlüğe gir
mesini temin için bir hukukî sistem getiriyordu. 
Ve Anayasaya müracaat hakkını .Meclislere ta
nıyordu. İkinci görüşmede de bu kabul edildi. 
Millî Birlik Komitesine gittiği zaman Millî Bir
lik Komitesi bu maddede değişildik yaptı: Ana
yasa Mahkemesine müracaat imkânını veren 
fıkrayı çıkardı. Ve onun yerine kanun kuvveti 
olacağını ifade ettiği bilgi ile, yani şu anda bil
gimize sumulsaydı Hükümet tezkeresi, bu and
laşma Anayasanın 65 nci maddesinin son fıkra
sı gereğince kanun kuvvetini (kazanmış olacak
tı. Kanun kuvveti kazandığına göre Anayasa 
Mahkemesine müracaat ledip etmeme hükmünü 
ve tereddüdünü önliyebilmek için Millî Birlik 
Komitesi, 65 nei maddenin sonuna Anayasa 
Mahkemesine müracaat edilemiyeceğini ifade 
ile bunu Temsilciler Meclisine çevirmişti. Tem
silciler Meclisi Millî Birlik Komitesinin bu de
ğiştirmesine uyarak bugünkü 65 nei maddenin 
tam metnini kabul etmiş bulunmaktadır. Şimdi 
gelen andlaşma hangi mahiyette bir andiaşma-
dır? Bu gelen andlaşma teknik, ticari ve eko
nomik bir andlaşma mıdır? Yoksa siyasi veçhesi 
olan ve bunlardan öteye giden Türkiye Hüküme
tine malî külfetler yükliyen bir andlaşma mıdır ve 
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Türk Kanunlarında değişiklik getiren bir anlaşma 
mıdır, değil midir1? Bunun tetkiki ve tahlili lâzım-
gelmoktedir. 65 nei maddenin birinci fıkrasına 
mı girer, ikinci fıkrasına mı girer, 'bunu teshit 
etmek lâzımdır. Bilgiye sunulması istenen bu 
anlaşma, atom .enerjisinin 'barışçı ve beşerî ıga-
yclerle sulh içerisinde kullanılmasını temin 
için 1955 yılında Amerika Birleşik Devletle
riyle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasmda 
imzalanmış ve yasama organından geçmiş, 
G8G4 nolu ıbir kanunla, tasdik edilmiş bir ka
nunla yürürlüğe girmiş olan bir anlaşmadır. 
Bu anlaşmanın 8 nci maddesi Türik Maliyesine 
külfet yüklemektedir. 8 udi 'maddeyi okuyo
rum : 

«Madde 8. — Bu yakıt maddeleri ve ya
kıt malzemesi komisyonu, Amerika'da gösteri
lecek bir ımabalde ve gerekli masırafları Tür
kiye Cumhuriyeti Hükürnetino aidolmak üze
re teslim edilecektir. Nakliyat yapılmasında, 
radyasyon tehlikelerine karşı gerekli emniyet 
tedbiri eri alınacaktır.» 

Demek ki, Türk 'maliyesine çeşitli /külfettier 
yiiklüyen 'hükümler daha önceki anlaşmanın 
8 inci maddesinde kesin olarak ifadesini bul
maktadır. Bundan iki yıl önce, yani 1964 yı
lında son İnönü Hükümeti zamanında ibarış gö
nüllüleri ile ilgili ikili anlaşma, sadece Türki
ye'ye- gelen 'barış -gönüllülerinin zâti eşyaların
da gümrük muafiyeti tanıdığı için, tamamen 
teknik olan, idari olan İra anlaşma sadece zâti 
eşyaya 'gümrük muafiyeti tanıdığı için bilgi ola
rak gelmemişti, ıbir kanun ile Meclislerden geç
miş ve bir kanunla onanması lâzrmgelen bir 
konu olarak görülmüştü. Çünkü Türk mali-
yeısine, teknik mânada ıbir antlaşma olmasına 
rağmen ıbir kuruş (dahi muafiyet yolu ile, do-
layısiyle doğrudan doğruya külfet yükleme-
mokle beraber dolayrsiyic, sadece dolayısiyle 
bir muafiyet selbebiyle zarar vermesi, yahut 
ileride bir gelir .kaynağım önlediği için kanun 
yolu ile onaylanmış 'bulunuyordu. Simidi 1955 
yılında Atom Enerjisinin Amerika Birleşik 
Devletleri ile Türkiye arasında barışçı gaye
lerle kullanılmasına dair bir antlaşmada çeşitli 
külfetleri yükleyen hükümlerin bazı maddele
rinin değiştirilmesi istenmektedir, Hükümetin 
getirmiş olduğu bu antlaşmayla. Bu antlaşma 
okunmadı bu antlaşmanın birinci maddesi gayet 
calibi dikkattir. Okuyorum, şimdi değiştiril

mek istenen antlaşmanın birinci maddesi : «Bu 
maksat için gerekli tertibatın, bu işbirliği and-
kışmasının yeniden tadiline gidilmeksizin..» yani 
şu getirilen anlaşma -onaylandığı ve bilgi olarak 
yüksek huzurla rumzdan çıktıktan sonra kanun 
mahiyetini alacaktır. 1955 yılında onaylanan 
kanunda .hiçbir değişiklik yapmıyacağını taah-
hüdediyoruz. Hiçbir değişiklik yapmıyacağız, 
malî külfet yükleyen bu hükümleri peşinen te-
kabbül edeceğiz. Yani iz taraflar değişecektir. 

Taraflar Amerika Birleşik Devletleri ile 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti idi. Burada Atom 
Enerjisinin barışçı gayelerle kullanılması için 
tesis ve malzemelerin teftişini, Atom Enerjisi 
Ajansına .devredecektir, beynelmilel bir teşkilâ
ta. Amerika Birleşik Devletleri yerine bu ajans 
olacaktır. Ama taahhüt 'ediyoruz biz İra aulaş-
ımanın birinci maddesiyle, peşinen diyoruz ki : 
'bu maksat için 'gerekli tertibatın, bu işbirliği 
and basmasınm yeniden tâdiline gedilmeksizirı 
taraflar ve ajans analsın da nıüzakere edilecek 
bir andlaşma ile ittihazı öngörülmektedir. And-
iaşma için artık yeni b/ir .müzakereye lüzum 
yok. Çünkü biz taahhüt edeceğiz bununla. Neyi 
taahhüt edeceğiz? öbür aıulkışnıayı değiştinme-
den taahhüdedeeeğiz. Bu bir emrivaki, bir tes
cilden .ibaret olacaktır. Peşinen bu .onaylan
makla, bilginize sunulmakla bu bir kanun hali
ne ıgeldiği takdirde daha önceki andlaşmada bir 
değişiklik yapmak fikir ve talebinde bulrıumı-
yaoağımızı 'taahhüt ediyoruz. Türk Hükümeti 
bu üç taraflı ımüzakere'lerl hemen başlatmak ve 
müzakere neticesini, kararlaştıran teftiş terti
batını kabul edip etmediği konusunda ki kara
rını 30 Ocak 190G tarihinden evvel Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümetine bildirmeyi ka
bul eder. Biraz evvel okunan tezkerede -de gör
düğünüz gibi Hükümet 2 Şubat 19GG tarihinde 
prensip olarak .katılacağını 'bildirmiş bulun
maktadır. Böylelikle prensip olarak katılmayı 
da önceden kabul ediyoiruz. Ve bu anlaşma ile 
katıldığımız andan itibaren 19G0 anlaşmasının 
bütün hükümlerini kabul edeceğiz, ve doğiştir-
miyeceğiz. Biz bu kabul ile birlikte o asıl an
laşmanın (sekizinci (maddesindeki malî külfet
leri de kabul etmiş olacağız. Binaenaleyh, malî 
•külfetler yükleyen bir anlaşmadır. Malî külfet 
yükleyen bir .anlaşma 'gelince bunun yeri Ana
yasanın G5 inci 'maddesinin iki ve üçüncü fık
raları değil, Anayasanın G5 inci maddesinin bi* 
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ıûııci fıkrası dır ve bumun da kanun yolu ile 
gelmesi lâzımdır. Bakınız, görüşmeler sımışın
da bu husus açıkça ifade edilmiş. Dışişleri Bakam 
Sayın Selim Sarper çıkıyor kürsüye diyor ki, - şim
di geldim diyor. O zaman, görüşüldüğü zaman 
o maddesinin sırasında - Hükümet olarak ko
misyondan şu hususları öğrenmek istiyorum. 
- İlk defa siyasî hayatımızda vaki oluyor - .malî 
külfet yüklemek çeşitli tefsirlere yol açar. Malî 
külfet yüklemek tâbiri geçiyor G5 inci madde
de. Bn nasıl olacaktır, bu 65 inci maddedeki 
malî .külfet hususu'? bu G5 inci maddedeki malî 
•külfete Komisyon Balkanı Turan Güneş aynen 
ifade ediyor, diyor ki; bugünkü Hükümet ve 
yarın ki Hükümeti, hiçbir Hükümeti hedef tut
muyorum. Ama hükümetler olacaktır; çeşitli 
maksatlarla, yani işi çaprak çıkaralım diye, malî 
külfet yükleyen, Türk Kanunlarında değişiklik 
getiren antlaşmaları, malî külfet getirmiyor di
ye huzurunuza getirebilir. Bu sebeple bunun 
takdiri icraya değil, yasama organlarına aittir» 
diye ifade ediyor. Yıllar önce görüşüldüğü sıra
da, 1061 İn Mayıs ayında Anayasanın G5 nei 
maddesi görüşüldüğü zaman açıkça ifade edi
liyor. Hükümetler, andlaşmada siyasi tarafları, 
malî külfet tarafları ve Türk kanunlarında 
değişiklik getiren hükümler olmasına rağmen 
çeşitli [sebeplerden dolayı «malî külfet gctirımi-
yor, Türk Kanununda değişiklik getirmi
yor» diye andlıaşmaları kanun yapma yolundan 
değil, çok kolay olan ve süratle geçmesi müm
kün olan bilgiye sunmak yolu ile getirmek is
terler. Zinhar, bunun yolu, - Hükümeti şim
diden ifade ve ikaz ediyoruz ki - bu 'değildir. 
«Külfet •geliri]) getirmediğinin takdir yetkiyi 
Hükümete değil, yasama organlarına aittir» di
ye açıkça ifade ediyor. Bununla şunu açıkça 
dfade .etmek istiyorum !ki; Hükümet, tezkere
sinde diyor ki «malî külfet getirmiyor. Malî 
külfet 'getirip getirmediğinin kesin takdiri Hü
kümete ait değildir. Ama 'ben birşey ifade edi
yorum, diyorum ki ; şimdi Hükümetten soru
yorum; -evvelki antlaşmanın, yani 6864 sayılı 
Kanunla onaylanan antlaşmanın 8 nei maddesi
nin devamını ve dcğiştirilmemesini taahhüt 
edeceğimize göre bir malî külfet getirmekte
dir. Malî külfet getirdiğine göre, malî külfet ge
tiren bütün andlaşmalar Anayasanın 65 nei mad
desinin 1 nei fıkrasına göre, kanunla geleceğine gö
re şimdi nasıl diyorsunuz ki, «hayır bu malî külfet 

getirmez.» Bunun takdiri yasama organının 
yetkisindedir. Malî külfet getirmektedir. Bu 
bir. İkincisi, Türk kanunlarında değişiklik ge
tiriyor. Anayasa- diyor ki, «Türk kanunlarında 
değişiklik getlrmiyeeek ama bu, getiriyor. 6SG4 
sayılı Kanunda değişiklik getiriyor. Neyi geti
riyor? Müddette igetiriyor, tarafta getiriyor, 
6864 sayılı Kanunla, antlaşmanın ta; afları iki 
diyor. Birisi Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 
birisi de Amerika Birleşik Devletleri. Yenisin
de ise, 1 — Devletlerarası bir teşkilâtı, 2. — Ame
rika Birleşik Devletleri, 3 — Türkiye Cumhu
riyeti Hükümeti. O halde iki yönden açıkça de
ğişiklik getiriyor. Halbuki Anayasa ne diyor? 
Malî ıkülfet olmıyacak ve kanunlarda değişik
lik getirmiyeçektir. Kanunlarda değişiklik ge
tiriyor 'bir, malî 'külfet getiriyor iki, ticari, eko
nomik ve teknik ıbir kanun da değildir. Niçin 
değildir'? Devlet teşkilâtı rehberinin, Dışişleri 
Bakanlığı kısmına .ait yetkileri gözden geçirir
sek çeşitli dairelerin dışında siyasi işler dairesi 
vardır, ıbir de İktisadi ve Ticari İşler Dairesi 
Genel Müdürlüğü vardır. Bu iki Genel Müdür
lüğün ayrı ayrı yetkileri vardır. İktisadi 
ve Ticari İşler Dairesi Genel Müdürlüğünün 
yetkisini (okuyalım, Siyasi İşler Dairesi Genel 
Müdürlüğünün yetkisini .okuyalım. Hangisi 
içindedir ticari, tdknik işler? O kudümüz za
man görürüz iki, Atom Enerjisinin 'barışçı gaye
lerle kullanılmasına ait andlaşmada sadece ti
cari ve teknik değil, çeşitli siyasi taraflar ve 
yönler vardır. ..Andlaşmanın 6 ncı maddesini 
hep beraber okuyalım. 

«Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Komisyo
nun ödünç vermiş oiduğn U - 235 izotopunca 
zenginleştirilmiş Uranyum münhasıran iş bu 
andlaşmada mündemiç maksatlar için kullanıl-
ımasını teminen gerekli tedbirleri almayı ve bu 
malzemenin hüsnü muhafaza edilmesini sağla
mayı taahhüt eyler. 

B) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti -bizzat 
kendisi veya kazai yetkisi dahilindeki salahi
yetli eşhas tarafından iş İm anıtlaşma gereğince 
Amerika Birleşik Devletleri dâhilinde muba
yaayı, diğer 'bütün reatetör malzemenin, teçhi
zat ve cihazlar dahi ıbaşka bir şekilde mutabık 
kalmadıkça munJhasıran Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetinin inşasına ve işletmesine karar ver
diği araştırma reaktörlerinin planlanmasında 
ve iıışaasında ve .işletilmesinde veya bu işlerle 
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ilgili araştırmalarda kullanılmasını teminen ge
rdeli tedbirleri almayı 'taahhüt eder. «Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetini çeşitli yönlerden ta
ahhüt altına sokan hükümler.. 

«C) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, iş bu 
antlaşma gereğince inşa edilen araştırma "re
aktörlerinin işletilmesinde elde edilen enerji 
•miktarı ile reaktör yakıtlarının istimali ile ilgili 
kayıtları tartmayı ve ıbu hususlarda komisyoıiıa 
senelik .raporlar vermeyi taahhüt eder. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, komisyon
ca taleb edildiği takdirde ödünç verilmiş olan 
bilumum malzemenin durumu ile, tarzı istimali 
ile bahis konusu malzemenin kullanıldığı re
aktörün faaliyetini zaıman zaman komisyon 
temsilcilerinin tetkikine müsaade eder» der ve 
7 >ncl maddede de layrıea tekniğin dışında siya
si mahiyette hükümleri taahhüt etmiş bulunu
yor. O halde antlaşma bizatihi bir teknik ant
laşma değildir. Ve değildir ki, Dışişleri Bakan
lığının İktisadi ve Ticari İşler Genel Müdüır-
lüğüııee değil, Siyasi İsler Müdürlüğünce ha
zırlanmış bulunmaktadır. Binaenaleyh, ine 
iktisadi ve ticari 'ekonomik bir anlaşmadır, ne 
de malî kül t et yüklemiyen bir antlaşmadır. 
Hiçbir şekilde ve hiçbir .surette bu mahiyette 
•ülmıyan, yami sunuşla bilgiye .sunulması iktiza 
eden lantlaşmaılıardaın değildir. Tamamen Ana
yasanın 65 nci maddesinin birinci fıkrasına 
giren antlaşmalardandır. Malî külfet yüklü
yor bir, Türk kanunlarında, 6864 sayılı ka
nunda değişiklik 'getiriyor, iki; on senelik ve
ya artırıldığı zaman daha uzundur, yani süresi 
bir senenin dışındadır, siyasi hüviyeti olan bir 
andlaşmadır. Bu sebeple yasama organından 
geçmesi lâzımgclen ve hir kanunla onanması 
ieabeden bir andlaşmadır, bilgiye sunmak su
retiyle şöyle geçiştirilmesi mümkün olmıyan bir 
anlaşmadır. Bu hususta Sayın Karavelioğlu'-
nun lütfedip bana verdiği bir şey var. Bir genç 
tetkikçi var. Onun yazısında kısaca okuyorum. 
Doktor A. Gündüz, bu andlaşmalarm bilhassa 
hangileri Meclislerden geçecek, hangileri bilgi
ye sunulmak suretiyle geçecek derken şu ka
nıya varıyor; NATO Savunma Kuvvetlerinde 
modern silâhların ve bu arada atom silâhları
nın verilmesiyle ilgili 1959 Anlaşmasının da 
idari ve teknik bir anlaşma olarak nitelennıi-
yeceğini sanıyoruz. Gerçekten böyle bir anlaş
ma, Kuzey - Atlantik Anlaşmasiyle girişilen 

yüklemlerin kapsam ve ağırlığını değiştirecek 
niteliktedir. Kanun hükmünde olan bir anlaş
manın kapsamını ve ağırlığını değiştirecek ni
telikte olduğu için de Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafından uygun bulunması gerekmek
tedir. Dolayısiyle hu nitelikte bir anlaşmanın 
ıbiz olmıyacağı kanısındayız. Yani, kanunlarda 
değişiklik getirecek anlaşmaların mutlaka ka
nun yolu ile geçmesi gerektiği, ilimle uğraşan 
kişilerin de görüşüne uygun bulunmaktadır. 
Merkezî Hükümet Teşkilâtı kuruluş ve görev
lerini inceleyen komisyon, - ki ona vaktiyle Sa
yın Başbakanımız da üye idi - Sayın Fikret 
Arık, Balta, Adal, Süleyman Dcrnirel, Ziyaet-
tin Eralp, Arif Payaslıoğlu'ndan ibaret olan 
hu komisyonun hazırladığı raporda da, 15 nci 
bölümünde, Adalet Bakanlığının; milletlerara
sı andlaşmalarm iş hukukları münasebetleri 
bakımından yapılan teknik hazırlık ve incele
melerde Dışişleri Bakanlığı ile Adalet Bakan
lığı arasında işbirliği sağlanmalıdır. 

Şimdi, kanunlarımızda değişiklik getiren, 
malî külfet yükleyen, süresi bir yılı geçen ve 
teknik mânada olmıyan hu andlaşma hangi ka
tegoriye dâhildir veya değildir, sadece Siyasi 
İşler Genel Müdürlüğünün ve Dışişleri Bakan
lığı Hukuk Müşavirliğinin mütalâasiyle yetinil-
mesi (gerekmezdi. Adalet Bakanlığı Hukuk İş
leri Genel (Müdürlüğünün görüşünün de buna 
inzimamı gerekirdi. Bu lâzimc de yerine getiril
memiş bulunmaktadır. Bu sebeple benim Yük
sek Heyetin huzuruna şu pek az sayın üye bu
lunmasına rağmen getirmek istediğim husus 
Parlâmento hukuku .bakımından, Parlâmento
nun bizatihi kendi iradesi ve kendi yetkileri 
bakımından, yüreğinin üzerinde titremesi ge
reken bir husustur ve uzun yıllar Türkiye Cum
huriyeti Hükümetinde anlaşmalar kanunların 
gecikmesi yüzünden <bir türlü getirilmemiş ve 
hükümetler itiyat haline getirmişlerdi. Kanun 
çıkmadan anlaşmalar yürüyüp giderdi. Şimdi 
de bir yol açarsanız, bir kapı açarsanız hükü
metler kolay ve rahat yola giderler, kanun yol-
lariyle geçmesi lâzımgclen andlaşmaları malî 
külfet yüklemiyor der ve bilgiye sunmak sure
tiyle getirirler. Böylelikle teşriî organ kendi 
eliyle yetkilerini devretmiş olur. Bu yolun açıl
maması gerekmektedir. Peki ne yapalım şimdi? 
Meselenin çözüm noktası bu. Şimdi neyi yap
mamız gerekir? Anayasa Mahkemesine müra-

— 776 
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caat imkânı yok. Kanun mahiyetindedir, Ana
yasanın 65 nei maddesinin birinci fıkrasına gö
re. Bu sebeple Devlet Şûrasında işbu kararna
menin iptalini istemek imkânı da mevcut değil
dir. Bir 244 sayılı Kanun çıkmıştır. 21 Mayıs
ta buradan geçti üzerinde fazla duramadık, 
21 - 22 Mayıs olaylarının hemen ertesi günü 
idi, buradan süratle geçti. Anayasaya aykırı 
olmasına rağmen üzerinde duramadık biz. İkin
ci Meclis olarak biz de vazifemizi yapamadık, 
süratle geçti. Bunun ıstırabını çekmekteyim. O 
zaman Başkandım ben, bile bile bir müdahale
de de bulunamadım. Vazifemi yapmıyan bir üye 
olarak ifade edeyim: 244 sayılı Kanunla bunlar 
daha çok icraya verilmiş oldu. Yapılacak iş, ya 
244 sayılı Kanunda bir değişiklik yapmak, ya
hut da bir hususu açıkça kabul etmek, bilgi 
olarak kabul ediyorsak da üzerinde uzun bir 
(görüşme açacağız, ki bu mecburidir, bir su
nuşla geçiştirilmeye imkân yoktur. Anayasanın 
gerekçesinde açıkça ifade edilmiştir; siyasi mu
rakabeyi yapacağız. Hükümetin burada bizi 
açıkça aydınlatması gereken hususlar vardır. 
Malî külfet yüklüyor mu, yüklemiyor mu? Ben 
burada çıktım, malî külfet yüklüyor dedim. 
Hükümet «yüklemiyor» kanısında mıdır, değil 
midir? Açıkça tartışalım bunları Ben diyorum 
ki, siyasi tarafı var; Hükümet diyecek ki, ha
yır sadece teknik tarafı var.. Gerçekten öyle 
midir, değil midir? Siyasi murakabenin temi
ni lâzımdır ve bunun için Sayın Başkandan ve 
Yüksek Heyetinizden rica edeceğim; «bilginize 
sunulmuştur» tâbiri kullanılmadan önce, Hü
kümet bu hususta yüksek huzurunuzda gerekli 
izahatı versin. 

Vaktinizi aldım, özür dilerim. Saygılarımla. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın senatörler, sunuşlardaki 
teamüle uygun olarak «bilgilerinize sunulmuştur» 
tâbirini ben zaten kullandım. Ama Sayın Ata-
lay'm da Anayasanın gerekçesinde açık olarak 
ifadesini bulan izahatından anlaşıldığı gibi, bil
gilerinize sunulan bu sunuş hakkında Yüce Par
lâmentonun siyasi murakabe hakkını kullanma 
imkânı her zaman elindedir. Yalnız mesele, Par
lâmentoda ne yapacağız meselesinin aydınlığa çık
masıdır. Konuşmalardan sonra bunun hakkında 
da bir neticeye varacağımızı zannediyorum. 

Buyurun Sayın öztürkçine. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; her ne kadar 
Anayasamızın 65 ııci maddesinin birinci fıkrası 
Sayın Sırrı Atalay arkadaşımızın buyurduğu gi
bi ise de; ikinci fıkrasını tetkik ettiğimiz zaman 
hâdiseyi tamamen ayrı bir zaviyeden tetkik et
memiz gerekmektedir. Burada iktisadi, ticari, ve
ya teknik münasebetleri, yapılacak anlaşmalar 
iki ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin bil
gisine sunulur, denilmektedir. Bu durum karşı
sında Hükümetin, yapmış olduğu anlaşmayı uzat
ması, Anayasamızın 65 nei maddesinin ikinci fık
rasına tamamen intibak etmektedir. Buyurduk
ları dördüncü fıkra için: Kanunlarda bir deği
şiklik yapıldığı takdirde veya antlaşmalarda bir 
değişiklik yapıldığı takdirde muhakkak birinci 
fıkranın hükmü uygulanır. Yani Büyük Millet 
Meclisinden bir kanun olarak çıkmasını öngörür 
denmektedir. Muhterem arkadaşlarım, burada 
her ne kadar ilk nazarda dördüncü fıkra cazip 
geliyorsa da, yapılan antlaşmanın bir değişiklik 
olmayıp, bu antlaşma eğer feshedilirce bu feshin 
ancak kanunla düzenlenmesi lâzımdır. Yahut da 
bu antlaşmanın hududu genişletilirse o zaman 
tekrar bir kanunda düzenlenmesi lâzımdır. Hal
buki buradaki andlaşmanın durumu, Türkiye 
Devleti ile Amerika Devleti arasında Türkiye 
Cumhuriyetinin yetkilerini, yine kendi muraka
besi altında bulunan Atom Komisyonuna havale 
etmektedir. Bu itibarla kanunun ana temelinde 
bir değişiklik olmadığına göre burada Anayasa
nın 4 ncü fıkrasını uygulamaya lüzum olmadığı 
kanısındayım. Hatırlıyacaksınız, bir Ata And-
laşması yapılmıştır. Bu Ata Andlaşması da Res
mî Gazete ile yayınlandı ve sunuş halinde sunul
du. Fakat hiçbir zaman bu Ata Andlaşması tek
rar bir kanun şeklinde Yüce Meclislerden geç
memişti ve bu hususta da hiçbir müzakere açıl
mamıştı. (Ne anlaşması sesleri.) 

Ata, Andlaşması... İsmi öyledir efendim. Bu 
durum karşısında yapılan anlaşma, teknik müna
sebetleri ilgilendiren bir husus olduğuna göre; 
bir malî külfet de getirmediğine göre, kanunların 
esasında bir değişiklik olmadığına göre Hüküme
tin getirmiş olduğu sunuşlar meyanında Yüce 
Senatoya arz edilen hususlar tamamen usule uy
gun ve Anayasamızın 65 ııci maddesinin ikinci 
fıkrasına tamamen intibak etmektedir. Hürmetle
rimle. 
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BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Tuna. 
AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Sayın 

Başkan ben söz istemiştim. 
BAŞKAN — Sayın Eyidoğan, söz sırası siz

deydi. Yalnız usul hakkında Sayın Tuna söz 
istediler ona verdim. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Şimdi muhterem arkadaşlarım, bendeniz usul 
hakkında söz aldım. Şimdi bir anlaşma ile ilgili 
bir mevzu önümüze geliyor. Hükümet bunun 
sunuşla tekemmül edeceği kanaatinde. Bir üye 
arkadaşımız hayır bu sunuşla tekemmül edecek 
bir mevzu değildir diye şu tasarrufa itirazda 
bulunuyor. Yüksek Meclislerin çalışma halleri 
malûmdur. Yani bir mevzu yoktan Meclise ge
lip, Meclisçe müzakere edilip bir esasa bağla
namaz. Meclisin ihtisas komisyonları vardır. Bu 
komisyonlar keyfiyeti tetkik eder. Bu, sunuşla 
tekemmül eden anlaşmalardan mıdır, yoksa ka
nun yolu ile yürürlüğe konması lâzımgelen an
laşmalardan mıdır? Bizim ihtisas erbabı arkadaş
larımız noktai nazarlarını bildirirler, o noktai 
nazara biz de uyarız, sunuş yolu ile ise derhal 
sunuş muamelesiyle tekemmül eder ve iş biter. 
öyle değil de kanun yolu ile yürürlüğe konması 
lâzımgelen bir mevzu ise, bu sunuş yoliyle ge
len mevzulardan değildir deriz, iade ederiz. 

Netice itibariyle benim arzım şudur: Ha
kikaten Anayasamızın 65 ııci maddesinde iki 
türlü andlaşma vardır. Bir tanesi, kanun yolu 
ile yürürlüğe konulacak andlaşmalar, diğeri de 
bilgiye sunmak suretiyle Hükümet tarafından 
re'sen yürürlüğe konulacak anlaşmalardır. Ha, 
kikaten bu iki anlaşmanın da ayrı ayrı şartları 
vardır. Türk kanununda değişiklik yapmıya-
caktır, Türk maliyesine külfet yüklem iyecck-
tir. Bunun yanında daha evvel kanunla kabul 
edilmiş olan bir anlaşmanın, müddeti bittikten 
sonra kısmen revizyona tâbi tutulması suretiyle 
yeniden yürürlüğe konması da kabildir. Ben, 
haklarına sahibolmak istiyen Cumhuriyet Sena
tosunun bir üyesi olarak, şunu söylemek iste
rim ki, arkadaşlar mühim bir mevzu ortaya ge
tirmişlerdir. Bunun o şekilde yürürlüğe konul
ması belki mümkündür, belki mümkün değil
dir ben bu mevzuda derin tetkikat yapmış ih
tisas sahibi bir arkadaşınız değilim. Ama be
nim bağlı olduğum Senatonun ihtisas komis
yonları vardır. Bu mevzu o komisyona havale 
edilir. Şu 65 nci madde derinliğine genişliğine 

tetkik edilir, onlar bize derler ki, evet, bu şe
kilde tekâmül edecek mevzulardandır ve o şe
kilde de tekemmül eder. 

Netice itibariyle istirhamım şu: Arkadaşla
rımızdan birisi bunun yürürlüğe konması ba
kımından itirazda bulunmuştur. İtirazın mu
cip sebepleri muhtevidir ve ciddîdir. Başkan
lık Divanının şu itiraz muvacehesinde keyfiyeti 
ihtisas komisyonlarında tetkik ettirmelini ve 
onların mütalâasını aldıktan sonra bu mevzuu 
Yüce Heyetinize tevdi etmesini istirham ediyo
rum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Senatörler, şimdi konu 
şu şekilde aydınlandı: Bilhassa Sayın Tuna 
en son olarak izah ettiler. Ben de aynı kanaate-
yim Başkan olarak. Biz Başkanlık Divanı ola
rak vaktiyle yaptırabilirdik ama karar Baş
kanlık Divanına aidolması lâzımgelir. Bu ya
pılmayıp buraya geldiğine göre, bundan sonra 
Ben Başkan olarak 244 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesindeki sarahate uymak mecburiyetinde
yim. Bu sarahate göre, Hükümetin sunuşla te
kemmül edeceğini kabul ettiği bu evrakı, bu su
nuşu burada okuyup «Bilgilerinize sunulur.» 
demek mecburiyetindeyim. Çünkü 244 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesindeki bu sarahat vardır. 
Hakikaten Sayın Tuna'nm dediği gibi daha ev
vel olabilirdi. Ama şimdi mesele kürsüye gel
miştir, 244 sayılı Kanunun 2 nci maddesine gö
re ben bunu bilgilerinize sundum ve mütalâalar 
söyleniyor. Ama bir arkadaşımızın, bir saym 
arkadaşımızın, Sayın Tuna'nm söylediği husus 
verilecek bir takriri oylamakla mümkün ola
bilir. Yani bu mümkün olabilir. Yoksa bir ne
ticeye varamıyacağız, konuşmalarda. Şöyle 
olacaktır: Hükümet, bunun Anayasanın 65 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasına uygun olduğunu 
mütalâa etmektedir, zaman bakımından, teknik 
bakımdan, malî külfet bakımından. Sayın ar
kadaşlarımdan bâzıları; «Hayır birinci mad
deye tabi olması lâzımdır» diye deliller ileri 
sürmektedirler. Senatonun bu durumda yapa
cağı, Tüzük ve Anayasaya göre bir işlem yok
tur. Ya bir araştırma konusu olacaktır, ya Hü
kümetten bir soru konusu olacaktır. Ve bunu 
haber alan Hükümet gelip burada izahat vere
cektir. Bundan sonra da denetim müessesele
rinden birisi kullanılacaktır. Bundan başka ya
pılacak bir şey herhalde yoktur. Takdirleri
nize arz ederim. 
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Bir önerge gelirse muameleye koyarım 
efendim. 

Buyurun Sayın Eyidoğan. 

AKtF EYÎDOĞAN (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, hükümetler 
temsil etikleri içtimai heyetlerin ihtiyaçlarına 
göre birbirleriyle beynelmilel sahada birtakım 
münasebetlerde bulunurlar ve andlaşmalar da 
aktederler. Bu andlaşmaların tasdiki keyfi
yeti, kodifikasyonu bizim Anayasamıza göre iki 
safhada oluyor. Birisi; yasama organlarının 
yetkileriyle ilgili olan konularda akdedilmiş 
andlaşma ise, o, tabiî olarak yasama organları
nın oranlarına usulen getirilen bir kanunla tas
dike iktiran ediyor, vazifeye giriyor. Yok sa
dece yürütme organının görev ve yetkileriyle 
ilgili bir konuya inhisar ediyorsa, o vakit de 
244 sayılı Kanuna göre Bakanlar Kurulu kara
rı ile kodifikasyon muamelesi yapılıyor. Şöy
le ki, muayyen bir müddet dâhilinde Parlâmen
tonun 'bilgisine sunuluyor. Şimdi bu bilgiye 
sunmak .mutlak bir keyfiyettir. Mutlak da ke
maline mahsustur. Yani Parlâmentonun bilgisi
ne sunuldu mu, Parlâmento ona biletraf mutta
li olmak mevkiindedir. Bizde yazılı anayasala
rın hükümleri vardır. Bir de onun yanında 
yasama organında, yürütme organında, yahut 
da dışarıda basında efkârı umumiyeye bir kon-
ditüsyon anlayışı vardır, !bir Anayasa anlayışı 
vardır. Bu anlayışın rüsuh ile tessüsüne çok 
ihtiyacımız olduğu kanaatindeyim. Meselâ Hü
kümet şöyle bir mevzuda bir andlaşmayı yasa
ma organının bilgisine sunarken, o sunuş zım
nında o mevzu ile ilgili olarak Dışişleri Bakanı 
ile Enerji ve ve Tabiî Kaynaklar Bakanının da 
lütfedip hazır bulunmaları lâzımdır ki, böyle 
bilgi edinilmeye ihtiyacolan vaziyetlerde arka
daşlar bir yetkilerini kullanmışlardır, onun hak
kında şifahen de bilgi vererek işi tamamlasın
lar. Şimdi bu yok. Arkadaşlar, bizim memle
ketimizin tabiî kaynakları, yani kömür, akar 
su ve petrol olarak sanayileşme niyetinde olan 
bir memleket isek biz nüfus başına yılda üç 
ton kömürün hâsıl edeceği kuvvei muharrikeye 
ihtiyacımız vardır. 32 milyon muyuz, 96 mil
yon ton kömürün hâsıl edeceği kuvvei muharri
keye bizim ihtiyacımız vardır, İş bu kuvvei mu
harrike bizim Türkiye'de halen çıkardığımız kö
mürle olamaz. Yetmez buna. 

Bugün bizim istifade ettiğimiz kurulu takat 
halindeki akar sularımızın verdiği kuvvei mu
harrike, bir milyon ton kömürün kuvvei muhar-
rikesine muadildir. Bütün Türkiye'nin akar su
larını kurulu takat haline getirseniz 8 milyon 
ton kömürün kuvvei muharrikesine muadil 
olur. Petrolün bize daha ne gibi marifet te
min edeceği henüz malûm değildir. Yani 20 -
25 milyon ton kömüre muadil kuvvet kendi 
kaynaklarımızda bugün vardır, deseniz, üst ta
rafını doldurmaya, 60 - 70 milyon ton kömü
rün muadilini ancak atom kuvvetiyle elde ede
biliriz. Binaenaleyh, barış yolunda atom kuv
vetine çok ihtiyacı olan bir memleketiz. 1956 
da kabul edilen andlaşmaya göre de, kurulan 
atom reaktöründe bizim Türk mühendisleri ça
lışır, eğer o Türk mühendisleri yeni bir buluş 
bulurlarsa o buluş Amerika'nın patentine girer. 
Memleketimizde radyum da vardır, uranyum 
da vardır, bunların istihsali de olacaktır.. Bi
zimkiler de nihayet bu kuvveti barış yolunda 
kullanmanın yolunda rüsuh ile çalışacaklardır. 
Meselâ Çekmece'nin ilerisinde bin kilovatlık bir 
atom reaktörü kurmuşuzdur. Bendeniz çalış
maya başlamadan evvel gittim, gördüm. Bu
lunduğu havuzun içine konulan silindir şek
lindeki, yani leklânşe pili yapılır gibi aynen o 
şekilde birçok çubuklar.. Ağır sular dolduru
yorlar. Bin kilovatlık bir reaktördür.. Bunu. 
emniyetli olsun diye şehrin haricinde bir yere 
kurmuşlardır. Fakat şimdi bizimkiler, bizim 
mühendislerimiz meselâ bir atom reaktörünü 
Ulus meydanında yerin altına koyabilecek ve 
tam emniyetli çalıştırabilecek vaziyette alterna
tif leklânşe pillerinin müspet, menfi çiziminin 
yolunu ve metodunu 'bulmuşlardır. Nüfusun 
çok kesif olduğu yerlerde dahi hiçbir tehlike 
iras etmeden barış yolunda atomdan fayda
lanmak mümkündür. Ama bunun patenti 
şimdi bizim elimizde değildir. Bunları kur
tarmak lâzım. Bunun etrafında görüşmek lâ
zım. Fakat arzım şimdi o değil. Bugün ştı 
sunuşun formalitesindeyiz. Yani Anayasamı
zın 65 nci maddesinin ikinci, üçüncü fıkraları
nın şümulüne giren andlaşmaların yasama or
ganları bilgisine sunuşları hininde bundan me
sul olan bakan arkadaşların gelip bulunmaları 
ve soru tevdi edildiği takdirde de lütfen cevap 
vermeleri ve yasama organının tam bilgi edin
mesini mümkün kılmaları ricasından ibarettir. 
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Bu şeklin usul ittihaz edilmesine ve bugünkü 
sunuşun da o iki bakanın bulunduğu bir cel
sede tamamlanmasına reylerinizin, kararlarını
zın iltihakını, iltifatınızı bilhassa rica ediyorum. 
Bu maksatla da bir önerge sunuyorum. Sırrı 
Atalay arkadaşımın ve muhterem Nusret Tuna 
arkadaşımın fikirlerine de iltihak ediyorum. 

Sizleri yordum, beni dinlemek lûtfımda 
bulunduğunuz için teşekkürlerimi arz ederim, 
hürmetlerimi arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Açıkalm, buyurun. 
CEVAT AÇIKALTN (Cumhurbaşkanınca 

S.Ü.) T— Sayın arkadaşlar, hakikaten Atalay ar
kadaşımızın getirmiş olduğu mevzu, hukukî ba
kımdan, Ana.yasa bakımından çok mühim bir mev
zudur ve zannederim ilk defa böyle bir mesele ile 
karşı karşıya bulunuyoruz. Haddizatında bunu iki 
zaviyeden mütalâa etmek lâzımgcliyor. Birisi dü
pedüz hukuk mevzuu olarak, bir de önümüze ge
len mesele olaraktan. Şimdi hukuk mevzuunda 
zannediyorum ki, Sırrı Atalay arkadaşımızın söy
lediklerine ilâve edecek bir şey olmaz. Anayasa
nın 65 nci maddesi 1, 2, 3, diye vaziyeti ayırıyor. 
Bu vaziyetlere göre Meclisin tasdikini şart koyu
yor, Meclisin malûmatına sunmak ve üçüncü fık
ra da basittir. 

Şimdi bu gelen andlaşmada Hükümet diyor ki, 
bir malî külfet tahmil etmiyor, mülâhazası ile 
gönderiyor. Bir üye olarak da bir arkadaş kal
kıyor, diyor ki, bu bir malî külfet tahmil ediyor, 
diyor. Bunun basit şekli bu andlaşmayı burada 
reye koymaktır. Malî külfet tahmil ediyor mu, et
miyor mu rey sonunda karar vermek lâzımdır. 
Fakat bu anlaşmayı biz görmedik, okumadık bil
miyoruz. Binaenaleyh, böyle bir reye gitmek ga
yet gülünç bir vaziyet olur. Ben zannederim ki, 
diğer bir arkadaşımızın dediği gibi ilgili Bakan
lardan biri olsaydı ona sorardık, mesele hallolur
du. Fakat şimdi kimse yok. Bunun sunuluş şek
linde de ufak bir yolsuzluk demiyeceğim ama me
selâ bu doğrudan doğruya Divandan buraya ge
leceğine Hariciye Encümeni vasıtasiyle gelmiş ol
saydı daha doğru olurdu. Şimdi derim ki, bu 
teklifi evvelâ Hariciye Encümenine Divan gön
dersin, Hariciye Encümeni bunu tetkik eder, 
Hükümetten hangi Bakanlık bunu akdettiyse on
dan sorar ve ona göre biz de tenevvür etmiş olu
ruz ve ona göre kararı vermiş oluruz. Bundan 
ayn Kiyasetin bir karar almasına ve vakit kaybı

na hiç lüzum yoktur. Mâruzâtım bundan ibaret
tir. 

BAŞKAN — Sayın senatörler, konuşmalar ile 
vuzuha erdik. Şimdi önergeler vardı. Usul hak
kında önergeler olduğu için onları okutup mua
mele yapacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Durumun ihtisas komisyonunda inceletildik

ten sonra neticenin Genel Kurula arz edilmesini 
teklif ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

Yüksek Başkanlığa 
Andlaşmanm Anayasanın 65 nci maddesinin 

hangi fıkrsma U3rduğunun tesbiti için Hariciye 
Komisyonundan mütalâa alınmasını ve keyfiyetin 
komisyona havalesini arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
Nusret Tuna 

Sayın Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebeplerle bahis konumuz 

olan andlaşma sunuşunun Dışişleri ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlarının hazır bulundukla
rı bir birleşimde görüşülmek üzere gündeme alın
masını ve emsalinde usul ittihazının karara bağ
lanmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Akif Eyidoğan 

Zonguldak 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç'a ait önergede 
ihtisas komisyonu diyor, ama komisyon adı yok
tur, fakat tashih etmek mümkün. Sayın Ahmet 
Nusret Tuna önergesinde ihtisas komisyonu ola
rak Dışişleri Komisyonunu teklif ediyor. Sayın 
Akif Eyidoğan'm önergesinde ise gündeme alın
ması mevzuunda ilgili bakanların getirilmesinin 
usul ittihaz edilmesi söyleniyor. Başbakan veya 
ilgili bütün bakanların bulunması meselesi zaten 
Tüzükte vardır. O kısım aslında bundan sonra 
zaten yapılacaktır. Yalnız şimdi bilgiye sunma 
muamelesi tekemmül etmedi. Diğer önergelerin 
mahiyeti aynı, mevzu ihtisas komisyonuna sunu
lacak. 

önerge hakkında söz istiyen Sayın Niyazi 
Ağırnaslı'ya söz vereceğim ve önergeleri oylıya-
cağım. 

Sayın Ağırnaslı buyurunuz, 
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.,.;. NİYAZİ AĞIENASLI (Ankara) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar ben ayrı bir öner
ge ile onun da Sayın Başkan tarafından oku
tulması istirhamında bulunarak meseleyi kıs
men daha uzlaştırıcı bir yola sevk etmek-için 
söz aldım. Gerçekten teşriî meclislerin yetkile
rinin usul yolları ile devri gibi bir mâna ile, 
bir davranışla karşı karşıyayız. Sayın Atalay 
Anayasanın G5 nci maddesini, bunun müzakere 
zabıtları ile beraber okuyup izah ettiler. Parlâ
mentonun gayrikabili devir ve ferağ hakların
dan olan bu nevi murakabe fonksiyonunu, bir 
kararnamenin sunulması sunuşu şeklinde ıttılaa 
arzı şeklinde geçiştirmek mümkün olmadığı 
kanaatindeyim. 

Kaldı ki, geçmişte yapılmış, bu şekilde hari
ciyemiz ile başka memleketler arasında yapıl
mış bâzı anlaşmaların, hattâ, yazılı olmadan ve
rilmiş birtakım vaitlerin, sözlerin imtiyazlar 
halinde memleketin omuzlarına külfet yükledi
ği ve memleketin hükümranlık haklarını tehli
keye düşürür mahiyette günün aydınları ara
cında, dergilerde, gazetelerde münakaşa mev
zuu olan hâdiseler vardır. Şu halde sütten ağ
zımız yanmıştır, biz Parlâmentoda, Cumhuriyet 
Senatosunda bu nevi andlaşmalarm altında ne
ler yattığını neler yatmadığını, ne olduğunu 
- Hükümet belki dikkatten kaçırmış olabilir -
bilmek isteriz. Bu durumda da işin şu sunuş 
seklinde, Sayın Başkanın da zaten ifade ettik
leri gibi, meselenin prosedürü bakımından mü
talâasını, müzakeresini vaz'ettim, Senatoya di
ye buyurdular. Bu durumda bizce doğrudan 
doğruya Cumhuriyet Senatosunda müzakere 
edip, vekilleri dinledikten sonra da bir karar 
almakta, isabet olmaz. Yetkili, aramızdan seçil
miş komisyonlar vardır. Bu komisyonlarda me
sele tetkik edilir, mütemmim bilgi, malûmat ba
kanları dinlemek suretiyle Cumhuriyet Senato
sunda da alınır. Fakat komisyonda, mümkün
dür ki, mahrem hususlar da varsa onlar da ko
nuşulmuş olsun ve detayları tesbit edilmiş ol
sun. Ondan sonra Cumhuriyet Senatosuna gel
diği vakit olgunlaşmış olarak mesele huzura ge
lir ve bu çıkarılır. Bu itibarla Sayın Nusret Tu-
na'nm teklifine katılıyorum. Ancak, meselenin 
malî cephesi bakımından, çünkü 1955 senesinde 
yapılmış olan bir andlaşmanm olduğu gibi iti
razsız olarak kabulünü taahhüdediyoruz, âde
ta bu anlaşma ile. Ama malî külfetler getirip 

getirmediğini de elebtte ki bu işlemi alâkalı komis
yon bilecektir. Hangisidir o komisyon? Bence 
Bütçe Komisyonudur. Bütçe Komisyonuna me
selenin gitmesinde mutlaka isabet vardır. Büt
çe Komisyonu kâfi mi? Kâfi değildir. Anayasa 
Hukukumuz bakımından meseleye bir emsal teş
kil edecek, bir önkarar arifesindeyiz. Yani bun
dan sonra Hükümetten gelecek bu nevi andlaş
malarm sunuş şeklinde mi, kanun şevki suretiy
le mi, nasıl olacağını tâyin bakımından bu yet
kiyi, yani malî külfet ve saire yükleyip yükle
mediğini tâyin edecek merciin Anayasa muva
cehesinde Hükümet mi, yoksa Parlâmento mu 
olduğunu tâyin bakımından da Anayasa ve 
Adalet Komisyonundan da (ki, şüphesizdir, bu) 
geçmesi lüzumuna kaaniim. Bu yeter mi? Bu 
da yetmez. Etti iki. 

Üçüncü komisyon olarak da, Hariciye Ko
misyonundan geçmesi lâzımdır, ki, bunun lüzu
muna Sayın Cevat Açıkalm temas buyurdular. 
Bu üç komisyondan geçirildikten sonra mesele 
olgunlaşmış olarak Senatoya gelir. O zaman bu
nun altında birtakım maksatlar, mânalar var 
mıdır, acaba bunda yeni bir, memleekt aleyhi
ne, hükümranlık haklarımız aleyhine malî ta
katimiz aleyhine, iktisadi imkânlarımız aleyhi
ne bir şey geliyor mu diye, işin doğrusunu söy-
liyelim, her andlaşmadan bundan sonra ben 
şahsan içerde Parlâmentoda olayım, dışarda 
olayım ve hangi memleketle andlaşma yapılırsa 
yapılsın endişe duyacağım. Çünkü daima kül
fetler getirmiştir, daima bizim maziden alınmış 
bir nezaketimiz ve efendiliğimiz istismar edil
miştir. Buna imkân verilmemesi için bundan son
ra bu nevi şeylere kolay kolay güvenmemek, 
inanmamak ve her halde titizce üzerinde dur
mak yolunu açmalıyız. Bu bakımdan ben bir 
takrir takdim ediyorum. Ayrıca bu üç komis
yondan, yani Hariciye, Bütçe, Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mesele geçirildikten son
ra, o kadar müstaceliyeti yoktur, zaten 1955 ta
rihinde yapılmış bir andlaşma bahis konusudur, 
salâhiyetin devridir. Aslında kimdir, kimlerden 
müteşekkildir filân bunları da daha bilmiyoruz. 
Bu bakımdan bu üç komisyonda tetkikine itibar 
buyurmanızı daha faydalı bulduğumu arz ede
rim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Tuna, ilgili ihtisas ko
misyonlarından ibaret bir karma komisyona tâ-
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birini benimser misiniz? Benimserseniz Başkan
lık Divanı ona göre muamele yapar. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Benimsiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı, siz buradaki 
ihtisas komisyonlarını bir karma komisyon şek
linde Sayın Tuna benimsemiştir. İltihak ediyor 
musunuz?... 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — İltihak 
etmiyorum. 

BAŞKAN — önergeleri oya koyacağım. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Aley

hinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Aleyhinde Sayın Ağırnaslı ko
nuştu ve başka bir önerge vermek suretiyle aley
hinde konuştuğunu anlattı. 

Sayın Artukmaç siz iltihak ediyor musunuz? 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — iltihak 

ediyorum. 
BAŞKAN — Aykırı önerge olarak Sayın 

Ağırnaslının önergesini okutuyorum. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Harici
ye Komisyonunu yazmamış idim. Lütfen ilâve 
ediniz. 

BAŞKAN — Koruz efendim. İstiyorsanız o 
şekilde zapta geçiririm. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasdike sunulan işbu antlaşmanın malî kül

fetler ihtiva edip etmediği yönünden Bütçe Ko
misyonunda, Anayasanın 65 nci maddesi ile iliş
kisi bakımından da Anayasa ve Adalet Komis
yonunca tetkik; gereklidir. Konunun bu suretle 

her iki komisyona havale edilmesini arı ve tek
lif ederim. 

Ankara 
Niyazi Ağırnaslı 

BAŞKAN — Hariciye Komisyonunu da dâ
hil ederek üç komisyon tarzındadır. 

Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... İki taraf da kabul edenleri 12, kabul 
etmiyenleri ise 16 saymıştır. Kabul edilmemiş
tir. 

Sayın Tıma'nın önergesini tekrar okutuyo
rum. 

(Nusret Tuna'nm önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — önerge, Sayın Tuna'nm ilti
hakı ile Dışişleri, Anayasa ve Bütçe komisyon
larından kurulu bir Geçici Komisyona, tarzında
dır. («Kaç kişilik» sesleri) 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Beşer kişilik olacak. 

BAŞKAN — Beşer kişilik diyorsunuz, teklif 
ediyorsunuz. 

Beşer kişilik bir geçici komisyona gönderil
mesi teklif edilmektedir. Oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Bu şekilde muameleye devam edeceğiz. Bilgiye 
sunma işi böyle tekemmül etti. 

Sayın Senatörler, oylamadan da anlaşılıyor 
ki, mevcudumuz çok azalmıştır. Oturumu 10 Ma
yıs 1966 Salı günü saat 15,00 te toplanmak üzere 
kapatıyorum. 

(Kapanıma saati: 17,30) 
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