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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

BİRİNCİ OTURUM 

Yeni yılın ilk Birleşimine başlanılması ve
silesiyle, Başkanlıkça sayın Milletvekillerine 
sağlık ve başarı ve Meclis çalışmalarının Mil
lete refah ve mutluluk getirmesi dileğinde bulu
nuldu. 

Aydın Milletvekili Reşat Özarda, Kıbrıs 
Türklerinin dünden bugüne içine düştükleri du
rum, Yunanistan'ın devamlı tertip ve başarıları 
ve bütün bunlara karşı tedbir almakta gecikmiş 
bir Devlet olmaktan kurtulmanın çareleri ko
nusunda bir konuşma yaptı. 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker, Gelir Ver
gisi Kanununun değişik geçici beşinci ve altıncı 
maddeleri hükümlerinin değiştirilmesi hakkın
daki tasarısının, Cumhuriyet Senatosundan da ge
çerek, henüz kanunlaşmam asına rağmen, kanun
laşmış gibi işlem yapılmasının Anayasaya ay
kırı olduğu yolundaki konuşmasına, Maliye Ba
kanı İhsan Gürsan, kanunun kısa zamanda ka-
nunlaşmaması halinde en az geçim indiriminde 
bugünkü kanuni hükümlerin uygulanacağı şek
linde cevap verdi. 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal verdi
ği demeçle, Amerikan Büyükelçisinin «Tür
kiye'nin Kıbrıs'a asker çıkarma teşebbüsünü 
Amerika'nın önlemediği» yolunda yaptığı ko

nuşmasının Türkiye'nin işlerine bir çeşit müda
hale olduğunu ifade etti. 

Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy'un, 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince Kıbrıs 
konusunda ve genel dış politikamız üzerinde bil
gi edinilmek için Meclis Araştırması yapılma
sına dair önergesi okundu ve bu konuda İçtüzü
ğün 171 nci maddesine göre açılan görüşmelere 
bir süre devam olundu. 

Birleşime (Saat 16,28 de) ara verildi. 

Başkan Kâtip 
Bâşkanvekili Zonguldak 
İsmail Arar Sadık Tekin Müftüoğlu 

Kâtip 
Kars 

Âdil Kurtel 

İKİNCİ OTURUM 
Yeter çoğunluk bulunmadığı görüldüğünden 

7 Ocak 1966 Cuma günü saat 15 te toplanıl 
m ak üzere Birleşime (saat 18,05 te) son verildi. 

Başkan Kâtip 
Bâşkanvekili Ağrı 
İsmail Arar Abdülbâri Akdoğan 

Kâtip 
Zonguldak 

Sadık Tekin Müftüoğlu 
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SORULAH 

Sözlü sorular 
1. — Sakarya Milletvekili Muslihiddin Gü-

rer'irı, yılbaşı dolayısiyle Avrupa'nın muhtelif 
yerlerinden izinli olarak gelen işçilerimizin güm
rükte alıkonulan çeşitli eşyalarının iadesi ko
nusunda bir imkân düşünülüp düşünülmediğine 
dair sözlü soru önergesi, Gümrük ve Tekel Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/151) 

2. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
her türlü ambalajı açılmamış kaçak eşya ve 
hattâ gıda maddeleri satan «Amerikan Pazar
ları» ndan ve bunların kanunları ihlâl ettikle
rinden haberdar olunup olunmadığına dair söz
lü soru önergesi, Gümrük ve Tekel Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/152) 

Yazılı sorular 
1. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğlu'-

nun, Kars Belediyesince yapılmasına imkân ol-
mıyan il kanalizasyonunun inşası hususunda ne 
düşünüldüğüne dair yazılı soru önergesi, İçiş
leri ve Bayındırlık bakanlıklarına gönderilmiş
tir. (7/25) 

2. — Kars Milletvekili Muzaffer Ş amil oğlu'-
nun, Sosyalizasyon bölgesi olarak ilân ve tatbi
kata başlanan Kars ve mülhakatında kaç adcd 
hastane ve sağlık ocağının mevcudolduğuna ve 

Tasarı 
1. — Silâhlı Kuvvetler Yüksek Kurulunun 

kuruluş ve görevlerine ait kanun tasarısı (1/98) 
(Millî Savunma Komisyonuna) 

Teklifler 
2. — Ankara Milletvekili Ali Rıza Oetincr, 

Zühtü Pehlivanlı ve Kemal Yılmaz'm, Millî 
Eğitim mensupları yardımlaşma kurumu kanu
nu teklifi (2/191) (İçişleri, Ticaret, Maliye, Mil
lî Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

3. — Eskişehir Milletvekilleri Aziz Zeytin-
oğlu ve İsmet Angı'nm Devlet Demiryolları İş
letmesi Genel Müdürlüğü işçilerine mesken yap
tırılması için borç para verilmesine dair olan 
5954 sayılı Kanunun 6173, 121 ve 48 sayılı ka
nunlarla değiştirilen 1 nci maddesinde değişik
lik yapılmasına dair kanun teklifi (2/192) (Ma
liye. Ulaştırma ve Plân komisyonlarına) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Jlifat öztürkçine'nin, Gecekondu imarı, tasfiye-

ocaklara, bugüne kadar kaç hastanın başvur
duğuna dair yazılı soru önergesi, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığına gönderilmiştir. (7/26) 

3. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğlu'-
nun, Kars iline kâfi gelmediği sabit olan kokkö-
mürü tahsisinin artırılıp artırılmıyacağma dair 
yazılı soru önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/27) 

4. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğ-
lu'nun, Kars ili dahilindeki bâzı yolların, kışın 
daha fazla açık tutulması hususunda ne gibi 
tedbirler alınması düşünüldüğüne dair yazılı 
soru önergesi, Bayındırlık Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/28) 

5. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğ-
lu'nun, Kars ili ilçe ve köylerinde başgösteren 
yiyecek buğday ve hayvan yemi sıkıntısının 
giderilmesi hususunda ne gibi tedbirler düşü
nüldüğüne dair yazılı soru önergesi, Ticaret 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/29) 

6. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğ-
lu'nun, Ağrı ili tarihî Anı harabeleri civarın
da, yolu yapılmadan inşa edilen otelin ne şekil
de çalıştırılacağına dair yazılı soru önergesi, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/30) 

si ve ıslâhı hakkında kanun teklifi. (2/193) (Ana
yasa, Adalet, İçişleri, Maliye, İmar ve İskân ve 
Plân komisyonlarına) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Ca
hit Ortaç'in, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 23 ncü maddesinin 3 ncü bendinde deği
şiklik yapılmasına dair kanun teklifi (2/194) 
(Maliye ve Plân komisyonlarına) 

6. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, 
Türk çiftçisini koruma ve almteri ile emeğini 
değerlendirme kanun teklifi (2/195) (Adalet, 
Gümrük ve Tekel, Maliye, Ticaret ve Plân ko
misyonlarına) 

7. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu ve 18 arkadaşının, 6964 sayılı Ziraat oda
ları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı 
maddeler eklenmesine dair kanun teklifi (2/196) 
(Adalet ve Tarım komisyonlarına) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
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Tezkere 
8. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in ya

sama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Baş-

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Sayın 
üyeler anahtarları çevirdikten sonra beyaz ka
bul düğmelerine basmalarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN -— Çoğunluğumuz vardır, görüşme

lere başlıyoruz. 
Muhterem arkadaşlar, sonradan gelen ar

kadaşların evvelce genel kurula tebliğ edil
miş olan Başkanlık Divanı kararı gereğince, 
geldiklerini yazılı bir kâğıtla Divan Kâtiplerine 
bildirmelerini rica ederim. 

Beş arkadaşımız gündem dışı söz istcmiş-
lerdir. Bunlardan Konya Milletvekili Sayın Yu
nus Koçak, Konya'da cereyan eden ve önce ka
rakola, bilâhare Adliyeye intikal eden bir olay 
üzerinde; Ağrı Milletvekili Sayın Abdülbâri 

î. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emre'nin, görüşmeler sırasında parti grupu söz
cülerine öncelikle söz verilmesi yüzünden diğer 
milletvekilleri konuşamadan yeterlik önergeleri
ne sıra geldiğine, bu konuda yeni ve âdilâne bir 
uygulamaya gidilmesine dair demeci. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Arif Emre. 

SÜLEYMAN ARİF EMRE (Adıyaman) — 
Mumterem arkadaşlarım, mühim telâkki ettiğim 
bir usul meselesini huzurlarınıza getirmek için 
söz almış bulunuyorum. Meclisimiz bu döneme 

bakanlık tezkeresi (3/193) (Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyona) 

Akdoğan da İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 
çalışmaları ile ilgili bir dilekte bulunmak üzere, 
gündem dışı söz istemişlerdir. Kendilerine söz 
verilmiyecektir. 

Adıyaman Milletvekili Sayın Arif Emre, 
milletvekillerine söz hakkı tanınmadığı üzerin
de ve İçtüzüğün 85 nci maddesiyle ilgili olarak 
ve Sayın İstanbul Milletvekili Orhan Birgit, 
Bozcaada'da cereyan eden bir olayla ilgili ola
rak ve yine İstanbul Milletvekili Sayın Çetin Al-
tan, Sovyet Rusya'nın Amerika Birleşik Dev
letlerine verdiği ve Türkiye'yi de ilgilendiren 
NATO dolayısiyle gündem dışı söz istemişlerdir. 
Bu arkadaşlara sırasiyle söz vereceğim, her za
man ki, ricamızı tekrarbyarak görüşmelerin kı
sa olması kaydiyle. 

başladı başlıyalı, iki mevzuda iki mühim mev
zuda müzakereler cereyan etti. Birisi Hükümet 
programının müzakeresi ve kabulü, diğeri Kıb
rıs hakkında açılmış bulunan genel görüşme. 
Her iki mühim müzakerelerde de çok kıymetli 
Milletvekili arkadaşlarımız, şahsi görüşlerini 
bildirmek için söz almış idiler. Fakat, cereyan 
eden müzakereler ve İçtüzüğün 85 nci madde
sinin tatbikatı, Milletvekillerine şahsi görüşle
rini açıklamaları için söz verme imkânını tanı
madı, kanaatime göre, bu türlü tatbikat bize 
Meclisimizde sadece parti grup sözcülerinin söz 

» • 11. * * * * * ı » » » ~ ~ -

B.tRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 

KATİPLER : Sadık Tekin Müftüoğlu (Zonguldak), Abdülbâri Akdoğan (Ağrı) 

• 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 32 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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düellosu yaptığı bir konuşma usulüne sürükle
miştir. Bunu önlemek için, bütün Milletvekili 
arkadaşlarımızın hassasiyet göstermelerini istir
ham edeceğim. (Bravo sesleri). 

Başkanlık Divanı bu hususta yaptığımız iti
razlardan bir tanesine dedi ki ; yeterlik öner
gesini kabul etmeyin, milletvekili arkadaşları
mıza da söz sırası gelsin. Muhterem arkadaş
larım, madem ki, istisna hükmü devamlı şekil

de Başkanlık Divanınca şimdiye kadar oldu
ğu gibi tatbik edilmektedir. O halde, yeterlik 
önergesini istediğimiz kadar kabul etmiyelim, 
müzakereleri istediğimiz kadar uzatalım, yine 
parti grup sözcüsü arkadaşlarımız söz alacak
lar ve bu suretle yine milletvekillerinin konuş
ma imkânları mevcudolmıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, milletvekilleri ar
kadaşlar içerisinde, kendi partilerinin görüşle
ri dışında hattâ fevkinde, hattâ; memlekete çok 
faydalı görüşleri bulunanlar ve bu görüşler
den de gerek Meclisimizin, gerekse Hükümeti
mizin istifade etmesi mümkün olanlar mevcu-
dolabilir. Neden dolayı, memlekete çok faydalı 
fikirler taşıyan arkadaşlarımızın bu türlü mü
zakerelerde, bilhassa mühim müzakerelerde söz 
hakkı ortadan kaldırılsın? Maruzatımı kısa kes
mek için bir temenniyle bitireceğim. Bu hu
susta geçen dönemdeki tatbikat dışında, altı 
parti grupu olan bir Meclis olarak, yeni ve 
adilane bir tatbikata gitmenin zaruretini teba
rüz ettirmek için söz almış bulunuyorum; hür
metlerimle. 

2. — İstanbul Milletvekili Orhan Birgit'in; 
İmroz ve Bozcaadayı megalo idea etkisinden kur
tarma teşebbüslerine, Çanakkale Milletvekili Re-
fet Sezgin'in, yazdığı mektupla engel olmak is
tediğine dair demeci ve adı geçen milletvekilinin 
cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Orhan Birgit. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, Birleşmiş Milletlerin 
Kıbrıs'la ilgili kararının 30 milyon Türk vatan
daşında uyandırdığı acının, kederin ve öfkenin 
tepkileri devam ederken, bâzı dergi ve gazete
lere geçen bir haber, inanıyorum ki, en az bu
nun kadar acı, öfke ve kedere yol açacaktır. 

Üzerinde bayrağımız dalgalanan, bizim olan 
bir toprak parçasında, İmroz adasında yaşıyan 
ve yazık ki, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı
na sahip birtakım kimseler, Birleşmiş Milletle
rin bahis konusu kararının öğrenildiği gün, 
gruplar halinde toplanmış ve bir bayram sevin
ci içinde «Zito, Makarios» diye bağırmışlardır. 
Olaya, mahallî güvenlik makamları el koymuş
tur. İmroz Kaymakamı da esef ve öfke ile kar
şıladığımız olayın doğruluğunu gazetecilere te-

| yidetmiştir. 

İçtüzüğümüzün 85 nci maddesi sıraya göre 
müracaat eden Milletvekili arkadaşlar, söz ve
rilmesi gerektiğini umumi ve temel bir pren-
sibolarak kabul etmiştir. Buna bir istisna ola
rak parti grup sözcülerinin, Encümen ve Komis
yon sözcülerinin ve Hükümet sözcüsünün sıra
ya tabi olmadığı da kaydedilmiştir. Fakat, ya
pılan tatbikatta parti grup sözcüleri mütema
diyen söz almışlar ve her söz alışları, bu istis
nai hükme dayanılarak öne geçirilmiş; böyle
ce milletvekillerine konuşma imkânı kalmamış
tır. Kanaatime göre, İçtüzüğün 85 nci maddesi 
ancak partilere görüşlerini mühim bir mevzu-
daki görüşlerini açıklamak için, bir defaya 
mahsus olmak üzere söz vermiş ve bu söz hak
kının öne geçmesini kabul etmiştir. 2 - 3 - 4 ncü, 
hattâ 5 nci defa söz almalarda da aynı istisna
dan istifade edecekleri kabul edilecek olursa, 
istisnanın esas kaideyi ortadan kaldırması gi
bi, tamamen ortadan kaldırması gibi, garip bir ; 
neticeye varmış oluruz. Bu ikinci defa söz al
manın sataşma dolayısiyle söz alma mahiyetin
de olduğunu da muhterem arkadaşlarıma ve 
bilhassa Başkanlık Divanına hatırlatmak iste- , 
rim. Cevap, cevaba cevap ve hattâ bu gibi söz '• 
almalarda daha fazla ileri gidilerek, belki mü- 5 

nasip görmiyeceğim, fakat, bir nevi hakkın ' 
suiistimali gibi bir mevzuda, bir partiden bir
kaç kişinin, 4 - 5 kişinin dahi söz alması gibi, | 
hattâ daha fazla arkadaşların söz aldırılmaları 
gibi, bir tatbikata giriştiğimiz takdirde, yalnız \ 
milletvekili arkadaşların değil, başka parti söz- \ 
cülerinin dahi söz hakkına haksız bir tatbikat-
la son vermiş olabiliriz. Bu itibarla tatbikatı- ! 
mızm birinci defaya mahsus olmak üzere parti 
sözcüsü arkadaşlarımıza öncelik tanınması, : 

bundan sonra milletvekillerinin kişisel görüşle- ' 
rini açıklamaları şeklinde yapılması İçtüzüğün ; 
ruhuna ve maksadına daha uygundur, kanaa
tindeyim. 
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Ben, Hükümetin konuyu sadece basit bir 
adalet olayı olarak değerlendirmiyeceğine inan
mak istiyorum. 18 Aralık Cumartesi akşamı 
İmroz iskelesinin karşısındaki lokantada gözü
ken olay, elbette Türk adaletini ilgilendirecek
tir. Ama konunun, genel ölçüde bir durumu 
vardır. Ve bu Cumhuriyet Hükümetinin, Tür
kiye'nin güvenliği bakımından belli başlı görev
leri arasında bulunmalıdır. 

tmroz ve Bozcaada da, Panelenizm gayret
lerinin plânlı bir şekildeki gelişmesinin önlen
mesi gereği, 1935 yıllarında zorunlu görülmüş 
ve etraflı bir rapor hazırlanmıştı. Tevhidi Ted
risat Kanunu ile de, adalarda ilköğretim para
sız, Türkçe, lâik ve mecburilik esaslarına daya
nacaktı. 

Megalo ideacılar, 2 n'ci Dünya Savaşının 
şartları arasında gerçekleşmesi güçleşen bu uy
gulamaları, bir yandan Patrikhanenin plânları 
ile çeşitli derneklerin perdesi altında durdur
mak isterken, öbür yandan partilerden medet 
aramışlar ve çoğunluk sisteminin tek oyu dahi 
fazlasiyle değerlendirdiği bir devirde, 1951 de 
Çanakkale Milletvekili Ömer Mart'm eli ile ge
tirilen bir kanun teklifinin kabulü ile bu iki 
adada eğitim rumcaya döndürülmüştür. 

1960 dan sonra, konunun Cumhuriyet hükü
metlerince yeniden önemle ele alındığını görü
yoruz. Geçen dönem, değerli bir milletvekilinin 
Burhan Arat'm ve arkadaşlarının teklifinin, 
Yüce Meclisin kabulü ile rum okullarının kapa
tılarak, Türk okullarının açılması kabul edildi. 
İnönü hükümetleri Türkçe eğitim yapan orta
okul ve lise öğretmen okulu inşasından, güven
liği takviye edecek bir jandarma birliğinin gön
derilmesinden sonra, bir de zirai çalışma esası
na dayanan ceza evi inşasına girişti. 

Ummak istiyorum ki, Hükümet bu noktada 
devraldığı bu önemli meseleyi gereken önemi 
ile. aynen devam ettirecek ve ceza evi inşasının 
adada geniş istimlâklere yol açacağı için ram
ları arazisiz bırakarak, Yunanistan'a göç etme
lerine sebebolacağmı ve dolayısiyle önlenmesi 
yolunda o zamanki Millî Savunma Bakanına 
17 Temmuz 1965 tarihinde 5 maddelik bir mek
tupla başvuran, ama talepleri reddedilen Ça
nakkale Milletvekili Sayın Refet Sezgin ile üç 
arkadaşının oy endişesine dayanan görüşlerini 
bugün Hükümet kaale almıyacaktır. 

Sayın Sezgin'in bir yandan Ayasofyanm ca
mi olmasını istiyen kampanyayı yürütürken, öte 
yandan İmroz'daki rum seçmenlerine, üstelik 
(Zito Makarios) çağrışlarmdan sonra destek ol-
mıyacağı inancı ile Yüce Meclisi saygı ile selâm
larım. (Ortadan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Çetin Altan. 
DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça

nakkale) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN - - Gündem dışı mı söz istiyorsu

nuz? Efendim arkadaşımızı çağırmış bulundum, 
size de bundan sonra söz veririm. (A. P. sırala
rından gürültüler) 

KEMAL BAÖCIOÖLU (Ankara) — Hükü
mete söz verilir. Bu Meclisin teamüllerine göre 
Hükümet üyelerinden birisi söz istemiştir, ken
dilerine bir sataşma olmuş, bir milletvekiline 
cevap vermek için Hükümet üyesine söz verilir. 

BAŞKAN — Beyefendi sataşma olduğunu 
siz söylüyorsunuz. Kendisi öyle bir şey ifade 
etmedi. Söz istiyorum dedi. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale) — Konuşmacının konuşmasını taki-
bettiğinizi tahmin ediyorum. 

BAŞKAN — Elbette ettim efendim. Sayın 
Çetin Altan, Sayın Bakan sataşma olduğu iddi
ası ile söz istemiştir. Size ondan sonra söz vere
ceğim. 

Efendim istirham ediyorum bir daha söz is
tediğiniz zaman mahiyetini bildiriniz. 

Buyurunuz, Sayın Sezgin. 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri, biraz evvel ko
nuşan arkadaşım, Sayın Orhan Birgit, bundan 
bir süre evvel, zannediyorum 1963 yılında iki 
Çanakkale milletvekili ve iki senatörüyle bir
likte zamanın Millî Savunma Bakanına ve Ada
let Bakanına takdim ettiğimiz bir mektuptan 
bahsettiler. Mektuptan bahsederken de oy en
dişesiyle bâzı hususları Hükümetin icraatını da 
başka istikamete çekmeye matuf, taleplerde bu
lunduğumuzdan bahsettiler. 

Arz etımek isterim ki, o tarihte Millî Savun
ma Bakanına takdim ettiğimiz mektup, konuşma
cı ıtarafmdan burada 'açıklanmış olsaydı, kendi
sinin ifade ettiği şekilde talepleri ihtiva etmiyen 
bir mektup 'bulunduğu ve münhasıran millî duy
gular içerisinde, millî meseleleri bir yönden dile 
getiren bir mektup olduğu görülecekti. Bir 
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mektup, bir tek cümlesi dikkate alınmak sure
tiyle değerlendirilemez, mektubun tamamı açık
lanmalıdır. Yanımda olsaydı, açık mektup yaza
caktım. Ama kimin yanında varsa, mektubun 
tamamını bu kürsüden dkumasmı istirham ederim. 
Yüce Meclise şunu da arz etmek istiyorum, bir 
•münasebetle, Cumhuriyet Senatosunda yapılan 
bir müzakerede bundan bir süre evvel aynı 
mektup geçen dönem içerisinde bir pasajı okunmak 
suretiyle, Sayın Hıfzı Oğuz Bekata tarafından 
bir Senatör mektubun tamının açıklanmasını is
temiş »olmasına rağmen, bu mektubun tamamı 
açıklanmamıştır. Tamamını açıklamamakla be
raber muhtevası hakkında Yüce Meclise şunu 
arz etmek istiyorum. Tatbik edilen, îmroz ve 
Bozcaada'da tatbik edilmek istenen politikanın 
münhasıran mektupta defalarca tekrar edilmiş
tir, millî güvenlik mülâhazaları ve askerî maksat
larla yapılmak istenen tedbirler konumuzun dı
şında ve haricinde olmak üzere, İmroz ve Boz
caada politikasını dikkate aldığımız zaman, Gar
bi - Trakya'da yaşamakta bulunan Türklerin du
rumu yeniden gözden geçirilmeli ve bu politika 
paralel yürütülmelidir. Mektup, bu açılan 
ve 'münhasıran bu zaviyeden ilgililerin dikkatini 
çekmek üzere kaleme alınmıştır. Ama, görüyor
sunuz ki, bâzı arkadaşlarımız ve bâzı dergiler 
tarafından oy endişesi maksadı ile bu mektubun 
kaleme alındığı ifade edilmektedir. Bu hususu 
Yüce Meclisin • huzurunda reddederim. Mektup 
muhtevası elimde bulunmadığı cihetle, olmadığı 
ve zavıf kaldığı şeklinde beyanlarda bulunan 
arkadaşlarımı başka şekilde delilleri mevcutsa 
açıklamaya! davet ediyorum. Açıklayınız, mektu-
îbun muhtevasını, tamamını okuyunuz, herkes ne 
•olduğunu anlasın. Bir hususu daha arz etmek 
istiyorum. 

Bundan birkaç gün evvel çıkan bir mecmua
da bu mesele, Sayın Orhan Birgit'in ifadesinde 
şeklini bulan bir hal içerisinde başından sonu
na kadar hikâye edilmektedir. Deniyor ki... 

ORHAN BÎRGİT (İstanbul) — öyle değil. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz, efendim. 
REFET SEZGİN (Devamla) — Deniyor ki, 

İmroz ve Bozcaada'da tedrisatın Türikçeleıştiril-
mesi meselesi bahis "konusu olduğu zaman 1951 
tarihinde Demokrat Parti Çanakkale Milletve
kili Ömer Mart tarafından yerine getirilen bir 

kanun teklifinde bu değişiklik vâki olmuştur. 
Bu kısım doğrudur. Bunun evveliyatı da var
dır muhterem arkadaşlarım. 1151 sayılı Kanu
nun meri olduğu halde, 1946 senesine kadar 
İmroz ve Bozcaada'da tedıisat Rumca yapıl
makta idi. Çanakkale'de Burhanettin Tekel is
mindeki valinin vazifelendirildiği ana kadar 
bu tedrisat kanunu hükmüne rağmen bu suret
le devam etmekte idi, bizim tetkikimize göre 
Burhanettin Tekel'in durumu tesbit etmesi üze
rine, 6 ay süreyle bize verilen haberlere göre, 
tedrisat kanuna uygun olarak Türkçeleştiril-
miştir. Ondan sonra, her nasılsa yeniden mü
racaat vâki olmuş 1951 senesine kadar yine 
kanun hükmüne aykırı tatbikata devam edil
miş, 1951 senesinde bu kanun çıkarılmış bulun-
maiktadır. Sayın Burhan Arat tarafından Yüce 
Meclise takdim edilen kanun teklifinin mümzi-
leri arasında bulunmakta idi. Yüce Mecliste ka
nun teklifinin müzakeresi esnasında durumu tet
kik ederek şöyle bir takrir takdim ettim, bunun ar
şivlerde bulunması iktiza eder. Dedim ki, Türkçe
leştirilmesi konusunu Türkiye'de bütün ekalliyet
lere tatbik etmek lâzımdır. Bunu getiriniz dedim. 
îcabederse, o takriri de Yüce Meclisin ıttılaına 
arz etmek mümkündür. Bu suretle durumu tav
zih eder, hürmetlerimi arz ederim. (A. P. sıra
larından alkışılar) 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Orhan Birgit, sözlü soru 
görüşülmüyor. Gündem dışı söz istediniz, size 
söz verdim, ikinci defa gündem dışı söz veremem. 

Sayın Çetin Altan, buyurunuz. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sözlerimi 
tahrif etmiştir, söz istiyorum 

BAŞKAN — İkinci defa gündem dışı söz ve-
remiyeceğim efendim size (A. P. sıralarından 
«gazetesinde yazsın» sesleri) Karşılıklı konuşmı-
yalım efendim. 

3. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
Amerika Birleşik Devletlerinin Türkiye'deki üs
leri ve tutumu dolayısiyle Sovyet Rusyamn, 
Türkiye'yi değil, Amerika'yı muhatap tutması
nın millî haysiyet ve vekarımıza bir darbe oldu
ğuna ve bunun Hükümetin bugünkü dış siyase
tinin sonucu bulunduğuna dair demeci. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Altan. 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Sayın Milletvekilleri, çok esef verici bir 
olaydan söz açacağım için hakikaten üzüntüHü-
yüm. Bugünkü gazeteler Sovyet Rusya'nın Tür
kiye'deki, Amerikalılara ait barışı tehdidediei 
faaliyetlerinden ötürü Amerika Birleşik Devlet
lerine bir nota verdiğinden bahsetmektedirler. 
Bunun en esef verici tarafı, Sovyetler Birliğinin 
bu notayı Türkiye Devletine değil de Amerika 
Birleşik Devletlerine vermesidir Bu, bağımsız 
olan Türkiye'nin, bağımsız olması gereken Tür
kiye'nin yabancı devletler nezdinde bu şekilde 
mütalâa edilmemekte olduğunun hazin bir işare
tidir. Eğer bir devlet, bir başka devletin arazisi 
üzerindeki kendisini hoşnut etmiyen olaylardan 
ötürü nota verecek ise, o devlete verir, notayı. O 
devletin dışındaki bir devlete nota veriyorsa; si
zin Amerikalıların dışında zaten bir inisiyatifi
niz yok, onun için sizin elinizde değildir bunla
rı durdurmak, biz size vermiyoruz notayı, Ame
rika Birleşik Devletlerine veriyoruz demektir. 
(Adalet Partisi .sıralarından gürültüler) Maale
sef, güdülmekte olan Türk dış siyasetinin yer 
yüzünde hakikaten Türkiye Devletinin prestiji 
ile bağdaştırılmasma imkân olmıyan bir istika
mette devam etmekte olduğunun yeni bir örne
ğidir. Maalesef, Hükümet, programındaki dış 
siyaseti gütmeye devam edeceği iddiasıdır. Hü
kümetin programındaki dış siyasetin neticesi, 
başka devletlerin artık 'Türkiye'yi bağımsız ola
rak mütalâa etmiıyerek, Türkiye ile ilgili bir ko
nuda.., Amerika Birleşik Devletlerini muhatap 
tutmasiyle neticelenmiştir. Bu hepimizin, büyük 
Millet Meclisinin bir üyesi olarak da Türk va
tandaşı olarak da kainlerimizi sızlatması gereken 
bir husustur. Bir devletin arazisi üzerinde bir 
başka devleti ilgilendiren bir faaliyet olur da, 
ö devlet o faaliyetin cereyan ettiği Hükümete 
nota vermez de gider Amerika Birleşik Devlet
lerine nota verir, bunun anlamı tahammül edile-
miyecek kadar ağırdır. Ve Türk tarihinde, bil
hassa Cumhuriyet tarihinde ilk defa olmakta
dır. Bu hazin akıbet de Demirel Hükümetine na-
ısibolmuştur. Programdaki, Hükümetindeki dış 
(siyasetini değiştirmemekte ısrar ettiğini tekrar, 
tekrar söyliyen Demirel Hükümetine nasibolmuş-
tur. Tebrik ederim kendisini ve Hükümetin ha
kikaten bu nota meselesinde Meclisi aydınlatma

sını temenni ederim. Sözlerim bu kadar, beni 
dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. 
(A. P. sıralarından gürültüler, İşçi Partisi sıra
larından alkışlar) 

4. — İstanbul Milletvekili Re§it Ülker ve An
talya Milletvekili İhsan Ataöv tarafından veril
miş olan önergeler üzerine Başkanlık Divanınca 
verilen karar. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; günde
mimize geçiyoruz. Gündemde Başkandık Di
vanının sunuşları 'kısmına girmemiş olan bir 
Başkanlık Divanı kararını önce ıttılaınıza, 
sonra tasvibinize sunacağım. 

İstanbul Milletvekili Sayın Reşit Ülker ve 
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv tarafından 
verilmiş olup toplantı nılsaibı ile ilgili önergeler 
üzerine durumu yeniden inceliyen Başkanlık 
Divanımız geçen yıl alınmış ve Genel Kurulun 
tasvibine iktiran etmiş bulunan Başkanlık Di
vanı kararının aynen tatbikim uygun gömmüş
tür. Bu kararı okutuyorum. 

Basjkanlik Divanı kararı 
Karar No: 74 

Kabul tarihi : 12 . 2 . 1964 
«A) 1. — Müzâkerelere başlarken nisabın 

tesibiti için yoklama mecburiyetinin bulunma
dığının ; 

2. — Ancak iki halde yoklama yapılacağı, 
bu hallerin de ; 

a) Riyaset Divanınca tereddüt hâsıl oldu
ğu hal, 

b) Azadan beşi tarafından şifahen veya 
tahriren nisap ^bulunmadığının beyan edildiği 
hal, 

olduğunun İçtüzüğün 81 nci maddesinin sara
hati muvaıceheisinde yeni bir karar mevzuu ola-
mıyacağı; 

B) Anayasanın 86 ncı maddesinde bahse
dilen toplantı nisabı: Birleşimi açarken veya 
Birleşim devam ederken rey istihsalini gerek
tiren durumlarda, Riyasetin tereddüdü veya 
azadan beş kişinin yoklama istemi üzerine ara
nacağı, bunların dışında aranmıyacağı, 

Nisabın arandığı yerlerde nisabın olmadığı 
tesbit edilirse, Birleşime devam edilmiyeoeği, 

Hususlarını (74) numaralı karar olarak ka
bul etmiştir.» 
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BAŞKAN — Efendim bu kararı Başkanlık 
Dilvanmm 6 Ocak 1966 günlü toplantısınıda 
tekrar ittiaz edilmiştir. Yüce Heyetinizin tasvibi
ne sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

5. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy'-
un, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince Kıb
rıs konusunda ve genel dış politikamız üzerin
de bilgi edinilmek için Meclis Araştırması ya
pılmasına dair önergesi (10/1) 

dımcı olmaya gene hazırız. Ve ilâve ettik, eğer 
Hükümetin getireceği görüş, bizim bulduğumuz 
hal tarzına, çok aykırı düşecek ise, bu millî dâ
vada millî menfaatlere zarar verilmemesi için, 
zarar verilmesi endişesiyle Hükümete güçlük çı-
karmıyacağız, Hükümetin kendi tezini sonuca 
vardırmasını zorlaştıracak her türlü davranıştan 
ihtimamla kaçınacağız. Zannediyorum ki, Sayın 
arkadaşlarım bir muhalefet partisi bundan daha 
müspet, bundan daha yapıcı bir teklifle bu kür
süye gelemezdi. 

Sayın Altmsoy konuşmalarının bir yerinde 
yeni iktidarda eski iktidarın yörüngesine girdi, 
dış politikada, buyurdular. Biz böyle bir müşa-
hade yapmış değiliz. Yeni İktidar eski İktidarın 
yörüngesine girmiş değildir. Yeni İktidarın ne ya
pacağını, itiraf edelim belki bizim kusurumuz; 
henüz anlıyabilmiş değiliz. Yalnız biz yalnız kal
madık bunda. Zannediyorum, Altmsoy arkadaşı
mız da aynı şeyi söyledi. Onlar da anlayamamış
tır. Memleketteki basma bakarsak basın da anlı-
yamamıştır. İçerde Senatoda şimdi devam etmek
te olan yeni genel görüşme müzakerelerini taki-
bedersek, görüyoruz ki; kimse anlamamıştır. Yi
ne temenni ediyoruz ki; belki bu Meclis araştır
ması ile bu anlayışa yardımcı yeni bir unsur eli
mize geçmiş olur. Ayrıca Meclis araştırmasının 
ihmal edilmiyecek bir faydası daha olabilir, sanı
yoruz. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Misafirimiz 
Amerika Birleşik Devletlerinin Büyükelçisi John
son'un mesajı hakkında, siyaset sahnemize girip, 
mütalâa beyan ettikten sonra, bu mesajın ve bu 
mesaja verilen cevabın artık Türk Milletinden 
gizlenmemesi zarureti iyice belirmiştir. Bunu Hü
kümet nedense yapmak istemiyor. Bunları açıkla
mak bizim elimizde olsa idi, muhalefet olarak biz 
bunu açıklardık, ama Devlet vesikası olduğu için 
bu açıklama yetkisini biz kendimizde göremiyo
ruz. Bugün bunu açıklamak Hükümetin elinde
dir, zannediyorum ki, Amerika Birleşik Devlet
leri Cumhurbaşkanından müsaade almaya lüzum 
yoktur. Sadece bilgi vermek kâfidir. Hükümet 
açıklamak isterse bilgi verir ve açıklar ama gö
rülüyor ki, Hükümet açıklamak istemiyor, ken
disince malûm bâzı sebeplerden dolayı biz, anla
yamadık. Ama, bir Meclis araştırması yapılırsa, 
hiç olmazsa teşkil edilecek, Yüksek Meclisten se
çilecek üyelerden kurulacak Komisyon âzası olan 
arkadaşlarımız bu mesajı ve cevabını okurlar hiç 
olmazsa aramızda bir kısım arkadaşlarımız da 

BAŞKAN — önergenin görüşülmesine de
vam ediyoruz. Söz sırası C. H. P. Grupu adına 
Sayın Nihat Erim'indir. Bundan sonra söz al
mış olan şahıslan adına söz almış arkadaşlar sı
ra ile Sami Binicioğlu, Celâl Nuri Koç, Ali Ka-
ralhan ve Mahmut Bozdoğan'dır. 

Buyurun Sayın Erim. 
C. H. P. GRUPU ADINA NİHAT ERİM 

(Kocaeli) — Sayın arkadaşlar, Sayın Mehmet 
Altmsoy'un vermiş olduğu Meclis araştırması tek
lifine, C. H. P. Grupu olarak biz karşı değiliz. 
Böyle bir araştırmanın yapılmasında kendi yö
nümüzden hiçbir sakınca görmüyoruz. Yalnız, Sa
yın Altmsoy genel görüşme netice vermedi, ne 
yapılacağı anlaşılmadı dedi. Gerçekten öyle oldu. 
Genel görüşmenin netice vermemesi sebebi, Hükü
metin genel görüşmenin bizim verdiğimiz genel 
görüşme önergesi bakımından asıl vazifesi olan, 
bundan sonra Kıbrıs dâvasını yürütürken nasıl 
bir politika güdüleceği sorusuna; «Hükümet prog
ramımızda vardır.» demek suretiyle yuvarlak bir 
cevap vermesi ve buna karşı da muhalefetin tek
rar kürsüde kendi görüşünü derinliğine anlatıl
masına fırsat verilmediği için genel görüşme 
müspet bir neticeye varamamıştır. Temenni ede
lim ki; arkadaşımızın zannettiği gibi Mçclis araş
tırması bu eksikliği gidersin. 

Bilindiği üzere genel görüşme sırasında biz 
C. H. P. Grupu olarak, bir nokta üzerinde ısrar
la durduk. Kıbrıs dâvasını müspet bir sonuca 
götürecek formül olarak bağımsız, üslerden tec-
ridedilmiş iki millî cemaatin meşru haklarının ta
nınmasına dayanan bir federal sistemle olabile
ceğini arz etmiştik. Ve buna ilâve etmiştik, eğer 
Hükümet bu görüşü paylaşıyorsa, kendisiyle elelc 
sonuna kadar her türlü işbirliği yapmaya hazı
rız. Eğer Hükümetin başka bir görüşü varsa, bu 
görüş bizim görüşümüze aynen uymamakla bera
ber, bizimkine yakın bir görüşse Hükümete yar-
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işin iç yüzünü öğrenmiş olurlar. Bunlarda diğer 
arkadaşlara naklederler, bu suretle rivayeten ol
sun bu mesajlarda ne olduğunu muhterem ar
kadaşlarım daha geniş bir şekilde öğrenmiş olur
lar. Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından alkış
lar, A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Muhiddin Güven Adalet 
Partisi Grupu adına söz istemiştir, buyurun Sa
yın Güven. 

A. P. GRUPU ADINA MUHİDDİN GÜVEN 
(İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım ; Sayın Mehmet Altınsoy 'un vermiş olduğu 
önerge münasebetiyle parti grupum adına yap
tığım konuşmada no'1961 senesinde devir alman 
Kıbrıs'ın hali ile, 1965 Şubat'mda devredilen 
Kıbrıs'ın halini mukayese edeceğim ve buna ait 
muhasebeyi yapacağım; ne de eski iktidarları 
zamanında gizli oturumlarda zikredip ve açıkla
yıp sonra da açıklanmasını doğru bulmadıkları 
Johnson'un mektubu üzerinde o zamanki has
sasiyetlerini terk edip, şimdi açıklanması üze
rindeki ısrarlarını mütalâa edeceğim ve arasın
daki kıyası yapacağım; ne de mahsup muame
lelerin içine girip sizi ayrıca işgal edeceğim, öz 
olarak şu hususu arz etmekle iktifa edeceğim. 
Birleşmiş Milletler Assamblesinde Kıbrıs 
hakkında istihsal edilen karar üzerine Millet 
Meclisi bir genel görüşme açma kararına varmış, 
mesele üzerinde konuşulmuştur. Meselenin bu 
safhaya getirilişi, sebepleri, takibedilen bir dış 
siyasetin derin tesirleri üzerinde durulmuştur. 
Ve bu safha içinde Hükümet gerek buradan 
ve gerekse ki, dıştaki bcyanlariyle Kıbrıs'a ait 
siyasetini de açık olarak vaz'etmiştir. Vaz'edi-
lcn eğer bu siyaset muhalefetin anagrupu ola
rak görülen Cumhuriyet Halk Partisi tarafın
dan eğer anlaşılmak istenmiyorsa, bunun üzerin
de söylenecek sözümüz yoktur. Fakat, onların 
iddia ettikleri gibi, büyük milletimiz buna ait 
siyasetin ne olduğunu gayet iyi anlamıştır. Ne
ticesi itibariyle Büyük Meclisin kanaati, görü
len zarf noktalarının kökünden araştırılmasını 
ve bu za'fı tevlideden mesuliyetlerin ortaya çı
karılmasını emrederse A. P. Grupu olarak buna 
bütün gücüzle katılırız. Artık gelecekte, ne dış 
meselelerin bir iç politika istismarında kullanıl
ması, ne bir iktidarın haksız ve yersiz olarak 
yıpratılmasmda meşru bir vasıta olarak ele alın
ması, ne de aykırı maksatlara hizmet etmek için 

istimal edilen bir âlet haline getirilmesi müm
kün olabilmelidir. Bu yönlerden Niğde Millet
vekili Sayın Mehmet Altmsoy'un yerinde has
sasiyetine gönülden iştirak ederiz. 

Fakat, vermiş oldukları önergenin muhte
vası çok çeşitli ve şümullü meselelere mütedair 
bulunmaktadır. Anayasanın 88 nci maddesinde 
tasrih edildiği gibi, «Belli bir konuda bilgi edin
mek.» düşünecsHii ve maksadını geniş bir şekil
de aşmaktadır. Meclis soruşturmasına esas olan 

I önergede özet olarak; 
1. Türk hariciyesinin teşkilât ve işleyişin

de, teşkilât ve zihniyet reformunun imkânı olup 
olmadığının bünyede tetkik ve tahkiki, 

2. NATO içindeki ilişkilerin askerî, siyasi 
ve hukukî durumumuzun yeniden gözden geçi
rilebilmesi için bu ilişkilerin esaslı surette tet
kiki, 

3. A. B. Devleti ile ikili ittifaka istinadet-
tiği söylenen üsler meselesinin şimdiye kadar 
hiçbir Hükümet tarafından izahat verilmediği 
öne sürülerek, ikili anlaşmalara ve halen hava 
meydanlarına bir veçhe vermek için tetkiki me
seleleri girmektedir. 

4. Ayrıca Birleşmiş Milletlerde karar oy
lamasına iştirak eden bir kısım devletlerin 
aleyte, çekimser oy kullanmaları karşısında, 
komşu, aynı dinden veya Afrikalı ve diğer dev
letler NATO müttefikleri olarak sebeplerinin 

I tahlile tabi tutulmasını istemektedir. 
I A. P. Grupu olarak şu hususu samimiyetle 

beyan etmek isteriz ki, dış siyaset meselelerinin 
polemikten kurtarılması ve hür camia içindeki 
durumumuzun en iyi şekilde değerlendirilmesi, 
gayesi ve hedefleri belli, iradeli, bilgili, şahsi
yetli bir dış politikanın takibi, bizim grup ola
rak kendi iktidarımızdan bekliyeceğimiz ve is-
tiyeceğimiz esas istikamet olacaktır. 

Bu düşüncenin ışığı altında ve Hükümetimi
zin her vesile ile bu mevzular üzerinde Millet 
Meclisine açık ve gizli oturumlarda her türlü 
bilgiyi vereceğini beyan etmesi karşısında, bu 
kadar şümullü bir önergenin kabulü halinde, 
ne zaman ve imkân bakımından belli ölçüler 
içinde mevzuların değerlendirilemiyeceği ve ne
ticesinde sarih bir fayda sağlanamıyacağı kana
atini taşıyoruz. 

Yukarıdaki sebeplerden dolayı önergede ba-
I his mevzuu edilen meseleler için bir Meclis Araş-
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tırmasi açılması talebine iştirak etmediğimizi 
saygiyle arz ederiz. (A. P. sıralarından, alkış
lar.) 

BAŞKAN — G. K. M. P. Grupu adına Sa
yın Muzaffer Özdağ söz istemiştir. Buyurun Sa
yın özdağ. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA MUZAFFER 
ÖZDAĞ (Afyon Karahisar) — Sayın Başkan, 
aziz milletvekilleri; C. K. M. P. Devletimizin dış 
politikan konusunda Mcalis araştırması iste
miştir. Dış politika, bir varlık ve güvenlik me
selesidir. Millî Savunma hizmet ve politikamı
zın da temelini teşkil eder. Olayların getirdiği 
ve gösterdiği neticeler, dış politikamızın sıhhat 
ve isabeti ve güvenliğimiz konusunda vatandaş 
idrakinde ciddî şüphe ve endişeler yaratmıştır. 

Aziz arkadaşlarım, Kıbrıs müstakil bir olay 
ve konu değildir. Böyle görülemez ve gösteril-
ınemelidir. Türkiye güvenliğinin, Türk dış poli
tikasının bütünlüğü dışında mütalâa edilemez; 
edilirse anlaşılamaz. Kıbrıs buhranı, güvenlik ve 
savunma meselelerimizin, bağlantılarımızın, dış 
politikamızın tekrar ciddiyetle etüdünü bir za
ruret haline getirmiştir. 

Sayın milletvekilleri, geçenlerde cereyan 
eden bir olayı hatırlamamız gerekir. Küba'da-
ki Sovyet füze rampaları dolayısiyle, Amerika 
Birleşik Devletleri bir nota verdi ve bu rampa
ların kaldırılmasını istedi. Bu rampalar sökül
dü, kaldırıldı; Rusya bu talebi kabul etti. Tür
kiye • çocukları düşündüler mi neyin karşılığın
da? Türkiye'yi yönetme sorumluluğu taşıyanlar 
düşündüler mi neyin karşılığında? Türkiye'deki 
Amerikan füze rampalarının kaldırılması karşı
lığında. Arkadaşlar, bu rampalar Türkiye'nin 
emniyeti için idiyse, Türkiye'nin idari sorumlu
luğunu taşyıanların kararleriyle kondu ise, bi
zim irademiz dışında cereyan eden, bu olaylar
la rampaların kaldırılması emniyetimizi tehlike
ye koymuştur. Olaylar irademizin dışında cere
yan ediyor, demektir. 

Diğer bir hususu da hatırlayalım. Eğer, bu 
rampalar Türkiye'nin güvenliği için değil idiy
se, Türk milletinin yöneticilerinin tedbir ve ka-
rariyle konulmadıysa, emniyetimizin bir başka 
mânada tehlike içinde olduğunu gösterir. Arka
daşlar, her şeyi bütün açıklığiyle düşünmek zo
rundayız. Bir U2 olayı var, bir Amiral Şuson 
hâdisesi var, Türkiye kendisinin başlatmadığı 
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bir tecavüz hâdisesi dolayısiyle kendi menfaat-
leriyle ilgili olnryan bir harbe sokulacak mı
dır? Türkiye kendi mcnfaatleriyle ilgili olma
yan bir savaşın, savaş alanı haline getirilecek 
midir? 

Dış politikanın pek muğlâk bir konu olduğu, 
belirli bir konu olmadığı ifade edildi. Gayet net
tir, gayet belirlidir. Türk dış politikasını bu 
milletin vekilleri bilmeli ve araştırmalıdır. Tür
kiye'yi, Birinci Cihan Harbi sonunda idam seh
pasına götüren hâdiselerin milletin vekillerince 
bilinmediğini hatırlatmak isteriz. 

Aziz arkadaşlarım, bu Büyük Meclisin kade
ri, Osmanlı Meclisi Mebusanma benzememelidir. 
Bu gerçeklerin Yüce Heyetiniz tarafından araş-
tırılmasiyle, öğrenilmesiyle, bilinmcsiyle müm
kün olur; bu kaderden kurtulmak. Bloklaşmış, 
bölünmüş bir dünyanın infilâka en çok müsait 
bir bölgesindeyiz. Dünkü hayat düzenimizi, 
Devlet düzenimizi, İmparatorluğumuzu yıkan 
tarih ve coğrafik kadro içindeyiz. Meşum tesir
leri bugünkü hayatımızda da hissedilmektedir. 
Tarihte bir tekerrürün ifadesi olan olayları yaşıyo
ruz. Biz Osmanlı inhitat devri Şark usul ve alış
kanlıklarına Kurtuluş Savaşımızla ebediyen ve
da ettiğimiz bu alışkanlıkları tasfiye ettiğimiz 
inanç ve güvenliği içindeyiz. Bu inançla büyü
yen Cumhuriyet nesilleriyiz. Bugünkü hayatı
mızda bu benzerlikleri elem ve endişeyle müşa
hede ediyoruz. 

Bugün saflarımızda bulunan bir sayın mil
letvekili, gazetesinde; Batı matbuatında Türki
ye'den tekrar «Hasta adam» diye bahsedilme-
ye başlandığından şikâyet ediyordu. Dernek ki, 
şartlar benzerlik göstermeye başlamıştır. So
rumluluğu birlikte taşıyoruz, arkadaşlar... Müş
terek bir güvenlik sistemi içindeyiz. Ama, Tür
kiye'nin menfaatleriyle ilgili ilk ciddî çatışma
da Birleşmiş Milletler Kurumunda yalnız kal
dığımızı, kurduğumuz emniyet şatosunun üstü
müze yıkıldığını gördük. O halde, nedenlerini 
araştırmak zorundayız. 

Aziz milletvekilleri, C. K. M. P. sözcüsü ola
rak, şunu da ifade edeyim. Meclis içindeki ve 
Meclis dışındaki faaliyetimize hâkim olan pren
sibi arz ediyorum. Bizi şahıslar ve siyasi fir
malar, partiler değil; fikirler, prensipler, istika
metler ve davranışlar ilgilendirir. Hükümleri
mizi, sebeplerini de dikkate alarak, olaylara gö-
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re veririz. Hiçbir şahıs ve partiye karşı önyar
gı ile hareket etmiyoruz. Husumet duymadık, 
duymuyoruz. Şahıslarımıza ve içtihat toplulu
ğu olan birliğimize husumet gösterenlere karşı 
da husumet duymadık. 

Aziz arkadaşlar, bizim için kutlu olan insan
dır. Hiz inşam, Türkiye insanını kutlu sayıyo
ruz. Bizim için Türkiye'nin menfaatleri kutsal
dır. Ve fâni kişiliklerimizin, siyasi kişiliklerimi
zin çok üstündedir. Biz, sevgiyi, insan sevgisini 
en aziz, en yaratıcı kudret sayarız. Türkiye'nin 
her zamandan çok sevginin birlik ve kud
ret yaratacak sevginin yaratıcı sıcaklı
ğına muhtacolduğunu biliyoruz, C. K. M. P. 
platformundaki hizmetimizin amacı da budur. 
Yön ve davranışlarımızın anlaşılması yanlış kıy
metlendiril m em esi için arz ediyorum. Olayları 
teşrih ederken şahıs ve teşekkülleri hedef almak 
fikrinden uzağız.Çabamız daima gerçeği bulmak 
yolunda olmaktadır. Gerçeği bulmak ve millî 
menfaatler hizmetine koymak. Biz siyasi parti
leri birer klan, menfaatleri biribirine zıt kast
lar telâkki etmek fikrine karşıyız. Biz, bir hata
lı fikir ve davranışı sırf partiyi ve liderini izam 
ettiği için savunma yani bâtılı savunma fikrinin 
karşısındayız. İlgililere ifade edeyim. Meclisi
mizde bu hatalı davranışı, görüyoruz. Partile
rini veya liderlerini izam ettiği zaman, grupların 
bâtılı savunma telâşına düştüklerini görüyoruz. 
Böyle biı* tutum, bu yolda olan teşekkül için ge
çici bir fayda sağlasa da millet için zarar ve fe
lâket sebebi olur. 

Aziz arkadaşlar, hakikati arama çabası gös
terilirken, kurulun gelirlerle hata idrak edilir
ken sırf lideri veya firmayı sorumluluktan kur
tarmak fikriyle hatanın bâtılı çok olduğu sa-
vunulursa ve; bunda ısrar edilirse, gafletten de
lâlete geçilmiş olur. Bu noktada ifade edeyim. 
Yüksek Heyetinize dâhil her teşekküle ve her 
kişiye gerçek sevgi ve samimiyetle bağlıyız. 

Aziz arkadaşlarım, bu son mâruzâtım, gö
rüşmeler esnasında yapılan sataşmalarla ve Sa
yın Başkanın da işaret ettiği teessüfle işaret et- , 
tiği caiz sözlerle iliglidir. 

Türkiye'nin dış politikasının temellerini, 
mesnetlerini araştırıyoruz, yeni istikametlerin 
veçhelerini araştırıyoruz; bu lüzumu görüyo
ruz. Arkadaşlar, bugünkü Türkiye'yi tarif eden, 
bugünkü Türkiye'ye vücut veren temel siyasi 

vesikanın Lozan Ahitnamesi olduğu malûmdur. 
Dış politikamız ve Kıbrıs dolayısiyle bu vesika
ya sık sık atıf yapılmaktadır. Lozan müzakere
leri ve ahitnamesiyle ilgili gerçekleri kişi ve fir
ma çıkarlarının üstünde millî menfaatleri ön-
plânda tutarak objektif olarak araştırmak ve 
görmek, dış politika için sıhhatli bir istikamet 
bulmanın temel şartıdır. 1958 de Gazet Dö Lo
zan Kıbrıs buhranına temas eden yazısında şöy
le diyor : «Türkler aradan 36 yıl geçtikten son
ra, kendilerine revisionist arzulara bağlı siya
set gütmeye başlamak ithamını uyandı rap asıl 
sebebin Lozan sulh şartları olduğunu daha kav
ramamış görünüyorlar. Türkler, 1918 Wersay 
nizamını alt - üst eden büyük zaferin ikilileri 
ellerinde, şan ve şerefle sulh masasına oturmuş
lardır. Atatürk ve arkadaşlarının ellerinde ta
rih ve coğrafya hakikatlerini cömertçe harcan
mış bir kanla yogimin üç çetin yılın neticeleri 
vardı, İngiltere'de büyük bir inhidama sebebo-
lan Türk mucizesi Birinci Cihan Harbinin ebe
di sanılan neticelerini de kökünden sarsmış, 
Amerika'da hayalci Wilson'un, İngiltere'de 
müfrit Lort Jourch'un Türklerin sulh için ma
sa başına daveti ile sükûtlarını hazırlamıştı. 
1914 - 1918 Cihan Savaşında mağlûpları Fran
sa'nın Versay N'öiyi - Keyyanon gibi tarihî bel
delerine kendilerine emredilen hususları imza
lamak için çağıran galip devletler yarattıkları 
mucizenin ve hür yaşama azminin bedeli olarak 
Türkleri tarafsız bir diyar olan İsviçre'nin Lo
zan şehrine buyur etmişlerdi. Müzakereler za
man zaman bir harb meydanının huşum eti i ha
vasını hatırlatacak kadar şiddetli oldu. 

Bir defa kesin olduğu sanılan bir inkıta vuku-
buldu. İki defa murahhas heyetleri masa başını 
terk ettiler. Bir defa Lord Kürzon Londra'ya 
avdet trenini sekiz dakika geri bırakacağını bir 
ültimatomla bildirdi. Bütün bu jestler Türk 
Murahhas Heyetinin isteklerinden tâviz kopa
rılmasına sebeboluyordu. Türkler Lozan sulh 
masasına oturdukları gibi kalkmadılar. Her 
duraklama onlardan bâzı fedakârlıklara yol aç
tı. İlk Türk prensipleriyle muahedenin imzalan
mış metni arasında mukayese Türkiye'nin uğra
dığı bugün başta Kıbrıs olarak Yunan sınırı, 
patrikhane meselesi, Türk hudutları dışında ya
şamaya terk. edilen milyonlarca Türk'ün kaderi, 
Irak petrollerindeki Türk hissesi gibi devam eden 
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haksızlıkların en ayık izahıdır.» Gazet dö Lozan 
böyle diyor. Bir aziz arkadaşımızın Atatürk 
Böyle dememişti sözünü duydum, Atatürk de 
böyle diyordu. Batılı gazetelere Lozandaki is
teklerimiz konusundaki sorulan suale Millî Mi-
sakı en açık şekilde belirterek cevap vermişti. 
Vesikalar okunabilir. 

Aziz arkadaşlar, özellikle C. H. P. li arka
daşlarıma hitabediyorum, biz Lozan'a giden 
murahhas heyetin mesaisini, murahhas Sayın 
inönü'nün çektiği sıkıntı ve meşakkati küçüm
semek, şahsını kötülemek düşüncesinden tama
men uzağız.' Bu ödev gerçekten Garp Cephesi 
Kumandanlığından daha güç şartlar altında ifa 
edilmiştir. Uğrunda üç. yıl savaşılan hedefleri 
istihsal için büyük çabalar gösterilmiştir. Lo
zan elbette meş'um Sevr vesikalariyle kıyas edi
lemez. Böyle bir kıyas aldanış ve aldatış sebebi 
olur. Ama Lozan, Türkiye'nin bugünkü çocuk
ları bilmelidir ki, Lozan milletin sel gibi akan 
kanlarının ve muhteşem zaferinin değer bedeli 
de değildir. Lozan'ı gerçek ölçüler içinde gör
mek için Sevr ile değil 30 Ağustos ile kıyas et
mek gerekir. 

RUHl SOYER (Niğde) — O zamanı yaşa
mak lâzımdır. O günün şartlarını bilmek lâzım
dır. Tabiî çocuktunuz bilemezsiniz. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA MUZAFFER 
ÖZDAĞ (Devamla) — Lozan'da hasımlarımız 
Türk isteklerini Türk heyetinin davranışını um
duklarından ve korktuklarından çok farklı bul
duklarını belirtmişlerdir. Lord Gürzon diyor 
ki, «Venizelos Türk Murahhas Heyetlerinin tale
bini öğrendiği zaman, benliğini saran korkuyu 
yendi. Bütün delegasyonların Türklerden çok 
daha ağır şartlar beklediği muhakkaktı.» Söyli-
yen Lord Gürzon'dur. Türkler birçok mevzula
ra dokunmamış] ardır. Venizelos bunlara temas 
edilmemesini maharetle devam ettirdi. Ve bil
hassa birinci iktidardan sonra artık nefsine tam 
bir emniyet gelerek Türklerden tâviz almaya 
devam etti. Hudutlar - tazminat - istanbul dâ
hil Rum halkının mecburi hicreti, patrikhane 
gibi! esas mevzularda konferansın, başlangıcın
da tasavvur dahi edemediği neticelere mazhar 
oldu. öyle ki, son celsede talebeden daha çok o 
idi. 

Aziz Milletvekilleri, Lozan'da müzakerelerin 
son kısmına hâkim olan ruh, biran evvel sulha 

ulaşmak, elde edilen neticeleri muhafaza etmek 
kaygusu olmuştur. Bu kaygu yerindedir. Cum
huriyet Halk Partili kardeşlerimizin anlama
dığı nokta budur. (C.H.P. sıralarından» ne alâ
kası var» sesleri). 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Bakı
yorum tarihi değiştireceğiz. 

C.K.M.P. GRUPU ADINA MUZAFFER ÖZ
DAĞ (Devamla) — Evet, bu amaçla millî mi-
sak da ciddî gerilemelere boyun eğilmiştir. Bi
rinci, İkinci Meclisi hatırlıyalım. Lozan netice
lerinin o tarihi Mecliste sevinçle karşılanmadı
ğını, teessür yarattığını hatırlıyalım. Arkadaş
lar, bu Meclisin başlangıçta arz ettiğimiz, ana-
prensiplere bağlı kaldığımızı bilmesini isteriz. 
Şahısları suçlama kusurlama fikrinden tamamen 
uzağız. Bir başka şahsın daha iyi neticeler ala
cağını iddia etmedik. Türkiye'nin o günkü po
tansiyelinin savaşa devamı ve daha iyi netice
ler almayı temin edeceğini iddia etmedik Tür
kiyelim menfaatlerinin anaçizgisi üzerindeyiz. 

Kardeşlerim, Türkiye çocuklarının millî mi-
sakm tahakkuk ettirilen kısmı için görevlere 
Lozan Murahhaslarına, teşekkür hissi duyması 
tabiidir. Biz de bu teşekkür hissini duyuyoruz, 
ama, misaki millînin gerçekleşmiyen yönlerini 
de bu teşekkür hissimiz görmemize mâni değil
dir. Bunu görmeliyiz. Bugün Kıbrıs meselesi 
varsa millî misak da gerçekleşmediği içindir. 

Arkadaşlar, ancak yeni Türkiye'nin inşaası-
na ve inkilâpları zafer şevki içinde başarmak 
zaruretine ve sulha olaır ihtiyaca dayanarak o 
günün şartları içinde Meclis ve büyük Mustafa 
Kemal neticeyi mâkul gördü ve anlaşmanın 
milleti teessüre sevk edecek yönleri üstünde du
rulmadı, durulmasına müsaade edilmedi. Bun
larla beraber M. Kemal'in bütün ömrü Lozan'ın 
eksikleri telâfi gayreti için geçmiştir. (Gürül
tüler). Evet, arkadaşlarım da bunun eksiklik
lerini biliyorlarmış. Bu husus teşekküre şayan
dır. Monduros ve Hatay Millî Misaki tamamla
ma gayretini ifade eden. 

Sevgili kardeşlerim, tekrar beyan lüzumunu 
görüyorum, Türkiye'de İsmet Paşa'ya husumeti 
ve İsmet Paşa'ya küfrü siyasi kariyerlerinin 
metodu edinenler vardır. Türkiye'de siyasi hu
sumeti tarihin tahrifine götürenler vardır. Biz 
buna karşıyız. Bilinmesini isteriz, bu meseleyi 
sakîm görürüz. Ama bizim İsmet Paşa'nın, fani 
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İsmet Paşa'mn ve firmasının prestijini muha
faza endişesiyle Lozan'ı eşsiz, emsalsiz, kusur-
sur göstertme gayretlerini de hatalı buluruz. 
İnanıyoruz ki, Sayın İsmet İnönü, siyasi ha
tıratını yazarlarsa, Türkiye'nin gelecek çocukla
rına, kendisinin eksik bıraktıklarını tamamlama 
ödevini verecektir. (A. P. sıralarından «bra
vo» sesleri). 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — O zaman Ata
türk eksik bırakmış oluyor, Atatürk ve arka
daşları. (C.H.P. si sıralarından «Sayın Başka
nım, ne alâkası var» sesleri). 

C.K.M.P. GRUPU ADINA MUZAFFER ÖZ-
DAĞ (Devamla) — Efendim, bu bir idrâk me
selesidir. (Gülüşmeler.) Evet, konumuz Türk 
dış politikasını tâyindir, plâtform üzerinde ko
nuşuyoruz. Türkiye'yi Lozan kurdu. Lozan'dan 
hareket edilmezse, Misaki - Millî bilinmezse, 
Misakı - Millî taşılırsa, dış politika mihverin
den çıkar. 

Arkadaşlar, İnkılâbımızın, dış politikamızın 
felsefesi üzerine geliyoruz. Muhtelif vesilelerle 
de ifade edildiği gibi, Türk İstiklâl Savaşı Ba
tılı kapitalist - emperyalizme karşı Batılının 
dünya hegemonyasına kargı girişilmiş ve zafe
re ulaştırılmış ilk millî kurtuluş hareketidir. 
(Gürültüler). 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin Sayın Naz-
mi Oğuz. Genel dış politikamız üzerinde Meclis 
araştırması önergesi verilmiştir. 

Sayın özdağ devam edin. 
MUZAFFER ÖZDAĞ (Devamla) — Sevgili 

arkadaşlar, 27 Mayıs'm ne hale geldiğini görü
yoruz diyorsunuz. 27 Mayıs'm üzücü neticelere 
götürülmesinde ağır sorumluluklar taşıyan bir 
gruptan bu taviz gelmemelidir. (Alkışlar). 

Türk millî kurtuluş hareketinin cereyan et
tiği çerçeveyi de aşarak evrensel bir mâna ve 
tesir kazanmasının sebebi budur. Savaşımız fiilî 
hedefleriyle millî mâna ve tesirleriyle evrensel
dir. Mustafa Kemal bu durumu şöyle ifade 
eder; «Anadolu ve müdafaasiyle yalnız kendi 
hayatına ait bir vazifeyi ifa etmiyor, belki de, 
bütün şarka müteveccih hücumlara bir set çe
kiyor. 

Efendiler, bu hücumlar elbette kırılacaktır, 
bütün tasallutlar mutlak nihayet bulacaktır. 
İşte ancak o zaman Garptc ve bütün cihanda 
hakiki sükûn, hakiki refah ve insaniyet hüküm 
sürebilecektir.» 

Mustafa Kemal, Afrika Milletleri için de şöy
le diyor. 

«Anadolu bütün Asya'nın, bütün mazlumlar 
dünyasının zulüm dünyasına doğru ileri sürdü
ğü bir vaziyette bulunmaktadır.» 

Arkadaşlar, Türk inkılâbını Mustafa Kemal 
böyle anlıyor, böyle anlatıyor. Hakikati dinle
meye tahammülü olmıyanları görüyoruz. 

«Bizzat bir sene devam eden bir muharebe 
esnasında Afrika'da o mücadeleyi yapan insan
lar içinde bulundum. Onlarla yakından temasım, 
fikirlerine denin vukufum var. Afrika insanla
rı belki hürriyeti şahsiyelerini daha evvel idrâk 
etmişlerdir. Fırsat bulamadılar. Müstevliler ve 
onların mütecaviz orduları kendilerini hiçbir va
kit tazyikten hali kılmadı. Fakat, bu tazyik ne 
kadar kuvvetli olursa olsun, bu büyük fikir 
hareketine karşı dııramıyacaktır. İnsanlığa 
müteveccih fikir hareketi ergce, muvaffak ola
caktır. Bütün mazlum milletler zalimleri bir 
gün mahv ve nâbııt edecektir.» 

Mustafa Kemal 3 ncü dünyanın doğuşunu 
müjdeliyor. Şark'dan şimdi doğan güneşe ba
kınız ; 

«Bugün günün ağardığmı nasıl görüyorsam, 
uzaktan bütün Şark milletlerinin de uyanışla
rını öyle görüyorum, hürriyet ve istiklâle ka
vuşacak pek çok kardeş millet var. Zulüm ve 
istibdat ve sömürgecilik bütün yer yüzünde er
gce yıkılacaktır.» 

Aziz Milletvekilleri, Birinci Cihan Harbiyle 
Kurulmak istenen bir düzen vardı. Bu düzen, 
arzın muayyen bölgelerinde hâkimiyetini sağ
ladı. Bu düzen Klcmanso'ımn, Luid Jorc'un, 
Kürzon'un dünyasıydı. Mustafa Kemal'in diliy
le zalimlerin dünyası idi. Biz, bu dünyanın 
karşısında mazlumlar dünyası içindeydik. Ve 
bu dünyanın ön şafuldaydık. Türk ve Rus ih
tilâlleri başlangıçta husumet dünyasına karşı 
aynı çizgide görünürler. Sovyet İhtilâlinin ge
çirdiği istihale millî probleme bakış şekli, ay
rılık sebepleri olmuştur. 

Mustafa Kemal'le Lenin arasında bulunmı-
ya çalışılan paraleller Stalin'le kesilir. 

Mustafa Kemal'in, benim mi Lcnin'iıı mi 
haleli olduğunu zaman gösterecektir, sözünü ha
tırlıyoruz. Zaman Mustafa Kemal'i doğrular, 
Lcnin'in mahkûm ettiği sosyal Şovenizim maz-
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lumlar dünyasını böler. Üçüncü bir dünya do
ğar. Bugün üçüncü dünya dediğimiz, sömürül
mekten kurtulan veya kurtulmaya çalışan ulus
lar ve ülkeler Mustafa Kemal'in dünyasıdır, bi
zim dünyamızdır. Bizim yolumuzda ve usulü
müzde yürüdüler. Türk İnkilâbının yarattığı 
dünya. 

Arkadaşlar Yeni Türkiye kendi inkılâbının 
prensiplerini 5 nci kol tcşkilâtiyle ve ideolojik 
istilâ ordulariyle ihracetme fikir ve teşebbüsün
de bulunmamıştır. 

Mustafa Kemal devri peşpeşe girişilen harp
lerin yara ve tahribatını sarma, yeni bir devlet 
düzeni kurma devridir. Bu devrede Türkiye gü
venliğinin kategorik kanunları, Türkiyeyi ken
di hayat ve istiklâliyle rabıtalı olmıyan teşeb
büslerden, özellikle büyük emperyalist kuvvet
lerin menfaatlcriyle çatışmaktan uzak tutmuş
tur. 

Türkiye Siyasi faaliyetlerinin ve güvenliği
nin siklet merkezi Türkiye'dir, Ankara'dır. 

Ankara siyasi Başkent yapılmıştır. Doğunun 
ve Batının temsilcileri ile Yeni Türkiye yö
neticilerinin bu merkezde buluşması istenmiştir. 
Bugün Genel Kurmay'm kapısı önündeki ki
tabeyi hatırlıya hm. 

Mustafa Kemal politikasının bir diğer net 
kanunu da yüzlerce yıldan beri devam eden 
Türk - Eus harbçi münasebetlerine sulhçu bir 
tavsiye tarzı bulma yoludur, isteğidir. Bu mü
nasebetlere yeni bir veçhe vermek Mustafa Ke
mal'in temel uğraşı olmuştur. Türkiye'yi Rusya 
ile harbe sürükleyecek bir kombinezon ve istikâ
metin hassasiyetle dışında kalmaya dikkat edil
miştir. 

Biz bu politikanın isabetine inanıyoruz. 
Aziz milletvekilleri, bir milletin dış politika

sını kendi imkânları (tarih ve coğrafyasiyle bir
likte) tâyin eder. Bu imkânların kanuniyeti mu
hafaza edilir, gelişmelere ve değişmelere göre 
uyarlamalar yapılır. 

Türkye, kendi açtığı yolda Üçüncü Dünya 
doğarken fiilî yardımda bulunmazdı. Bu yolda 
savaş politikası izliyemezdi, izlemesi de gerek
mezdi. 

Ancak, Üçüncü Dünyanın doğuşuna bigâne 
kalınması da mazur görülemez, özellikle bu 
oluşuma karşı çizgi ve politika da bulunmak, 
Türkiye'nin menfaatleri ile uyuşamazdı, bu oluş 

felsefesini inkâr olurdu. Türkiye'nin bugünün ve 
yarının dünyasındaki mevkiini tehlikeye düşü
rürdü, düşürmüştür. Birleşmiş Milletlerde ne
den yalnız kaldığımızı dikkat nazarlarınıza arz 
etmek isterim, ikinci Cihan Harbinden sonraki 
devrede olayların ve gelişmenin hızı Türkiye'yi 
yönetenlerin idrak ve intibak kaabiliyetlerini 
aşmıştı. 

Türkiye Üçüncü Dünyaya karşı oldu, bu dün
yayı unuttu, Üçüncü Dünya da Türkiye'yi unut
tu. 

Dışişleri teşkilâtımız gelişen dünya şartları
na göre kurulup geliştirilemedi. 

Arkadaşlar, dış teşkilâtımızı detaylariyle 
bilme, değerli temsilcilerini tanımak durumun
dayız. İftihar edeceğimiz kıymetleri tanıyoruz. 
Türk inkılâbının yetiştirdiği değerli diplomat
larımızı gördük. Yalnız günün neticelerini de 
dikkate alarak teşkilâtın yetersizliğini söylemek 
hata sayılmamalıdır. Şahsiyet yapmamak, kırı
cılıktan kaçınmak için detaylar üzerinde durmı-
yacağım. Teşkilâtın ıslahı katî bir zarurettir. 
Takviyesi katî bir zarurettir. Yalnız bir detayı 
söyliyeyim. Aziz arkadaşlar, 27 Mayıs Millî 
Birlik hareketinden sonra ayyaş olduğu, hasta 
olduğu, sefih olduğu, söylenen maalesef tabiî, 
bu sefihin ne yapıldığı ilgililerden soruldu. On
ların tabiriyle bir başka posta gönderilmiş. Aynı 
tür, ile bir başka posta. Bu durumu ilgililer 
şöyle ifade ettiler. Üzülmesinler, biz onu öyle 
bir yere yolladık ki, varlığı ile yokluğu aynıdır. 
Arkadaşlar, demek ki Türk dış politikası muay
yen merkezlere, muayyen mihverlere bağlan
mış, dünyanın diğer milletlerini yok farz etmi
şiz. Oraları flamalarla temsil etme durumunda 
tutmuş. Bir büyükelçi gönderiliyor varlığiyle 
yokluğu eşit kabul edilerek, gönderiliyor. Bu
gün Birleşmiş Milletlerde dört oyla yalnız kal-
dıysak herhalde bunların içinde varlığiyle yok
luğunu aynı telâkki ettiğimiz ülkeler de bulun
sa gerektir, oy vermiyenlerin içinde. 

Aziz milletvekilleri, Milletlerarası işbirliği 
ve dünya barışı fikrine aziz Milletimizin de fik
rine, hissine tercüman olarak candan inanan
lardanız. 

Barışı korumak için girişilen kolektif te
şebbüslerde, anafikirde mutabakat halindeyiz. 

Ancak, tarih ve coğrafyanın millete kazan
dırdığı acı tecrübeleri de hatırlamak ödevin-
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deyiz. Bir milleti varlığını ancak kendi gücüne 
dayanmakla muhafaza edebileceği kanaatinde
yiz. Bu beyanı Mustafa Kemal bu gerçeği şöyle 
ifade eder. 

«Hududu millîmiz dâhilinde her şeyden ev
vel kendi kuvvetimize müsteniden muhafaza-i 
mevcudiyet ederek millet ve memleketin hakiki 
saadet ve ümranın» çalışmak, 

Türkiye'nin emniyetini gaye1 tutan hiçbir 
devletin aleyhinde olmıyan bir sulh istikameti
ni daimi düstur edinmek. «Yani savaş tarih
çiliğini değil.» 

Aziz milletvekilleri, Muştala Kemal, Türk 
tarihini kavrayış ve idrakin emsalsiz realizmi ile 
dostlar arasındaki münasebetlerin şekil ve hu
dudunu tâyin de hassas ve isabetlidir. 

Bu noktayı tarih içinde seyretmek gerekir. 
Türkiye'de Türk donanmasında İkinci Mah

mut devrinde hizmet etmiş bir İngiliz Amirali 
vardı. Söz Adoljus Slayt tarihimizde Müşavir 
Paşa unvanijde anılan bu zat hatıratında tesir
leri günümüzde de hissedilen olaylar hakkında 
ilginç bilgiler verir. Kırım seferini anlatır. 

Kırım seferinde müttefiklerimiz olan Fransız 
ve İngilizlerin Rusya'ya karşı Türk toprakları 
üzerinde hareket etmesini yani, yabancı ordu
larla işbirliği halkımız, idaremiz için ciddî bir 
mesele olur. Ulema bu oluşa karşı çıkar. Hattâ 
Şehülislâm da karşı olanlar içindedir. Ama Hü
kümet kararlıdır, Şeyhülislâm azledilir. Yerine 
Yargı Askerî Müftüsü getirilir. Bu zat, kendisin
den bu yolda fetva istiyenlcre şöyle alaylı bir 
cevap verir. 

Madem ki avcılar av için köpekleri kullanı
yorlar, biz de onları kullanabiliriz. 

Sör Atoljus Slayt bu hâdiseyi zikrettikten 
sonra şöyle der. 

«Bu âlim zatın Kur'anı okuyup incelediğine 
şüphe etmeyiz. Ama Akteon masalını bilmedi
ği muhakkaktır.» 

Yunan hitolojisindeki Akteon masalı şu
dur: Avcı Akteon köpekleriyle ava gider. Or
manda gezerken ilahe Dionayı bir çayda çırıl
çıplak yıkanırken görür. Diona avcının kendi
sini böyle görmesine kızarak onu insanlıktan 
çıkarıp, geyik yapar. O zaman kendi köpekleri 
geyikleşen avcıyı parçalayıp yerler. 

Sör Adoljus Slayt Türkiye'deki muhalefetin, 
memleketin iç yapısı yönünden yabancı ordula

rın harekâtına karşı duydukları endişeyi haklı 
bulur. 

Halkımız müttefik ordulardan zulüm ve ha
karet görür, Hükümetimiz tabi hale düşer. Da
ha mühim mi, Müşavir Paşa'nm dediği gibi, 
milletin ruhundaki hâkimiyet, asırlarının yarat
tığı hiçbir yenilgiyle yıkılmıyan, sarsılmıyan 
millî varlığına ve nefsine güven duygusu yı
kılır. 

BAŞKAN — Sayın özdağ bir dakika, görüş
menize devam etmeniz için Yüce Meclisin tasvi
bini almak iktiza, ediyor. Muhterem arkadaşla
rım iki önerge vardır. Meclisin çalışmalarına 
saat 16,30 da aralık verilmiyerek devam etmesi 
hakkında. Evvelce itiraz olunan karar gere
ğince 16,30 da Yüce Meclise 1,5 saatlik bir ta
til vermek mecburiyetindeyim. Evvelemirde 
bu önergeleri oya arz edeceğim. Lütfen okur 
musunuz önergeleri. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Usul hakkın
da söz istiyorum. Hatip kürsüde iken takriri 
okutam azsınız. 

BAŞKAN — Bfendim Meclisin kararı, 16,30 
da tatil hakkındadır. Herhalde Meclisin kara
rı hatibin sözünden daha üstündür. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan 
hiçbir zaman hatibin sözünü kesemezsiniz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim 
hatibin sözünü bağlatacağız. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Meclis çalışmalarının İçtüzükte belirtilen 

günlerde ve saatlerde yapılmasındaki isabet 
ıiüiın tatbikat yıllarının teyidettiği bir keyfi
yettir. Çalışma zamanlarımızın Meclis kararla-
riyle vakit vakit değiştirilmesi mesaimizi ak
satmaktadır. Bu itibarla, müzakerelerimizin mu-
tadolduğu üzere öğleden sonraları saat 15,00 te 
başlıyarak normal saatine kadar aralıksız de
vamının teminini say gıy arımla arz ve teklif ede
rim . 

Burdur 
Fethi Çelikbaş 

BAŞKAN — Aynı mahiyettedir diğeri de, 
onun için okutmuyorum. Sayın Özdağ siz biti
riyor musunuz konuşmanızı'? 

MUZAFFER ÖZDAd (Devamla) — Bir pa
sajı tamamlıyorum. 

BAŞKAN — Yüce Heyetiniz müsaade edi
yor mu? Saat 16.30 olmuştur. Hatibin sözünü 
bitirmesine müsaade ediyor musunuz efendim? 
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KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, benimki aynı mahiyette değildir. 

BAŞKAN — Okuruz efendim; madem ki bi
tiyor, okuruz. Devanı edin. 

MUZAFFER ÖZDAĞ (Devamla) — Aziz ar
kadaşlarım; Slayt, Türkiye İstiklâlinin ve kuv
vetinin sırrı ve tılısımının bozulduğuna, milletin 
kendisine güven duygusunun yıkıldığımı işaret 
ediyor. Kırım Harbinin ve Paris Muahedesinin 
sonuçlarını tahlil etmiyeceğiz. Fakat, Türkiye'
nin daha sonraki devirlerde geyiğe benzediği 
aşikârdır, parçalandığı aşikârdır. Mütekabiliyet 
ve eşitlik esasını aşan dostluk ve ittifakların 
zararını dış politikamızın analı ati arını tesbit 
için dikkate almak zorundayız, daha yakın bir 
devreye gelmek zorundayız. 

Aziz milletvekilleri Birinci Cihan Harbini 
Almanyayla ittifak ederek yürüttüğümüz bilin
mektedir. Ordumuzu Alman kumanda heyeti 
idaresine terk ettiğimiz bilinmektedir. 

Atatürk bu durumu Cumhuriyet çocuklarına 
şöyle anlatıyor : 

«Bu gayritabiî vaziyet dolayısiylo yabancı 
heyeti tenkid etmek bize düşmez. Asıl tenkide 
lâyık olanlar bizim Devlet Reisimiz ve bilhassa 
Devlet adamlarımızdır.» 

Türk ordusunun âciz ve kabiliyetsiz olduğu
nu söylüyerek bu heyeti ayaklarına kadar gide
rek davet edenler, Türkiye'ye getirenler; bu he
yete Türk Milletinin kabiliyetsizliğinden, bece
riksizliğinden sarih surette bahsederek âdeta 
bizi adam edin diyenler bu neticeden sorumlu
dur. 

Bundan sonraki mâruzâtımın, konumuzun 
hâdiselerle ilgili olarak bir başka grupu müte
essir edeceğini zannediyorum. Yalnız arkadaş
lar ben gruplara hitabetmiyorum, Büyük Mec
lise hitabediyorum. 

BAŞKAN — Sayın özdağ, beyanınız bitti 
mi, devam edecek misiniz ? 

MUZAFFER ÖZDAĞ (Devamla) — Hepi
nizi, beyanatıma devam etmek üzere, hürmet
lerimle selâmlarım. 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
iki önerge gelmiştir; bu önergelerde evvelce 
alman "kararın hilâfına, Meclisin 16,30 da tatil 
edilmeyip normal çalışma saatleri içinde mesai
sine devamı teklif edilmektedir. Siz Sayın Ata-
üv takririn aleyhinde mi söz istiyorsunuz? 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Aleyhinde. 

BAŞKAN — Zaten usul meselesi olduğuna 
göre iki lehinde, iki aleyhinde söz verebilece
ğim. 

Buyurun Sayın Çelikbaş. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlar; dikkat ediyorum, İçtüzükte muay
yen müzakere safhalarından geçerek, komis
yonlardan geçerek, Meclisin tasvibinden geç
mek suretiyle yürürlüğe girmiş ve uzun yıllar 
tatbikat görmüş olan çalışmalarımız ile ilgili 
hükümler, anında Yüksek Meclisin kararlariy-
le değiştirilebiliyor. Bir kere usul bakımından 
İçtüzükte yazılı olan hükümler Meclis karar-
lariyle değiştirilemez. Bunları başkanlar böyle 
bir takrir geldiği takdirde dahi oya koymaz
lar. Çünkü; İçtüzük hükümlerini yürütmek va
zifesi Başkanlığa aittir, Meclise ait değildir. Di
ğer taraftan şu bir, birbuçuk ay içinde iki, üç 
kere, bütün arkadaşların dikkatinden kaçma
mıştır, çalışma günlerimiz ve saatlerimizle il
gili değişik kararlar vermişiz. Yüksek Mecliste 
vazife alan arkadaşalrımızm vazifesi, sadece 
Meclisin mesaisi ile ilgili değildir. Komisyon 
mesaileri vardır ve nihayet kendi seçim böl
gelerinin bâzı umumi ve mühim dertleri var
dır. Bunlar da milletvekillerinin göreceği vazi
felerden mâduttur. Uzun seneler Meclislerde 
bir tatbikat görmüş ve İçtüzükte müessese ha
line gelmiş hükümler, kolaylıkla değiştirilive-
riyor. Geçen gün üzülerek gördüm, ben ayrıl
madım, bundan evvelki in'ikadda, saat 6 da ek
seriyetimiz olmadı ve Başkan haklı olarak Mec
lisi toplıyamadı ve 4,5 da giden arkadaşlarımız 
dikkat etmişlerse, bir saat bir çeyrek müzake
re yaptık. Üçü on geçe başladık, dördü 25 geçe 
tatil ettik ve bu suretle bir günlük inikad hita
ma ermiş oldu. Dikkat buyurunuz, gündemde 
her gün biraz daha memleketi ilgilendiren ko
nularda milletvekilleri arkadaşlarımızın tak
rirleri var, konuşulamıyor. Yine gündemin baş 
kısımlarında genel görüşmelerle alâkalı mev
zular var görüşülemiyor ve nihayet Hükümetin 
haklı olarak icradaki işlerini sekteye uğratma
mak maksadiyle biran evvel çıkmasını arzu et
tiği kanun tasarıları Mecliste müzakere edile
miyor ve bunun normal bir Meclis mesaisiyle 
alâkalı olduğunu iddia etmeye imkân yoktur. 
Arkadaşlarımız takdir ederler ki, Meclis mü
zakereleri devam ederken pekâlâ kendi iftar-
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larını 15 - 20 dakika veya yarım saat içinde, na
sıl koridorlara çıkıp zaman zaman sigara içi
yor veya konuşuyorlarsa yapabilir ve sonra 
Meclis müzakerelerine devam etmek üzere ara
mıza katılabilirler. Takdir edersiniz ki, Yüksek 
Meclisiniz yeni mesai yapan bir Meclis değildir. 
1920 yılından beri Yüksek Meclisin mesaisi bu 
istikamette devam etmiştir. Lütfediniz saat üç
te mesaiye başlıyalım, mûtad saatine kadar ara
lıksız Sayın Başkanlık mesaimize, müzakerele
rimize devam etmek imkânını bulabilsin. Gün
demimizdeki maddelerimiz de bu suretle hafif
lemiş olsun. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, buyurun. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem ar
kadaşlarım, biz, Meclisin çalışmalarına saat 
16.30 da araverme usulünü tahmin ederim bu 
ay verdik. Biliyorsunuz, bu ay Ramazan ayı. 
Ramazan ayında oruç tutan arkadaşlarımızın 
iftar saatinde bir iftar sofrasında bulunmasını 
çok görmememiz gerekir. İftar yapmayı, sigara 
içmekle de kıyaslamamak icabeder.. Zira rad
yoları açıp o aya mahsus oban neşriyatı dinli-
yerek bir nebze maneviyata ermek ve iman ta
zelemek de şarttır. 

TURAN ŞAHİN (Muğla) — Meclis kürsü
sünden İhsan Ataöv'ün ağzından iman tazeli-
yeceğiz... 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Turan Şa-
hin'in imanı değil bu, İhsan Ataöv'ün imanını. 
Bunu, onu taşıyanlar iyi bilir, başkası takdir 
edemez onu. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım, bu Sayın Fethi 
Çelikbaş'm söylediği gibi, bir nevi İçtüzük ih
lâli ve usulsüzlük değildir. Esas usulsüzlük Ri
yasette bulunan arkadaşımızın celseye 16,30 da 
Meclis kararı ile ara verilmiş olmasına rağmen, 
saat 18,00 de toplandığımız zaman çoğunluk 
aramasıdır. Zira toplantı kapatılmış, yeniden 
açılmış. İkinci bir oturum değildir, araverme 
kararıdır. Bütçe müzakerelerinde Saym Fuad 
Sirmen Bey de çok iyi bilirler ki, her gün öğle 
ve akşamları ara verilir ve bu aradan sonra ye
niden yoklama yapılmazdı. İşte esas usulsüz
lüğü geçen sefer Saym Riyaset yapmıştır ve 
bunu yapısındaki kastı da Saym Turan Şahin 
çok iyi bilmektedir. 

TURAN ŞAHİN (Muğla) — Ataöv benim 
bunu bildiğimi nereden bilmektedir1? 

BAŞKAN — Saym Ataöv, karşılıklı konuş
mayınız, takrir hakkında konuşunuz. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Şu anda 
Saym Riyaset yine bu yönden usulsüzlükler
den birisini yapmıştır. Bir hatip kürsüyü işgal 
ederken ikinci bir takriri okutmak suretiyle 
tam mânasiyle bir usulsüzlüğün içerisine gir
miştir. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Efendim, tak
ririn aleyhinde mi, lehinde mi, yoksa Riyasetin 
tutumu hakkında mı konuşuyor? 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Saym Fet
hi Çelikbaş İçtüzük meselesine dayandığı için, 
İçtüzük de bütün usulleri tâyin ettiğinden hep
si bunun içerisine girer. 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Öner
ge hakkında konuşun. 

BAŞKAN .— Arkadaşlar, karşılıklı konuş
mayınız. Sayın Esengin, müdahale etmeyiniz. 
Takrir aleyhinde buyurun efendim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sevgili ar
kadaşlarım, şimdi," gündemimizdeki kanunları 
sanki biz müzakere etmek istemiyoruz da onun 
için araveriyoruz, Meclisin çalışmasını arzula-
mıyoruz da gündem kabarıyor havasını ver
mek istediler. Bu takrir reddedilmelidir. Fa
kat, 18,00 de toplanan Meclis 24,00 e kadar 
mesaisine devam edip gündemini tamamlama
lıdır. O zaman da beş kişi ayağa kalkıp da ço
ğunluğumuz yoktur diye Meclisi tatil ettirme
melidir. Samimî olanlardan bunu istiyoruz. 

Sevgili arkadaşlarım, esasen Meclisin bir 
kararının böyle bir takrir ile, yeniden, Rama
zan ayı sonuna kadar alınmış olan bir kararın 
böyle bir takrir ile değiştirilemiyeeeğini bilen 
muhterem arkadaşlarımız ki, büyük bir kısmı 
sizin arkadaşlarmızdır, burayı terk edip git
mişlerdir bile. Yani bu takririn şu anda tatbi
ki, muameleye konması bile doğru değildir. 
Mer'i bir karar, yürürlüktedir. Bu kararı bir 
takrir ile sanki kanunları çabuk çıkaracağız ge
rekçesiyle değiştirmek asla doğru değildir. Bı
rakınız oruçlu arkadaşlarımız kanunlara daha 
salim eğilme fırsatını bulsunlar, daha şuurlu 
ve daha kuvvetli olarak gelsinler ve Meclisin 
daha normal çalışmasını temin edelim. Bu iti
barla, takriri reddetmenizi rica ediyorum, İca-
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bedcrse saat 24 e kadar çalışılarak gündemin 
neticelendirilmesinde fayda vardır arkadaşlar. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Sayın 
Ataöv konuşmaları sırasında Başkanlığın tutu
muna da değinmiştir. Bir kere Başkanlığın ka
sıtlı hareket etmiş olduğu sözü en hafif tâbiri 
ile yanlıştır. Arkadaşlar Başkanlığa karşı da
ha saygılı olmalıdırlar. Bu saygı burada otu
ran arkadaşımızın şahsına değil ama temsil ve 
riyaset ettiği Yüce Meclisin itibarına ve şere
fine gösterilen saygıdır. 

Geçen birleşimin ikinci oturumunda, çoğun
luk olmadığı esbabı mucibcsiyle oturumu tatil 
etmemin sebebi, bizzat burada Meclis Başkanı 
Sayın Bozbeyli tarafından geçen dönemde alın
mış kararların yenilenmedikçe muteber olma
dığı hakkında bu kürsüden ifade ettiği esbabı 
mucibeyo dayanmaktadır. Bu birleşimdedir ki, 
Başkanlık Divanının yeni kararı tasvibinize su
nulmuştur. Bundan sonra devam eden oturum
larda yoklama yapılmıyacak ve nisap aranmı-
yacaktır. Ama geçen birleşimde bu şekilde ha
rekete mecburdum. 

Sayın Özdağ konuşurken sözünü kesmeme 
gelince; hatibin sözünü kesmek kastına matuf 
değil, bilâkis onun söz hakkını mahfuz tutmak 
içindir. Çünkü saat 16,30 da, Yüce Heyetinizin 
kararı gereğince Meclisi tatil etmeye mecbur
dum. 

Takririn lehinde Sayın Bülent Ecevit söz 
almışlardır. 

Sayın Ecevit, buyurunuz. 
BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Sayın 

arkadaşlar, saat 15 te oturuma başlayıp 16,30 
da oturuma ara verme tatbikatına geçildikten 
sonra, saat 18,00 den sonra Meclisteki görüşme
lerin ya devam edemediği, yahut da illâ devam 
edilmek istenirse, küçük bir toplulukla, bir azın
lıkla devam etmek zorunda kalındığı görülmüş
tür. Sayın İhsan Ataöv, Başkanlığın saat 18,00 
de yeniden yoklama yapmasına ihtiyoçolmadı-
ğını ifade ettiler. Belki usulî bakımdan Sayın 
Ataöv arkadaşımız haklıdırlar. Ama, bu karar 
alındığı sırada Yüce Mecliste görüşülmekte olan 
konu Türkiye için bu sırada en önemli bir millî 
dâva olan Kıbrıs konusu idi. Kıbrıs konusu gö
rüşülürken Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
bir uzvu olan Millet Meclisinin saat 15,00 te top
lanmasından sonra 1,5 saat geçince araverip, 

saat 18,00 de toplanması gerekirken, burada, 
ancak küçük bir azınlık bulunması, Türkiye'nin, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu konuya 
verdiği önemden bâzı kimselerin' şüphe duy
malarına hak kazandırabilir. Onun için eğer sa
at 18,00 de toplanmasını istiyorsanız Başkanlı
ğın bu konuda titiz davranması ve Mecliste ço
ğunluk araması cihetteki vazifesidir. 

Sayın arkadaşlarım, saat 15,00 te toplanıp, 
1,5 saat sonra ara vermenin gerekçesi Ramazan
da bulunuşumuz ve iftar saatinin gelmesidir. 
Elbette herkesin dinî ihtiyaçlarına büyük saygı 
duymak gerekir. Ama, bu bakımdan burada bir 
dinî konuyu münakaşa etmek doğru değildir 
ama, dinimiz de son derece gerçekçi bâzı hü
kümler taşımaktadır. Arkadaşlarımız oruç. ve
cibelerini buna göre yerine getirebilirler. Her 
halde takdim bakımından ve çalışma düzeni ba
kımından dinî esaslara riayete, dinî esaslara gö
re hareekt etmeye mezun bir heyet değiliz. Lâik 
bir Devletin Millet Meclisiyiz. Biz kendimiz if
tar saati geldiği zaman tatil veririz, ama Devlet 
memurları tatil vermez, çalışırlar. Fabrika işçi
leri çalışırlar, otobüsteki şoför, biletçi, trende
ki memur çalışır. Eğer, bizim bütün millete ör
nek olarak hareket etmemiz gerekiyorsa bunu 
da hatırda tutmamız icabeder. 

Millet Meclisi çalışma saatlerini bu şekilde 
dinî esaslara göre ayarlamaya başlarsa, mille
tin diğer fertlerinin, Devlet teşkilâtının diğer 
kesimlerinin de ayın gerekçeyi ileri sürmeleri 
beklenir ki, o zaman ortaya çıkacak gidişi de 
durdurmaya kimsenin gücü yetişmez. 

Aziz arkadaşlar, Sayın Ataöv burada iman
dan bahsettiler, tman sahibi insanların her şey
den evvel memleketin anadâvalarmda gereken 
hassasiyeti göstermeleri gerekir. Burada gün
lerdir Kıbrıs meselesini münakaşa ediyoruz. 
Türk Milleti olarak, o milletin vekilleri olarak 
Kıbrıs meselesine ne kadar önem verdiğimizi 
dünyaya anlatmaya çalışıyoruz. (Soldan, gürül
tüler, ne alâkası var sesleri) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz. 
BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Alâkasını 

anlatacağım. Bütün dünyaya Kıbrıs meselesine 
milletçe ne kadar önem verdiğimizi anlatmaya 
çalışırız. Fakat Birleşmiş Milletlerde bizi hayal 
kırıklığına uğratan bir karar alındığı gün, o 
sırada heyetimizle dakikası dakikasına temas et-
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mek mecburiyetinde olan Başbakan, Bakanlar 
Kurulunun çoğunluğu ile beraber Konya'da bir 
dinî törene gider ve Millet Meclisi de toplan
masından 1,5 saat sonra araverir. Bu şekilde 
biz, Millet Meclisi olarak Kıbrıs dâvasına gere
ken önemi verdiğimizi dünyaya inandıramayız 
arkadaşlarım. Saygılarımla. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar), (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin arkadaşlar.. 
Sayın Celâl Nuri Koç, buyurun. 

KEMAL BAĞCIOÖLU (Ankara) — Hani 
grupunuz, nerede grupnuz? Hepsi yemeğe git
mişler... (C. H. P. ve A. P. sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmıyalım arka
daşlar, hatibi dinliydim lütfen... 

Sayın Koç, buyurunuz efendim. 
CELÂL NURİ KOÇ (Kars) — Muhterem 

arkadaşlar, takdir edersiniz ki, ruhsuz bir beden 
olmıyacağı gibi, dinsiz de bir millet ve cemiyet 
olamaz. O itibarla, bu dinin sâliklerinin fizikî, 
mânevi ihtiyaçlarına karşı gelmeye hiç kimse
nin hakkı yoktur. (A. P. sıralarından alkışlar, 
sağdan «kim karşı geliyor» sesleri) » 

O itibarla, lâikizmi Atatürk'ün anladığı mâ
nanın dışında anlamak gaflet ve dalâletine düş
meye de kimsenin hakkı yoktur. O yumrukla
rınla beni korkutamazsın arkadaşım. (C. H. P. 
ve A. P. sıralarından gürültüler) Muhterem ar
kadaşlar, Atatürk Medeni Kanunu 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, lütfen yeri
nize, oturunuz. 

mı -;ı>. 
_? Say^n, Turhan Feyzioğlu lütfen sükûnet bu

lunuz. Sayın Nazmi Oğuz siz de lütfen oturunuz, 
yerinize. Sayın Koç siz konuşmanıza devam 

CELÂL NURÎ KOÇ (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar, Atatürk Medeni Kanunun 14 
ve mütaakıp maddelerinde ihata etmiyorsam, 
maddelerinin birisinde... (Gürültüler, karşılıklı 
bağırmalar) 

BAŞKAN — Arkadaşlarım, karşılıklı görüş
meyiniz lütfen. Kürsüde bulunan hatibi dinle
yin (Malatya Milletvekili Hamit Fendoğlu Mar
din Milletvekili Nazmi Oğuz'un üzerine yürü
dü), (Gürültüler) 

Muhterem arkadaşlarım, bu hareketiniz Yü
ce Meclisin itibar ve şerefiyle kaabili telif de
ğildir. Lütfen yerinize oturunuz ve sükûneti
nizi' muhafaza ediniz. 

CELÂL NURİ KOÇ (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, mânevi ve fizikî bir zarure
tin bir ruhi haysiyetin neticesi olan iftar açma 
için ara vermek, zaman vermek zaruridir. Eski 
kararda İsrar edilmesini, oylarınızı bu şekilde 
kullanmanızı istirham ediyorum. Bendeniz de 
böyle kullanacağımı arz ederim. 

Hürmetlerimle hepinvzi' selâmlanın. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, takri
rin leh ve aleyhinde iki arkadaşımız konuşmuş
tur. Takriri oylarınıza arz edeceğim. Saat 16.30 
da ara verilmiyerek Meclis çalışmalarının de
vam edilmesini istiyen bu iki önergeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... (Zile basın 
Sayın Başkan sesleri) Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir, efendim. 

Eski karar gereğince saat 18.00 de toplan
mak üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 16,50 

•»ı • • 
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ÎKÎNCI OTURUM 
Açılma saati : 18.00 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 

KÂTtPLER : Abdülbari Akdoğan (Ağn), Sadık Tekin Müftüoğlu (Zonguldak) 

• 

BAŞKAN — 32 nci Birleşimin İkinci Oturu
muna açıyorum. Görüşmelere kaldığımız nokta
dan devanı ediyoruz. 

Sayın özdağ, buyurun 
C. K. M. P. GRUPU ADINA MUZAFFER 

ÖZDAĞ (Afyon Karahi'sar) — Sayın Başkan, 
aziz milletvekilleri, C. K. M. P. si dış politika
mızın durum ve istikametlerini tâyin için, bir 
Meclis araştırması talebetm-iştir. Bu konudaki 
fikirlerimizi arza devam ediyoruz. Biraz evvel
ki mâruzâtımın mânalanması, vuzuh kazanması 
için ifade edeyim, bizim Lozan'dan bahsedişi
miz, bir plâtformu, tesbit içindi. Bir parti ile 
ve o tarihî hâdise İçinde bulunmuş olan sayın 
kişi ile ilgili değildi. Mâruzâtımız bâzı arkadaş
larımızı üzdü, bâzılarını memnun etti. Böyle bir 
durumu başlangıçta arzu etmiş değiliz. Lozan'
ın eksik olduğunu millî mifcakı temin .etmedi
ğini ifade eden beyanımız alkışlandı. Alkışlıyan 
arkadaşlarımız eğer eksikliklerini tamamlamak 
irade ve politikasını ifade ediyorlarsa, izliye-
ceklerse kendilerine hak veririz. Kıbrıs konusu 
bu lâzimeyi önümüze getirmiştir. Şimdi müt
tefiklerimiz ve dostlarımızla aramızdaki müna
sebetler konusundaki mâruzâtıma devam ediyo
rum. 

Mustafa Kemal'in Almanya'yla münasebet
lerimiz karşısındaki hâtıralarını ifade ediyor
dum. Mustafa Kemal ordunun, Türk Ordusu
nun bilâkaydüşart, bütün esrariyle Alman He
yeti Askeriyesinin eline teslim edilmesine karşı 
olduğunu bundan büyük bir teessür duyduğu
nu ifade etmektedir. 

Daha karar verilmezden evvel, tesadüfün 
vakaya muttali olduğu vakit sesi erişebileceği 
bütün makamata itirazatta bulunmayı kendisi
ne vazife edinmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, M. Kemal bu mü
racaat ve itirazlardan birini de devrin Hariciye 
Vekiline yapar. Bu zat Mustafa Kemal'e Baş
kumandanlık Vekâletinin kapısını gösterir. 

Mustafa Kemal'in cevabı şudur : 
«Beyefendi farkında değilmisiniz ki, artık 

bu memlekette millî bir Erkânı Harbiye Heyeti 
yoktur. Bir Alman Erkânı Harbiyesi vardır. O 
Alman Erkânı Harbiyesinin ordumuzdaki ilk 
icraatı benim gibi bir asi askeri tardetme kararı 
oldu.» 

Mustafa Kemal'in hatıratı Alman Heyetinin 
ve siyasilerinin iç işlerimize nasıl karıştıkları 
ve Türkiye'yi nasıl parçalamaya ve sömürmeye 
yönelttiklerini ifade eden olaylarla doludur. 

Aziz arkadaşlar, İstiklâl Savaşı Mustafa 
Kemal devri Osmanlı inhitat devri metot ve 
alışkanlıklarının kesin bir şekilde reddi ve mil
letçe yeni bir hayata başlama mânasını taşır. 

Türkler ve Mustafa Kemal cihanın en geniş 
imkânlariyle donatılmış bir müstevliye karşı 
değil sadece, inhitat devrinde başlıyan aşağılık, 
duygusuna millî varlığa ve kudrete güvensiz
lik duygusuna karşı da savaştılar. Bu zihniyeti 
temsil eden padişahlığa karşı da savaştılar. Biz 
bu devreye ait mariz ruh halinin 2 nci Cumhu
riyette canlanmasını arzu etmiyoruz. Kuvayi 
Milliyenin, Kemalistlerin ruhu 19 ncu asrın ru
hu değildir. Anadolu ilk fetih, asırlarının istilâ 
yıllarının kuruluş yıllarının ruhuydu. 9 milyon 
yorgun ve yaralı Anadolu'lular cihan hâkimi
yetine iddialı emperyalist kuvvetlerle çarpışır
ken, kendi halkına ve kuvvetine inanmaktan 
gayrı bir istinat aramadı. Uyduluk, tebaiyet 
şartları getirecek bir ittifak ve yardım arama 
lüzum ve gafletine kapılmadı. 

Aziz milletvekilleri, Atatürk Türkiye'sinin 
zafer sonrası devrede izlediği politikaya geçe
meden, İkinci Cihan Savaşı sonu devresinde do-
rr.v. dostluk, ittifak ve bağlantılarımızın Ku
vayi Milliye devri esprisine göre şekillenmesi
nin teminini ve muhafazasını, millete karşı, İs
tiklâl Savaşı şehitlerine karşı Mustafa Kemal'e 
karşı bir ödev olarak gördüğünüzü ifade etmek 
isterim. 
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Amerika ve NATO ile münasebetlerimiz: 
Muhterem Milletvekilleri, bizi Amerika Bir

leşik Devletleri ve NATO ile yakın münasebete 
ve ittifaka götüren olayları hatırlayınız. 

NATO,' Birleşmiş Milletler Andlaşması ilke
leri çerçevesinde teşekkül etmiş bir bölgeyi sa
vunma paktıdır. Amacı, savaş değil, barıştır. 
Biz bu ittifaka kendi ısrarlı talep ve ricaları
mızla girdik. 

Müşterek güvenlik ve barış amaçlarına bağ
lılık ortak devletlerin eşit fedakârlık fikrine bağ
lılık halinde NATO millî menfaatlere olduğu ka
dar insanlığa da hizmeti olacaktır. 

NATO nun kuruluş ideallerine ve formülle
rine mutlak riayetle işlemesi arzu edilir. Tatbi
kat bu ideale uymamıştır. NATO bünyesinin ve 
kendisine has problemleri vardır. Sözdeki eşitli
ğin yerini fiiliyatta Anglo - Amerikan hâkimi
yeti halini aldığını üye devletlerden iddia eden
ler vardır. Türkiye'nin, NATO içindeki münase
betlerini tâyin ederken bu iddiaların ciddiyetini 
dikkate almamız gerekir. 

Amerika Birleşik Devletlerinin NATO dışın
da cihanşümul bir politikası, bulunduğuna da 
dikkat edilmelidir. 

Bu politika bir kıta devleti olan Amerika'nın 
müttefiklerinden müstakil yüksek savaş potansi
yeline uygun bir politikadır, özellikle Rusya'ya 
karşı bir çerçeve veya kıyılar stratejisidir. Bu 
politikanın, NATO ve Amerika müttefiklerinin 
menfaat]eriyle aynı niyet içinde olduğu söylene
mez. 

Bu politikanın cihan barışı için tehlike oldu
ğu da söylenebilmektedir. Amerika politikası, 
NATO yu aşan Amerikan politikası özellikle ikili 
anlaşmalarla ilgilidir. 

Türk dış politikası bu yönden de incelenme
ye muhtaçtır. Türkiye'deki Amerikan Sefirinin. 
davranışları da Cihan Harbindeki Almanya ile 
daha evvelki devredeki müttefiklerimizle olan 
münasebetleri göz önüne alarak kıymetlendirme-
liyiz. Bu davranışların diplomatik teamül ve ne
zaket hudutlarını taştığını söyliyebiliriz. 

İşte Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi bü
tün bu sebepleri de kavrıyan bir arastırananm 
lüzumuna inanmaktadır. Ve bunu Büyük Meclis
ten istemektedir. 

Aziz arkadaşlarım, halkımızla temasımız 
Yüce Meclisimizdeki genel görüşmenin anlaşıl-

j madiğini ortaya koymaktadır. Yüksek Meclisimiz 
neyi istemişti, ne yapacaktı, ne yapmak istiyor? 
Sualleri sorulmaktadır. Araştırma bu müphemi-
yeti de ortadan kaldıracaktır. Kıbrıs'da kan ak
maya devam etmektedir. Kıbrıs Türk'ünün ıstı
rabı devam etmektedir. Kıbrıs mücahitlerinin 
direnme gücü nihayetsiz değildir. Sorumlu Dev
let adamlarımızın millî haysiyetimiz, menfaatle
rimiz tecavüze uğrarsa, yasalar çiğnenirse hare-

j kete geçeceğiz dediklerine sık sık tesadüf ediyo
ruz. Bütün bu şartların her gün tekevvün etti
ğini hatırlatmak isteriz. Devletimizin haysiyeti-

i ne Silâhlı Kuvvetlerimizin haysiyetine her gün 
I tecavüz olmaktadır. Şu halde enerjik politikayı, 
; haysiyetli politikayı milletin güvenini kazanmış 
| iktidardan istemek bizim de ödevimizdir. Siz aziz 
j Adalet Partili arkadaşlarımız bunu Büyük Mec

lise ve millete taahhüdettiniz. Taahhütlerinize uy
gun davranışlar istemek vazifemizdir. Enerjik po
litika görmüyoruz. (Adalet Partisi sıralarından, 
«Elini ne vuruyorsun?» sesleri) Ne olmuş? («Eli-

j ni ne vuruyorsun?» sesleri) 
I BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz arkadaş

lar. 
| MUZAFFER ÖZDAĞ (Devamla) — Evet, 

arkadaşlarımız çok hassas. Hakikatler rahatsız 
edicidir. Fakat alışacaksınız. (Soldan gülüşmeler, 
«Kürsüye vurma.» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın özdağ; görüşmenize de
vam ediniz. 

i MUZAFFER ÖZDAĞ (Devamla) — Evet 
alışacaksınız. (Kürsüye vurma, sesleri) 

i BAŞKAN — Sayın Özdağ, lütfen önerge 
üzerinde. 

; MUFAFFER ÖZDAĞ (Devamla) — Aziz 
milletimiz seçtiği heyetlerin davranışlarını hassa-

ı siyetle incelemektedir. Bu kürsü üzerinde cereyan 
eden hâdiseleri milletimizin görmemesini temenni 
ederiz. Evet, görürse iyi not almazsınız. 

i İHSAN ATAÖV (Antalya) — En ilerde siz 
gelirsiniz. 

! BAŞKAN — Sayın özdağ; lütfen önerge üze
rindeki görüşlerinizi beyan ediniz. 

| MUFAFFER ÖZDAĞ (Devamla) — Evet, 
sevgili arkadaşlar, mâruzâtımızın başlangıcında 
biz karşımızda grupları değil, Büyük Meclisi gö
rüyoruz ve bu çatı altında herkese karşı gerçek 

; ve samimî sevgi duyguları ile dolu olduğumuzu 
ifade etmiştik. Buna inanmanızı istirham ederiz. 
Biz inandığımız hakikatleri söylüyoruz. Evet, 
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C. K. M. P. Türk dış politikasının mesnetlerini 
ve istikametlerini tesbit etmek için Meclis araş
tırması lüzumuna inanmaktadır ve bunu Yüce 
Heyetinizden talebetmektedir. Hepinizi saygı ile 
selâmlarım. (C. K. M. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sami Binicioğlu. 
SAMİ BİNİCİOĞLU (Manisa) — Sayın mil

letvekilleri, Niğde Milletvekili Sayın Mehmet 
Altmsoy'un Kıbrıs konusunda ve genel dış po
litikamız üzerinde bilgi edinilmek için Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi hakkın
daki şahsi görüş ve kanaatlerimi Yüce Heyeti
nize arz etmek isterim. 

Şüphesiz ki, bugün Kıbrıs konusu, gerek 
milletimizi ve gerek Yüce Meclisimizi ve bu me
selede karşımızda olanları en çok meşgul eden 
ilginç bir konudur. 

Bu mesele dolayısiyle, dostumuz, düşmanı
mız Yüce Meclisimizde konuşulacak her sözü ve 
takibedilecek her tutumu hakikaten hassasiyet
le izlemektedirler. 

Bundan evvel, Birleşmiş Milletler Genel Ku
rulunda bu konuda aleyhimize tecelli eden ka
rar üzerine, Yüksek huzurlarınızda yapılan ge
nel görüşmenin bir iç politika çekişmesi halin
de hangi safhalara kadar götürüldüğünü, bu 
görüşmeden çok daha olumlu şeyler bekliyen 
aziz milletimiz üzüntü ile ve şüphesiz düşman
larımız da seçinç içinde izlemişlerdir. 

Bu mevzuun her şeyden evvel, bugünün şart
ları içinde, Türk Milletinin bir haysiyet ve şe
ref dâvası ve hattâ bir beka meselesi olarak iç 
politika çekişmeleri dışında, en millî bir mesele 
ehcmmiyetiylc ele alınması ve tam bir birlik için 
de, her türlü şahsi ve hissî polemiklerden uzak 
yürütülmesi ve prensip itibariyle varılacak müş
terek hal çaresi olarak icra organı olan Hükü
mete ışık tutacak mahiyette görüşülmesi iktiza 
ederdi. 

Vicdanlarımızın sesini dinliyerek düşünür
sek, sen ben kavgaları halinde cereyan eden bu 
görüşmelerden ve neticelerinden vicdanımız sız
lar. Ve yine görürüz ki, bu görüşmelerde de Kıb
rıs dâvasının hal çaresi üzerinde hiçbir müspet 
neticeye varılamamıştır. Şimdi de böyle bir ha
va içinde geçeceği belli olan bir Meclis araştır
masının ne fayda sağlıyacağmı umabiliriz ki, 
gerek Yüce Mecliste, gerekse muhterem Senato 
Meclisinde yapılan görüşmeler aynı durum üze
rinde cereyan etmektedir. 

7 . İ . 1966 O : 2 

Neticede yine C. H. P. kalkıp Kıbrıs'a mü-
. dahale konusunda kendisini savunmak için bir
takım polemik ve ithamlara girişmiyecek midir ? 
Yetmiyormuş, gibi bir de Sayın Amerikan Bü
yükelçisinin de karıştırıldığı bu mesele bir Mec
lis araştırması sırasında daha da çok çekişme
lere yol açmıyacak mıdır? Adalet Partisi de 
kalkıp C. H. P. yi itham yoluna sapmıyacak mı
dır? Zaman zaman parti 'kavgalarının bu mem
lekete nelere mal olduğunu, bugün Mecliste ek
seriyeti temsil eden biri iktidar, diğeri anamu-
halefet partisi durumunda olan bu iki parti 
gruplarının bilmemezlikten gelmesi cidden kor
kunç ve üzüntü vericidir. 

Sayın milletvekilleri, bugüne kadar burada 
muhtelif vesilelerle yapılan konuşmalar Hari
ciye teşkilâtımızın ıslaha muhtaç olduğunu dile 

i getirmiştir. Sayın Faruk Fenik'in bu husustaki 
i 18 . 12 . 1965 tarihli Hürriyet gazetesinde ya-
i ymlanan yazısı ayrıca ibretle okunmaya değer. 

Kıbrıs konusunda işlenen hatalar kimin ta-
| rafından, işlenirse işlensin, artık bu hataların 
i mevcudiyetini bütün herkes bilmektedir. Bu ha-
j taların araştırılması belki ileride başka hatalar 
j işlememek için bir ışık tutabilir. Fakat, bugün 
ı âcil hal çaresi bekliyen Kıbrıs dâvasının halline 

bir çare olmaz. Bugün bir Meclis araştırması, 
arkasından bir Meclis tahkikatı, teşriî birer mu
rakabe usulü olan bu yolların bugün bu mesele
de bir netice sağlıyacağmı kabul edemeyiz. Ka
naatimiz odur ki, bugün bu gibi meselelerin hal
lini âtiye bırakmak iktiza eder, aksi bir tutum 
bu millî dâvada bizi zayıf düşürür ve haklı dâ
vamıza kuvvet kazandırmaz. 

Sayın milletvekilleri, eğer bugün, büyük bir 
çoğunluğun iktidara getirdiği A. P. Hükümeti, 
bu mpllî meselede emin olmak istediğimiz sami
miyetini ve kararlılığını ortaya koymak istiyor
sa, bu meseleyi ben iktidar partisiyim, istediğim 
gibi halledebilirim, muhalefete ihtiyacım yok 
demeden, olgun ve ileri görüşlü bir iktidar edası 
ile ortaya çıkmalı ve liderleri ve yüksek ku
mandanları müşterek bir toplantıya davet et-
rmli ve kesin hal çaresini tesbit edip, ne ise sü
ratle tatbik mevkiine koymalıdır. Demokratik 
hayatımızda bu usulün bir teamül haline gelme
sini ve bundan memleketin daima fayda görece
ğine inanarak bunu temenni etmekteyim. İkti
dar Hükümetinin böyle bir teşebbüsü hem ken-
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dine, hem millete, hem de demokrasiye güç ka
zandırır. 

Sayın milletvekilleri, artık şunu da kabul 
etmek gerek ki, sulhu ağzından düşürmiyen bü
yük devletlerin bu husustaki samimiyetlerine de 
inanmak çok güç! Kanaatimce onlar sulhu ken
dileri için istiyorlar, onların arasında bir ça
tışma hiçbir zaman olmıyacaktır. Fakat, dünya
nın şurasında burasında çıkardıkları ideolojik 
buhranlar ve münferit kıvılcımları uzatmak su
retiyle ekonomik bir siyaset gütmektedirler. Be
nim kanaatim budur. Ve 2 nci Dünya Harbin
den beri sulh için mücadele edildiği söylenir, 
dünyadan hiç de harbler ve huzursuzluklar ek
sik olmamıştır. Bu itibarla, Türk'ün en büyük 
dostu gene kendisidir. Bunu prensibolarak iç 
çekişmelere meydan verecek bu gibi teşriî yol
ları bu meselelerde şimdilik kullanmadan çıkar 
yolu bulmak mecburiyetindeyiz. 

Kuvayi Millîye ruhu Türk Milletinin ruhun
da ve vicdanında bugün tam mânasiylc meyda
na gelmiştir. Şimdi, bize düsen faydasız çekiş
melerden ve suçlamalardan vazgeçip, aynı ruhu 
Yüce Mecliste de meydana getirip Kıbrıs mese
lesini kökünden halledecek katî ve âcil bir isti
kamete yönelmemiz gerekmektedir. 

Sayın A. P. li Mebus arkadaşlarım ve sayın 
C. II. P. li Mebus arkadaşlarım, belki siz de far
kındasınız içine düştüğünüz şu meseledeki, şu 
iç politika çekişmelerinden milletimiz muazzep
tir. Her şeyi bırakın Kıbrıs'ta cereyan eden vah-
şiyanc cinayetleri ve her an bunların korkusu 
içinde yaşıyan rrkdaşlarımızı düşünün ve içiniz
deki şu şeytanı atın, hep beraber kardeşçe bir 
masa başına oturup bu mesele halledilsin. Ka-
naatimea çok fazla temkinli tecrübeli diplomat 
büyüklerimizin düşündükleri gibi, bu meseleyi 
halletmek o kadar zor bir iş değildir. Türle Mil
leti çok daha müşkül şartlar altında çok daha 
büyük işler başarmıştır. Dünya sulhunu de yal
nız biz düşünecek değiliz. Muhtemel bir harb-
ten de zarar görecek yalnız biz değiliz. Biz bu
güne kadar sulh severliğimizi bütün dünyaya 
defalarca ispat ettik. Bu itibarla arz ettiğim se
beplerden dolayı, prensibolarak aleyhinde ol
madığım, fakat bugünün şartları içinde zaman
sız, faydasız ve mevsimsiz olarak getirilen bu 
Meclis araştırması isteğinin reddedileceğini 
ümideder, hepinizi saygiyle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Celâl Nuri Koç. 
CELÂL NURÎ KOÇ (Kars) — Muhterem 

arkadaşlar, Sayın Niğde Milletvekili Mehmet 
Altınsoy arkadaşımızın Meclis araştırması tek
lifi üzerinde şahsım adına bu mevzuda fikriya
tımı arz ve iza'h etmek üzere huzurunuza gelmiş 
'bulunuyorum. 

Sayın Mehmet Altınsoy arkadaşımız takri
rinde Kıbrıs mevzuunda özellikle genel siyase
timiz muvacehesinde ibil'gi edinilmek üzere Mec
lis araştırması istemektedir. Buna sebep ve sa
ik olarak da yapılan genel görüşmeden umumi 
efkâr, halk oyu bir netice alamamış ve 'bu hu
susta halk aydınlanmamış olduğu için (bu hu
susu itmamen hu teklifi getirdiğini izah etmek
tedir. 

Muhterem 'milletvekilleri, genel görüşme sı
rasında bütün parti grupları bu mevzuda ken
di görüşlerini huzurlarınıza gelerek serd etti
ler. Bilhassa, ibu parti gruplarından îşçi Parti
si temsilcisi ve Başkanı huzurlarınıza gelerek, 
Kıbrıs mevzuunda ne şekilde bir siyaset tajki-
bodecoklerini izah ettiler ve dediler ki, «Biz 
Kıbrıs'ta iki cemaati içerisine alan federatif bir 
sistemin taraftarıyım.» öyle zannediyorum ve 
tıpkı Rusların görüşüne uygun, Rus Devletinin 
ve Rus hariciyesinin siyasetine uygun bir siya
setle Kıbrıs meselesini hal'edeceklerini söyle
diler. Onum yanında C. K. M. P. 

TARIK ZÎYA EKtNCl (Diyarbakır) — 
Böyle 'bir şey yok, ayıp be. 

CELÂL NURÎ KOÇ (Devamla) — Arkada
şım, şimdiye kadar sen 'söyledin, (ben dinledim, 
Şimdi de sen dinle. 

BAŞKAN —- Sayın Tarık Ziya Ekinci, mü
dahale etmeyin efendim. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Böyle cahilce konuşma olmaz. (Gürültüler) 

CELÂL NURÎ KOÇ (Devamla) — Cahil se
nin babandır. 

BAŞKAN — Sayın Ekinci, sizi lisanı neza-
lıete davet ediyorum. Lütfen bir milletvekili 
arkadaş/ımi'za (böyle hitrbetmeyiniz. 

CELÂL NURÎ KOÇ (Devamla) — Arkadaş
lar, nihayet C. K. M. P. buraya çıktı, Kıbrıs si
yaseti muvacehesinde neler düşündüğünü, ne
ler tasavvur ettiğini söyledi Hattâ Sayın Al
paslan Türkeş, o derece ileri gitti ki, yalnız 
Kılbns'la yetinmiyelinı dedi; 12 ada, Kıibrııs ve 
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diğer adaları da düşünelim diyecek şekilde 
- mealen söylüyorum - söylediler. Yani Kıforıs 
mevzuunda daha ciddî, daha atik ve enerjik 
tedfbirler istediler. Nihayet C. H. P. hu kürsüye 
geldi yine, o da bir teklifte 'bulundu. 'Hem ka
çamaklı "bir teklifte 'bulundu. Bir taraftan «vu
run geliyorum» diyor, bir taraftan «kaçıyo
rum» diyor. Yani nasıl, diyeceksiniz? Bir ta
raftan diyor ki, efendim, 30 milyon vatandaşı 
100 'bin 'Türk için maceraya atamam. Bir taraf
tan da diyor iki, ben çıkarma yapacaktım aıma 
hemm önüme Amerika çıktı. Yani bu kadar hasi
si kaziyye, çelişmezlik içinde hir müdafaa ya
pıyor. Feisefede bir prensip vardır; hir şey, ya 
vardır, ya yoktur. Bir şey hem var, hem yok 
olamaz arkadaşlar. Ya Kıhrıs'a çıkarma yapa
cak ^lan adam harbi göze alıyor, demektir. 30 
milyonu maceraya sürüklüyor demektir. Yok 
istemiyorsa, efendim Iben çıkarma yapacaktım 
da Amerika karşıma çıktı gibi lâflarla Ibu mil
leti oyalamaya onların ne hakkı vardır, ne de 
(bizim hakkımız vardır. (Sağdan her zaman şart
lar .aynı değil sesleri) Ona da cevap vereceğim. 
Bekleyiniz, hiraz, hepsine teker teker cevap 
vereceğim. 

Nihayet Adalet Partisi Grupu adına bizim 
Grup Başkanımız buraya geliyorlar, diyor ki, 
efendim Ibiz, Zürih ve Londra Andlaşmalarm-
dan Garanti Andlaşmalarından münbais hak
larımız »bakidir. 

Hiçlbir emrivakiyi kabul etmiyeceğiz. Hini 
hacette, radikal tedbirler alacağız. Zecri tedlbir-
lerde alacağız. Müsterih olunuz. Kıbrıs mevzu
undaki siyasetimiz, seçim beyannamemizde ve 
nihayet programımızda nasıl ise öyledir. Bun
dan bir adım geri gifcmiyeceğiz Ve diyorlar ki, 
bizim Adalet Partisi Grupu diyorlar ki, «Biz 
daha işte yedi haftalık 'bir iktidarız, meselenin 
üzerine (bir (balmumu yapıştırdık. Lâzım gelen 
tedbirleri alacağız, intizar edin. Ama, ".»biz Halk 
Partisi gilbi yapmıyaeağız. Meclisi tophyacağrz. 
Bir karar alacağız. Hanb ilânı istiyeceğiz, o yet
kiyi de alacağız. «Ha çıktık, çıkacağız, hindik 
bineceğiz, indik ineceğiz» şeklinde milleti oya
lamak niyetinde değiliz. Eğer biz zecri ijir ka
rar alacaksak, Hükümet olarak (birşey düşim-
düysdk, o kararı verdiğimiz anda da Meclisi 
toplıyacağız, karanımızı alıp derhal da icaîbatı-
nı yapacağız, demek isterler Yani hu kadar 
enerjik tedbir alacaklar. Şimdi demek ki, hü-
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tün Ibu görüşmelerde hulasaten söylediğim veç
hile, her parti az çok Kıhrıs mevzuunda ne dü
şündüğü, neler tasavvur ettiği Kıhrıs sorusunu 
nasıl 'çüzmek lâzımgeldiği hususunda 'bir filkir 
ortaya boydular. O halde 'bütün hu oluş muva
cehesinde hu durum karşısında hâlâ üç gün üç 
gece devam ettiğimiz hu konuşmalar sonunda 
millet efkârı umumiyesi, Türk halkoyu 'bundan 
'birşey anlamamıştır demek, güneşe gözü kapa
maktan Ibaşka (birşey sayılmaz- arkadaşlar. Bu 
durum, hakikati inkâr etmekten 'başka Ibir mâ
na da taşımaz. 

Şimdi, madem ki, söz sırası fouraya geldi, 
Sayın Çetin Altan hiraz evvel gündem dışı (bir 
konuşma yaptı, her halde ajanları da kuvvetli, 
istihbaratı da fazla.. Onun belki irtibatı da var. 
Rusya'nın Amerika'ya.. (T. t. P. sıralarından 
gürültüler) Niye kızıyorsun? Sen söyledin hen 
de cevap veriyorum. Bunda kızacak ne var? 
Ben sadece dedim ki, her halde istihbaratı kuv
vetli. Başka şey söylemedim ki.. Çöreğinde şe
yin yoksa niye gocunuyorsun?. Allah Allah... 

BAŞKAN — Sayın Koç, lütfen önerge üze
rindeki görüşmenize devam ediniz. 

CELÂL NURt KOÇ (Devamla) — önerge 
üzerinde, siyaset mevzuu üzerinde konuşuyorum. 
(Sağdan gürültüler) Alışırsın yavrum, alışır

sın. Sen de alışırsın. Sen de pembe giyiyorsun 
daha. Alışırsın, hiç merak etme. Bu millet çok 
kişileri alıştırdı, seni de alıştırır. 

" Şimdi arkadaşlar Çetin Altan diyor ki, Rus
ya Amerika'ya hir nota vermiş. Bana ne verdiy
se. Müstakil bir devlet, diğer müstakil hir dev
lete nota vermiş (Sağdan bizim için sesleri) Ca
nım kimin için verirse versin, üçüncü bir şahıs 
olarak heni ilgilendirmiyen mevzu, heni alâka
dar etmez. Şimdi, hir nota vermiş. Versin. Ne 
mâna taşıyormuş bu? Türkiye'nin dış siyasette 
itibarı,sarsılmış... Ama, neden nota vermiş? 

Çünkü, bizim içimizde olduğu gibi Rusların 
içinde ajanları yok ki, halber versinler. Tayyare 
uçurmuş. Neyle olacak, öyle casuslar yok blaim 
içimizde olduğu gibi. Bünyemize, müesseselerimi
ze girmiş casuslar yok ki? Haremi ismetimize gir
miş casuslar Rusya'da yok ki Demir Perde, hiç 
kimse giremiyor ki? Ama bizim içimizde her 
cinsten casus siyasi hayatımıza, politik müessese
lerimize, askerî müesseselerimize her zaman Rus-. 
lar milyonları sarf ediyor. Satın alınmış casus-
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lan içimize, haremi ismetimize kadar sokuyor
lar. Biz onlardan bir şey istihbar edemiyoruz. 
Elbette ki, Rusya Amerika'nın tayyarelerinin 
üslerden kalkıp havalanması da... 

TARIK ZÎYA EKÎNCÎ (Diyarbakır) — Bu 
yalnız senin fikrindir. Çoğunluğun fikri değil. 

BAŞKAN — Sayın Tarık Ziya Ekinci, mü
dahale etmeyiniz. 

CELÂL NURİ KOÇ (Devamla) — Ne diyor
sun çoğunluğun şeysi yok? Ben fena bir şey mi 
söyledim? Kimseye hakaret mi ettim? Haşa... Bir 
vâ'kıayı söylüyorum. Kızm'a.. (T. I. P. sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin oturduğunuz 
yerden arkadaşlar. Size sataşma yok, kendi fikri
ni söylüyor. 

CELÂL NURİ KOÇ (Devamla) — Ben îşçi 
Partisinden bahsetmedim arkadaşlar. (Tarık Zi
ya Eki;nci tarafından anlaşılmıyan müdahale
ler) Ayinesi iştir 'kişinin lâfa bakılmaz 

BAŞKAN — Saym Tarık Ziya Ekinci, size 
bir ihtar veriyorum. Lütfen müdahale etmeyin. 

CELÂL NURİ KOÇ (Devamla) — Şimdi, 
muhterem vatandaşlarım, (gülüşmeler) arkadaşla
rım; siz de millet değil misiniz? Millî iradesiniz.. 
Size de vatandaşların temsilcileri olarak hürmet 
ederim. 

Şimdi Çetin Altan diyor ki, vay devletin iti
barı sarsılmış, E neden? Küba'da Rus tayyarele
ri uçtuğu zaman Çetin Altan bu hassasiyeti gös
termiyordu? Neden orada füzeler kurulurken bu 
hassasiyeti göstermiyordu? (T I. P. sıralarından, 
«?biz Rusya'ya da karşıyız» senleri) 

BAŞKAN — Sayın Koç. istirham edeceğim; 
siz önerge üzerindeki fikirlerinizi beyan ediniz. 
Çetin Altan'a cevap verme durumunda değilsi
niz. Çetin Altan gündem dışı bir konuşma yap
tı, kendi görüşlerini ifade etti. Şimdi lütfen gün
dem üzerindeki görüşmenize devam ediniz; istir
ham ediyorum beyefendi. 

CELÂL NURÎ KOÇ (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar, şimdi bir sual hatıra geliyor. Bu 
Kıfbrıs hâdiseleri ne halde idi. nasıl oldu da bu 
hale geldi, neden bu duruma düşürüldü bu Kıb-, 
rıs hâdisesi? Bu meseleye de biraız tarihine göz 
atarak bakalım. Biliyorsunuz, Kıbrıs yüzbinler-
ce Türk şehidinin kanı ile alınmış olan bir ada 
parçası, hem de öyle bir ada'ki, Anadolu'dan de
nize batmış ve sonra da Anadolu toprağı olarak 
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ı fışkırmış.bir ada. Bu ada ecdat kanıyla alman, 
şüheda kanı ile alınan bu ada nasıl oldu da bi-
zim elimizden çıktı. Kim sebeboldu? Hani itiba
rımız sarsılıyor ya bazan, dış siyasette. Şimdi o 
hususa geçmeden evvel, bir noktayı hatırlatmak 
isterim, iyi hatırıma geldi. Şimdi bir kısım işçi 
Partililer derler ki, «efendim» bilhassa işçi Par
tisi şunu söylüyor, diyor ki, «siz Amerika'dan 
ayrılın. NATO'dan da ayrılın Allah onların be
lâsını versin» diyor. Onlar iyi değil. Ya, üçüncü 
bir dünya var, tarafsız. Ama kim? Rusların uy
dusu.. Geri kalmış memleket. Paranın pulun... 

TARIK ZIYA EKÎNCt (Diyarbakır) — 
Rusya'nın da karşısındayız. (T. I. P."sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN —• Müdahale etmeyin arkadaşlar. 
CELÂL NURİ KOÇ (Devamla) — Arkada-

I şım bu benim fikrim, senin fikrin değil. Sen din-
| lemeye bak. Allah Allah, çıkar buraya cevap ve-
| rirsin. Neye acele ediyorsun? (T. I. P. sıraların-
• dan böyle konuşmak için ne kadar aldın, uşaklı-
I ğı bırak, sesleri, gürültüler) 
i BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz arkadaş

lar. 
j CELÂL NURİ KOÇ (Devamla) — Şimdi 

yani işçi Partisinin Kıbrıs mevzuundaki siyase
tini izalh ediyorum. Ya ne yapacağız Amerika'yı 

ş atacağız, Fransa'yı atacağız, NÂTO'yu atacağız 
CENTO'yu atacağız, Rus'ların uydusu olabilecek, 

, iktisaden geri kalmış memleketleri kavrıyacak, 
| koruyacak.. E, iktisaden kavrıyacak koruyacak, za

yıf devletleri tutacağız, Rusya da bixi yalnız bula
cak, dostlarımızdan uzaklaştıracak, armut piş ağ
zıma düş gibi bizi yutacak.. Nerde görülmüş bu, 
nerden anlaşılmış bu? Ama ne güzel konuşuyor.. 
Şimdi başka ne istiyor, bu işçi Partisi biliyor 
musunuz arkadaşlar? Bu işçi Partisi bir şey da
ha istiyor. Biz diyor, sosyalistiz. (T. I. P. sıra
larından şiddetli gürültüler anlaşılmıyan müda
haleler) Arkadaşlar, yalan söylemiyorum, işçi 
Partisinin dış siyaset görüşünü söylüyorum. Ge-

' nel görüşünü söylüyorum. Bunun aksine birşey 
i söylemiyorum ki... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
Sayın Koç, lütfen önerge üzerinde konuşunuz. 

i CELÂL NURİ KOÇ (Devamla) — önerge 
üzerine geliyorum efendim. 

i 
1 Şimdi arkadaşlar, C. H. P. ne diyor bakın: 

O da diyor 'ki, öcü ile böcü var. öcü diyor Rus-
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ya'dır, böcü de Amerika'dır. E arkadaşlar biz bu 
öcülerden böcülerden ne vakite kadar korkaca
ğız, kaçacağız? Haa... dur bakalım söyliyeeeğim, 
yavaş, yavaş aheste, aheste çek ki mehtap uyan
masın. Hele sizi uyandırmıyorum dur bekle, ar
kası gelecek. Geçen de Sayın, Profesör hocam Ni-
'hat Erim diyorlar ki, Amerika orada duruyor, 
Rusya da burada duruyor, haydi yolunuz açık 
olsun. Hani o, Yahya Kemal, onun değil, Ahmet 
Emin onun da değil, ne ise, hani «kuş gibi yük
selerek Balkanlara öyle bir satır at ki, kuduz 
düşmana bir daha Türklüğe yüz sırtara. Haydi 
levend asker uğurlar ola» diyor ya, o da bize öy
le söylüyor. Haydi levend asker, uğurlar ola. 
Olacak merak etme, gideceğiz Şimdi Sayın Ni-
'hat Erim öyle diyor, Amerika var öcü, Rusya 
var, böcü, Ee.. delimisin sen diyor, bu öcülerin 
böcülerin arasında ayakta durmak istiyorsun. 
Ne yapacağı. Yarın Rusya geldi. Kars'ı istedi 
yine aklına esti, ne yapacağız? 

Şimdi .arkadaşlar, Kıbrıs'ın tarihi ile 'birşey 
.hatırladım. 

Nazmi Oğuz (Mardin) — öyle bir şey söy
lenmedi. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz arkadaşlar, 
oturduğunuz yerden müdahale ötmeyin. 

Celâl Nuri Koç (Devamla) — 'Sen yaşlı başlı 
bir adamsın, bak yükünde de nur var. 

NAZMÎ OĞUZ (Mardin) — (Monolog söylü-
- yorsun, monolog. 

CELÂL NURÎ KOÇ (Devamla) — Alıştırı
yorum seni, 'alıştırıyorum seni, aheste aheste. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Muhterem .arkadaşlar, lütfen 
oturduğunuz yerden müdahale etmeyiniz. Sayın 
Koç, istirham ediyorum, siz de müdahalelere ce
vap vermeyiniz. Kendi fikirlerinizi (beyan ediniz 
efendim. . . 

CELAL NURİ KOÇ (Devamla) — Şimdi bir 
şey hatırladım arkadaşlar. Ben Kars'lıyım, bir 
serhat çocuğuyum. Nasıl senin Kaırs'lı konuşunca 
sen hiç sıkılmıyorsun da ben konuşunca neye 
sıkılıyorsun? Dinle, o da Karslı, ben de Karslı. 
Şimdi Kars'ın tarihi ile, Erzurum'un tarihi ile 
Sarıkamış'ın tarihi ile, Malazgirt'in tarihi ile 
Kıbrıs'ın tarihi 'ka,rdeş'tir arkadaşlar, Kıbrıs yok 
olursa Türklük yok olur, Kars. yok olursa Türki
ye'nin 'belkemiği kırılır. Biz, İnönü'nün Polat

lı'ya geldiği zaman şarktan palabıyıklı tercübeli 
askerleri gönderip, kardeşlerimizin safına katıp 
Yunan'ı denize döktüğümüz günlerin de ninnisini 
söylemiş bir milletin çocuklarıyız. Biz o serhat 
beldesinin evlatlarıyız. Onun için Iben bunda has
sasiyet gösteriyorum. Yoksa işçi Partisinin be
nim nazarımda, milletin nazarında mânası yok, 
siyasetin mânası yoik. (Gürültüler) 

'TARIK ZlYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Se
nin de mensubolduğun partinin mânası yok. 
Sürünmeye mahkûm bir parti.. 

CELÂL NURİ KOÇ (Devamla — Şimdi ar
kadaşlar, yani Sayın Prof. Nihat Erim der ki, 
hani hatırlarmısmız Celâl Nuri Koç 'diyor, ıgalip 
Rus orduları istanbul önlerine kadar geldiği za
man, senin milletine, senin padişahına; 13 saat 
içinde Ayestafanos Muahedesini imzalattı ya, o 
zaman İngiltere nasıl geldi? Menfaat var ya.. Kıb
rıs'ı alacak. Dedi ki, ben senin ordularınla beraber 
Türkiye 'yi müdafaa edöceğim, müstevli Rus kuv
vetlerinin karşısına çıkacağım. Şimdi bizi bu du
ruma düşüren, Kıbrıs'ı bu duruma düşüren, bi
zi müzayakaya sokan ezeli ebedî düşmanımızın, 
düşmanımız olan Rusların, o günkü manevi mü-
zakayası cebrî ikrahı olmasaydı ingiliz Kıbrıs'ı 
benden alabilirmiydi? E, şimdi de kaükıp diyor
lar ki, Sayın Nihat Erim, o günkü ezeli düşman.. 
Bugün de niyeti o. Şimdi ne yaptı? Silâh verdi, 
verdi, verdi, ondan sonra senin dostunum diyor. 
Olmaz böyle şey. 

Şimdi yine pusuya yatmış. Şimdi bekliyor 
ki, rol ters dönsün. Yunanistan buradan vur
sun. İngiliz'in' yaptığım o yapsın kazandığını 
tekrar istirdadetsin. Dâva bu, böyle düşü
nüyor. Şimdi, Rusya'nın siyaseti bu ama be
nim de gözüm kör mü? Tarih ibret dolu değil 
mi? Zaten ben Makarios'a teşekkür edeceğim. 
Makarios'a neden teşekkür edeceğim? Maka-, 
rios bizim haysiyetimize bir intibah şamarı vur
muştur. Bizim neslimize birçok yenilikleri ha
tırlatmıştır. Bize tarihi hatırlatmıştır. İbret 
dolu tarihi hatırlatmıştır. Karşımıza tarihi ge
tirmiş, çıkarmıştır. (Gürültüler) Sen git de 
Gogoz babanın elini öp. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmıyalım ar
kadaşlar. 

CELÂL NURİ KOÇ (Devamla) — Şimdi 
demek ki arkadaşlar, bizi müzayakaya tarihte 
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sokan Rusya'dır, binaenaleyh, Rusya'ya kur 
yapmanın, Rusya ile zavaili bağlama ve dostluk 
aramanın mânası muamma çözmek kadar zor 
bir meseledir. Yani akıl erdiremedim buna. 
Rusya ile yedi meydan muharebesi yapmışız ar
kadaşlar, yedi büyük meydan muharebesi. 
Bunun dördünde mağlûbolmuşuz, üçünde ga
lip gelmişiz. Maazallah Rusya ile böyle bir mu-
naırebe »mukadderse mutlaka zaferi sağlama
mız lâzım, muvazene kurmamız için. Yoksa 
türlü yoklukla karşı karşıya, varlıkla karşıya
dır. Binaenaleyh ben şahsan bir serhat çocu
ğu olarak onun hududunda bulunan bir vilâye
tin evlâdı olarak Rusların dostluğuna asla inan
mıyorum ki, yine de Rus milleti daha prenslik 
ilken, devlet haline geldiği halde sıcak denizle
re inmek ister. Bunun yegâne müsebbibi önün
de bir engel olark Türk Milletin1! bulur, Türk 
Devletini bulur. Bunun görüşü budur. O As-
yava inmek ister. Akdeniz'e inmek ister. Ve 
boğazlardan geçmek ister. Amerika'ya karşı 
rekabetini geliştirmek ister. E.. Bizim üzeri
mizde saklı, aç kurtlar gibi iştahası var... Bu 
işta'hı bugün frenlese yalandan salyalarını akıt
madan ağzını kapasa inanırmıyım? İçinde o 
var. Ruhunda o var. Binaenaleyh Rus dostlu
ğundan medet ummak yalandan siyasetle bir
birimize, arkadaşlar siyaset her zaman yalan 
değildir. Siyaset bazan da fazilettir. Bir daha 
tarühî dostumuzu düşmanımızı tanıyacağız ve 
ondan sonra ona el uzatacağız. Aman dileyen 
düşmana aman verilir mi? Zaman dileyen düş
mana zaman verilir mi arkadaşlar? Herif eline 
silâhı almış seni öldürüyor aman ver brfna. ve
rir mi sana düşman. Dostun değil M versin. 
Bu ancak Müslümanlara has bir karakterdir. 
Türk Milletine hara bir haslettir. Hiçbir millet-
fo hpn bnnn görmedim. Onun için diyorum 
Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Türk'ü^ 
Türkken başka kimse dostu olamaz. (T. 1. P 
sıralarından gürültüler) O itibarla, parazitlik 
yapma arkadaşım. Sen millî bakiyeden gelmiş 
bir zavallısın. Otur yerine artık. 

BAŞKAN — Saym Koç. lütfen siz gündem 
üzerindeki görüşlerinizi bildirin, onlara da ihtar 
ediyorum efendim, sırasında. 

CELÂL NURİ KOÇ (Devamla) — Şimdi 
muhterem arkadaşlar, Rusya'nın durumu bu 
Ruslar bizi müzayakaya sokmuş, fırsatı gani-

| met bulan İngiltere gelmiş demiş ki, bak 1877 -
1878 muharebeleri yüzünden, padişahın vehim
leri yüzünden, nihayet milletin sefalet içinde ol
masından, harbin kötü idaresinden kaybettin, 
Kars, Ardahan, Sarıkamış, sana iade edilinceye 

I kadar ben burada oturayım, efendim, seni de 
müstevli Rus kuvvetine karşı müdafaa edeyim, 
ne istiyorsun? O zaman zavallı Saffet Paşa, içi 
burkula, burkula, Padişaha bunu getirmiş ka-

I bul ettirmiş, nihayet bir madde eklemiş, bu 
I şartlı maddeyi, 6 ncı madde. Demiş ki ne va-
I kit ki, Kars, Ardahan, Sarıkamış bize iade edi-
I lir, o zaman size Kıbrıs'ı iade etmek kaydı ve 
I şartiyle bu mualhedeyi yapalım. Bunun adına 
I da Kıbrıs Muahedesi denilmiş. Ve bizden de 
I bâzı şartlar istemiş, Osmanlı İmparatorluğu 
I içerisinde bâzı ıslahat teşebbüsleri yapın demiş. 
I Biz de kabul etmişiz. Ama, ondan sonra ne va-
I kit ki, yine fejâket bakm nerden başlıyor, yi-
I ne Rusya'dan başlıyor. Ruslar, bizi tehdid-
I edince İstanbul'u, boğazları isteyince tekrar 
I harbe girmek mecburiyetinde kalmışız. Hem 
I hayati bir zaruret. Dolaysiyle girdik. Bizi 
I daima harbe sürükliyen Rusya olmuştur. Bi-
I zim felâketimize, beşyüz senelik Osmanlı Im-
I paratorluğu izmihlaline Türklüğün yok olması-
1 na, geri kalmasına hattâ bugünkü muasır mede-
I niyet seviyesine erişmek çabamıza mâni olan 
I Ruslar'dır. İşçi Partisi bunu bilmiyor mu? 
I Gayet iyi biliyor. Çünkü, o da bu işin içinde-
I dir. O da bu Meclistedir arkadaşlar yani an-
I lıyorsunuz, değil mi? O da bu Meclisin içinde 
I (Soldan bravo sesleri ve alkışlar) Şimdi, de-
I mek ki, yine Ruslar İstanbul'u istemişler, bo-
I gazları istemişler. Biz hayati bir zaruret ola-
I rak harbe girmişiz. Sonu ne olmuş. Sevr. Va-
I tan parçalanmış, bölünmüş, işgal edilmiş. Ata-
I türk'ün büyük nutkunda da var. Tersaneleri-
I miz bile zaptedilmiş. Neye girmişiz ? Bir ts-
I t iki âl mücadelesine. Bu millet silkinmiş. De-
I mek ki, bakm Kıbrıs'ı kaybediyoruz kimisi 
I Rusların yüzünden, yani bugünkü belâyı bi-
I . zim başımıza getiren sebep ve saik üzerinde du-
I ruyorum. Bizim İşçi Partisi hâlâ da kalkmış, 
I Rusya durup dururken Amerika'yla meşgul olu-
I yor. Be mübarek. Sebep orda duruyor. Gü-
I nahkâr orda duruyor. Ona niye söylemiyor-
I sun, sen Amerika'yla uğraşıyorsun. (Soldan 
I bravo sesleri ve alkışlar) Ona da geleceğim me-
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rak etme yavaş yavaş. Aheste aheste çekiyoruz 
kürekleri. 

Şimdi demek ki, efendim İstiklâl Mücadele
sine girmişiz. Nihayet Lozan. Hani hepimizin 
medarı iftiharı, ben Atatürk çocuğuyum, Cum
huriyet çocuğuyum arkadaşlar, Osmanlı çocu
ğu değilim. Ben Cumhuriyet Türkiye'sinde 
doğdum. Atatürk'ün Türkiye'sinde. Kırk ya
şımı idrak ediyorum. Cumhuriyet de her hal
de 43 yıl oluyor. 1920 neyse, yani ben, yanlış 
anlaşılmasın, şimdi burda bir tenkid yaparsam 
bak bu da gerici efendim, Osmanlıcı demeyin 
yani. Ben Cumhuriyet çocuğuyum, Atatürk 
çocuğuyum. Şimdi Lozan gelmiş, Murahhas 
Heyetlerimiz gitmiş. Millî Misak çizilmiş. Bir 
prensip kararı alınmış. Demişler ki, bu pren
sip kararında, Osmanlı İmparatorluğunun ida
resinde buluna^ diğerleri hakkında hiç/bir hak 
iddia etmiyoruz. Doğru. Bulgaristan'ı da et-
miyeceğiz. Yunanistan'ı da etmiyeceğiz. Kı
rım'ı dahi etmiyeceğiz, Suriye'yi de etmiyece
ğiz. Yani birtakım devletler var. Ama, bu Kıb
rıs'ı, Lozan'da, bu Kıbrıs'ı Anadolu'dan denize 
batıp Anadolu toprağı olarak fışkıran bu 
Kıbrıs'ı, Osmanlı İmparatorluğundan ayrılan 
toprak parçalariyle aynı seviyede tutulmasının 
mânasına mı gelir? Tarihî bir garabet. Belki 
de bir zümrevi atalet. Nedir anlıyamadım ben. 
Bugün de anlamış değilim .Tarih de bunun ceva
bım veremiyor. Eğer İsmet İnönü Hazretleri bu
nun cevabını verebil irlerse ona bir diyeceğim yok. 
Bunu bilmem. Ben tarihten bahsediyorum. 
(Gürültüler) Şimdi efendim... 

BAŞKAN — Müdahale etmiyelim arkadaş
lar, müdahale etmiyelim. 

CELÂL NURİ KOÇ (Devamla) — Ben ta
rihi dile getiriyorum. Ben kimseye sataşma
dım. Kimseye fena bir söz de söylemedim. Ya
ni ben demek istiyorum ki, yani bu Lozan'da 
hangi sebep ve saikle bu prensip fikrinde olan, 
bir ada olan Anadolu'nun bir parçası diyorum, 
denizden batmış, Anadolu'nun, bu Anadolu 
parçası nasıl oldu da Osmanlı İmparatorluğun
dan ayrılan diğer devletler mealinde sayıldı. 
Ben bunun sebebini tarihte aradım. Lûgatta 
aradım. Literatürde aradım, bulamadım. Bu
gün de meçhul arkadaşlar. Ben şimdi ne arzu 
ediyorum biliyor musunuz? Canım bir Kıbrıs'ı 
Türkiye'ye, alâkadar mı? Muahededen bahsedi
yorum, Muahede sırasında murahhasların 

I prensip kararma vardığı bir mevzudan bahse-
sediyorum. Burda prensip kararma varılmış. 
Demişler ki. Hayır müsaade ouyur, denmiş ki, 

. Osmanlı İmparatorluğundan ayrılan devletler 
i üzerinde yani kuruluş halinde devletler var ya, 

hürriyetini (kazanan' o âsi devletler, o hınzır 
!•; devletler, o nankör devletler var ya, onlardan 
; bahsediyorum. Ve bunlar hariçte kalmış. E... 

peki Kıbrıs'ın bunlarla münasebeti neydi ki, 
: bu da bir Devlet miydi ki, yani. O devletler me-

yanmda düşünülmüş. Efendim Kıbrıs mevzuu 
ile ilgili, genel görüşme ile ilgili dış siyaseti
mizle ilgili mevzuları dile getiriyorum. Bundan 
tabiî bir şey var mı? Şimdi efendim ondan son
ra ne oldu. Neyse Lozan hassas bir mevzu. 
Neyse şah damarları kabarıyor, içine düştüler 
mi fıçının. Birden bire çalkalanıyorlar. Ne 
için çalkalanıyorsunuz ? Bunların zararı yok. 
Belli mevzu. Milletin bildiği bir mevzu. Ha... 
O... arkadaşlar millî misakı da yanlış anladılar 
bunlar. Bunlarca millî misakı da yanlış anla
şıldı. Bugünkü sert realitelerin karşısında 
Türk Milleti evvel Allah'ın izniyle yeni bir mil
lî misak çizecektir. Bundan da müşterin olun. 
Millî misak günün şartlarına göre doğar. O mil
lî misak da günün şartlarına göre değişir me. 
rak etmeyin. Yakında bunu inşallah görürsü
nüz. Bende laLtıncı 'his vardır, merak «itmeyin. 
Yakında millî misak değişecektir. Şimdi arka
daşlar, neyse, o işin ciheti orada. Bunları fazla 
kızdırmak istemiyorum. Çünkü haşindirler. 
Haşin tpibiyathdırkr. E... Ben de Ihaşin taıbiyat-
lıyım, doğrusu. Malûm ya sert, dik kafalıyım. 

BAŞKAN — Sayın Koç lütfen önerge üze
rinde görüşünüzü... 

CELAL NURİ KOÇ (Devamla) — Ama sa
taşıyorlar, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN —r Siz cevap vermezseniz sakin 
olurlar efendim. ' 

CELÂL NURİ KOÇ (Devamla) — Ama 
mecbur oluyorum bazan efendim. 

BAŞKAN — Siz önerge üzerindeki görüşü
nüzü... 

CELÂL NURİ KOÇ (Devamla) — Peki Sa
yın Başkanım. 

Şimdi efendim peki bunlar oldu bitti, Lo-
j zan'da verdik. Şu oldu, tarihî gerçekler bun

lar. E... Sonra nasıl oldu Kıbrıs muahedesi?.. 
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Baktık ki, İngiltere bu işte yana çizmeye baş
ladı. Artık orada bir polis görevlisi olmaktan 
usandı, bıktı, üsleri de muhafaza etmek üze
re Ada'yı Yunanlılara vermeye başladı. İşte o 
zaman, o zamanki Hükümet memnu ortadan 
kalkınca, mecelle hükmünce, hal avdet eder 
kabilinden İngiliz'in yakasına yapıştı. Zavallı... 
Ben ifadeyi mâna ediyorum. Tekerlemeler içe
risinde büyük mânalar tahmil ediyorum. Siz 
düşünün tarihi orada bulacaksınız. Ruhunda, 
kelimenin lâfzında değil, ruhunda bulun. Ru
hunda arayın her şeyi. Ama Zürich ve Londra 
anlaşmalariyle ne oldu? (Soldan gürültüler.) 
Ağam sürçü lisan ettim, özür dilerim, sen tas
hih ettin, mâna var mı yani? Olabilir yahu. 
İnsan sürçü lisan da eder. Bir mâna yanlış da 
söyler, hemen bunu ayıplarlar mı yani? Peki 
teşekkür ederim, öğrendim. Hürmet ederim. 
Öğrendim. (Gürültüler.) Şimdi, eski İktidar 
Zürich ve Londra anlaşmalariyle bir Kıbrıs 
Cumhuriyeti kurdu ve Garanti Andlaşmasiyle 
bunu teminat altına aldı. Maksat neydi biliyor 
musunuz arkadaşlar? Eğer Halk Parti hükü
metlerinin ve koalisyon hükümetlerinin ihmal 
ve teraileri olmasaydı, bugün Yunanlıların yap
tığını biz yapacaktık. Biz yapacaktık. Yunan
lılar şimdi 15 bin asker çıkarmışlar, 30 bin as
keri silâhlandırmışlar. İşte, o günkü iktidar bu
nu bu maksatla yapmıştı. Yani Zürich, Londra 
andlaşmalarını fiilî taksim için, fiilî taksime 
giden yol için bir emrivakiye mesnedolsun di
ye kabul etmişlerdi ve nitekim bunun yolları
nı da düşünmüşlerdi. O zaman biliyorsunuz İs
kenderun'a giderken vagonlarla silâhlar yaka
landı. Halkı isyana teşvik ediyorsunuz diye ya
kalanmıştı, o silâhlar. Onun hesabı sorulmuştu, 
zannediyorum. Neyse silâhlar gönderileınedi. 
Ama Sayın Halk Partisi hükümetlerinin gözü 
önünde cemse cemse, vagon vagon, vapur va
pur askerler gitti Yunanistan'a doldu. İş o za
man ne fiilî bir müdahale, ne efendim siz söy
leyin, müdahale anlaşması, garanti anlaşması 
bahis mevzuu değilmiş. Böyle baktı. Makarios'u 
da güzelim misafir olarak ağırladık. Türkiye'ye 
kadar getirdik. Arzı endamına hoşamedî yap
tık. Gayet güzel karşıladık ve zımnen de de
dik ki, bak görüyorsun biz sana nasıl iltifat 
ediyoruz. Bizim senin toprağında gözümüz yok, 
gözümüz yok, hiç olmazsa ne olursun, sen bi

lirsin, şu bizim azınlıklara, bizim Türklere iyi 
muamele yap gibi bir nevi zımnen dilendik. Ya
ni bilfiil demiyorum, zımnen. Bu demektir, bu
nun başka mânası yok. Zaman geldi çocuklar 
katledildi, insanlar öldürüldü, elbette bunların 
bir mesulü olacak, bir devlet fertlerini ve si
yasetini kavramakla ve korumakla mükelleftir. 
Eğer bir hükümet, bir devlet fertlerini ve dev
letini ve ülkesini ve milletini kavrayıp ve koru-
mamışsa, ihmal ve tcraisi varsa elbette ki so
rumlu olacaktır. Ama şimdi sorumlu aramanın 
zamanı değil. Gözü kör olsun. Şimdi sorumlu 
aramanın zamanı değil. Şimdi ben şahsan bu 
Meslis tahkikatının mânası bir suçlu aramaksa, 
merak etmeyin kısa gelecek, suçluyu da arıya-
cak, suçluyu da bulacak, o tuvaletler içerisin
de öldürülen Türk çocuklarının hakkını sora
cak, soracak. Ama bunun zamSfcı değil şimdi. 
Biz şimdi hesaplar, bilançolar içerisine girer
sek dâvayı kaybederiz.. Adalet Partisinin Gru-
pu olarak, bizim hassasiyetimiz buradan ileri 
geliyor. Yani, biz zannetmeyin ki, bir hesap
laşmadan, bir mesuliyet aramadan korkuyoruz 
veya kaçıyoruz, hayır, böyle bir şey yok, siz 
zannetmeyin ki, genel görüşmeden korkuyoruz, 
Meclis araştırmasından, gensorudan korkuyo
ruz. Hayır, bizim korktuğumuz tek şey var. 
Biz işte beılim ve sizlerin konuştuğu gibi bir 
havaya bürünürsek millî dâvayı sarsarız endi
şesinden, esasen kararlı bir Hükümetin ener
jik elemanıyız, maşerî vicdana dayanıyoruz, 
Türk Milletine isnadediyoıuz buna inandığımız 
için, kendimizden emin olduğumuz için, hele 
ses çıkarmıyoruz diyoruz, bu isleri temizliye-
lim, hele bu kapılarımızı bir temizliydim, bu 
Allah'ın belâsı Kıbrıs işini halledelim, ondan 
sonra gelin masaya oturalım, bu işi bir tahkik 
edelim, kabahatler ; kimde, günahlar kimde, 
günahlıyı da icabederse çıkarsa Divanı Âliye 

, kadar, Anayasaya kadar gönderebiliriz merak 
etmeyin. Şimdi muhterem arkadaşlar, hal böy
le. Şimdi ne diyor İsmet İnönü. Benim diyor 
çizmem var, çizmem yok aklım var. Evet çiz
meden evvel aklım var. (Gürültüler.) Evet me
rak etme, senden yine akıl öğrenirim, biraz da
ha dağarcığımı doldururum. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen. 
CELÂL NURİ KOÇ (Devamla) — Ben Haz-

reti Ömer'in güzel bir fıkrası vardır. Bir gün 
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Hazrcti Ömer'in elini öpmüşler, arkadaşlar. 
Demiş ki, benim elimi niye öpüyorsunuz, el 
öpmek islâm dininde merduttur. Çünkü; ne se
nin babanım, seni bugüne yetiştirdim, ne de se
nin hocanım, sana bir kelime öğrettim, tslâm 
dininde iki kişinin eli öpülür. Bir kelime öğre
tenin, bir babanın ve annenin. Onun için ne se
nin aldatmaya, ne benim aldatılmaya ihtiyacı
mız yok. Şimdi Sayın Beyefendi, sen bana bir 
kelime öğretmedin, velinimetim de değilsin ki, 
sana arzum ve niyetlerimi takdim edeyim. Sen
den korkayım, çekmeyim. Ne senin aldanmaya, 
ne benim aldatılmaya hakkımız yok. Senin de 
aldatmaya, benim de aldanmaya hakkım yok. 
Onun için sabırla dinleyin, ben görüşümü arz 
ediyorum. 

Şimdi diyor ki, Johnson'un mektubu. Efen
dim Johnson mektup yazmasaydı bu iş olmazdı. 
Halbuki daha evvelce de dedim. 30 milyonu 
maceraya sürüklememek için 100 bin kişi için 
bu fedakârlığı göze almadığım söylüyor. Eee, 
peki; haydi bu gerekçe ile 100 bin kişi için 
l)0 milyonu harcamıyalım, Kıbrıs'ı verelim. Ha
tay için 30 milyonu harcamıyalım, Hatay'ı ve
relim. O güzelim bir milyon şehidin yattığı 
Kars'ı, Ardağan'ı Sarıkamış'ı da Ruslar istesin, 
Ermeniler istesin ki, istiyor. O zaman da 30 mil
yonu harcamamak için orayı da verelim. Bir 
gün gelsin göz nurumuz şah damarımız, aşkı
mızın illeti, millet olmamızın sebebi, mânevi 
kudretimizin ifadesi ve sembolü İstanbul'u ve 
Boğazları istesinler. Ecdadımızın ruhu sızlaya, 
sızlaya 30 milyonu böyle maceraya atmıyalım, ve
relim. Böyle mi, diyeceğiz arkadaşlar? O hal
de, Hazreti Ali'nin güzel bir sözü vardır. Bir 
insanın en büyük meziyeti kendi kendini bil
mesi, kendi kendini tanıması muhitindeki in
sanları anlayabilmesidir. Ve şuurla kendine bir 
itimat duygusu içinde olmasıdır. O halde, biz 
de Devlet olarak, Millet olarak her şeyden ev-^ 
vel, kendi kendimize şuurlu bir itimat içinde
yiz, güven içindeyiz; hatırlayınız İstiklâl Sa
vaşında neyimiz vardı? Biz asırlardır neyi arı
yoruz, arkadaşlar? Muasır medeniyet seviye
sine girmek için neyi arıyoruz? O maddenin 
yanında bir maneviyat aramıyoruz muyuz ? İşte 
noksan olan budur. Siz o maneviyatı bulun ve 
o maneviyatı o maddenin yanına koyun, bakın 
neler yaratacaksınız, neler yapacaksınız. Bir 
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İstiklâl Savaşı daha yapacak kudrete sahibola-
caksmız. 

ABDÜLHALİM ARAŞ (Siirt) — Sadede 
davet ediniz Sayın Başkan.. 

BAŞKAN — Efendim kaç defadır rica edi
yorum, daima geleceğinden bahsediyorlar, siz 
de duyuyorsunuz. Sayın Koç, tekrar rica edi
yorum, önerge üzerinde konuşun lütfen. Henüz 
Meclis araştırmasının açılmasına karar verilme-' 
mistir, önerge üzerinde konuşunuz lütfen. (Sağ
dan, gürültüler) 

CELAL NURİ KOÇ (Devamla) — Senin de 
hesabını görürüm, sabırlı ol. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, ben bu kür
sünün vicdan, haysiyet sabır ve selâmet kürsüsü 
olduğuna inandığım için, bu kadar konuştum. 
Sabrınızı taşırdığım için özür dilerim. Benim 
kanaatime göre, bu Meclis araştırması hiçbir 
müspet netice vermiyecektir. Çelişmezlikler
den, çatışmalardan başka bir netice vermiye
cektir. Milletin namütenahi dâvaları vardır.. 
Sonsuz ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçları gide
recek mahdut vasıtaları vardır. Bu mahdut va
sıtalar Yüce Meclisinize intikâl etmektedir. 
Onun için artık bu çekişmeleri bırakıp milletin 
ihtiyaçlarına cevap verecek kanunları yapalım. 
Onlar için zaman kazanmak üzere bu dâvalara 
son verelim. Hepinizi beni dinlemek için göster
diğiniz o sabırdan dolayı hürmetlerimle selâm
larım. 

BAŞKAN — Sayın Ali Karahan. 
ALİ KARAHAN (Hakkâri) — Sayın Baş

kan, T. B. M. Meclisinin çok sayın üyeleri; ge
rek üç gün devam eden genel görüşmede parti 
gruplarının ki, şahsı adına söz almış arkadaş
ların konuşma imkânı bulmamasına rağmen 
Kıbrıs dâvası gibi, Türk Milletinin sinesinde 
bir âbide şekline geldiği bir mevzuda parti söz
cülerinin, grup sözcülerinin sadre şifa veren 
Türk Milletini ve Türk Parlâmentosunu bir 
mihrak etrafında birleştirecek kesin bir müta
lâaya götürmediğini maalesef müşahede etmiş 
bulunuyoruz. Bütün sakınmalara, bütün sakın
ma gayretlerine rağmen^ Hükümet adına Sayın 
Vekilimiz izahat verirken, geçmiş iktidarı suç
lamaktan kendisini alamadı. Geçmiş iktidarın 
sözcüsü Sayın Nihat Erim, Kıbrıs dâvasının 
doğuşundan bugüne kadarki hâdiselerle yakın
dan ilgili bir insan olmasına rağmen, bugünkü 
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iktidarı mesul tutmak pisikozundan kendisini kur
taramadı. Ve Sayın Mehmet Altmsoy'un... (Sol
dan neyi müdafaa ediyorsun sesleri) Neyi mü
dafaa ettiğimi biraz sonra, dinlersen anlarsın, 
dinlersen anlarsın. Evvelâ dinlemesini öğren. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz arkadaşlar 
önerge üzerinde Sayın Karahan. 

ALİ KARAHAN (Devamla) — Sayın Altm-
soy, bu çekişmeden tatmin edilmemiş olacak ki 
Meclis araştırması Anayasalımı.... (Adalet Par
tisi sıralarından, pisikoz ne demek biliyor mu
sun sesleri) Pisikoz pisikoloji demektir. Ruhi 
hastalık demektir efendim. Bu sende bulunur. 
Bu hatibe müdahale edenlerde bulunur. Bu kür
sü Millet kürsüsüdür, Millet kürsüsünden ko
nuşanlara müdahale edenler, ruh hastasıdır. 

BAŞKAN —• Sayın Karahan lütfen önerge 
üzerinde görüşünüz. 

ALÎ KARAHAN (Devamla) — Önerge üze
rine geliyorum, Sayın Başkan arkadaşlar da 
dinlemesini bilsinler. Bu kürsü Millet kürsü
südür. Biz milletin temsilcisiyiz. Millet namı
na fikirlerimizi serbestçe beyan edeceğiz. 

Şimdi, muhterem C. K. M. P. adına Mehmet 
Altmsoy arkadaşımız Meclis araştırması açıl
ması hususunda bu önergeyi vermiş bulunmak
tadır. 

Muhterem arkadaşlar; zannedersem Türkiye 
ile beraber Yunanistan'da bizim kadar Kıbrıs 
ile hayati şekilde ilgilidir. Fakat, Kıbrıs dâva
sının doğuşundan bugüne kadar Yunanistan 
Parlâmentosunda bu kadar çekişmeli, bu kadar 
birbirine mübayin, bu kadar birbirini nakşeden, 
birbirini töhmet altında tutan münakaşalara şa-
hidolmadık. Bir devletin hükümranlık kuvvet
leri vardır. O hükümranlık kuvvetleri millî 
dert haline gelmiş dâvaların sahipleridir. Meclis 
bunlardan bir tanesidir. 

Bu bakımdan bütün meseleleri, şahısların ku
surları olsa dahi, dâvayı zedeleyici mahiyette 
gördüğümüz zaman burada susmak, konuşmak
tan daha çok hayırlı olur kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, Büyük Atıaltürk'ün 
bayrağımız Ihalinde olan Misalkı Millî hudutla-
rnıda, çok Saym İnönü'yü, İnönü Meydan Mu
harebesindeki makûs talihini yendiği milleti, po
litika sahasında da, dünya politikasına ders ve
rir gibi, bir neticeye vardırdığını Atatürk'ün 

kendisine çektikleri tebrik telinden anlamış bu
lunuyoruz. Dereyi geçtikten sonra yüzme kah
ramanlıkları göstermek kolaydır. 1922 Türkiye'
sini 1965 Türkiye'si gibi kabul etmek suretiyle 
burada hamaset nutukları çekmek, 31 milyon 
insanın dertlerini bilmemekten gelmek hamasî 
nutuklarla seçmenlere mektup yazmak kolaydır. 
Aına, bütün Türkiye'nin tek kalb gibi öğrenmek 
istediği şey, Zürih ve Londra Andlaşmaları tat
bikatta mıdır, değil midir? Arkadaşlar Kıbrıs 
Osmanlı İmparatorluğu zamanında İngilizlere 
kiraya verilmiş ve 1923 te Lozan Muahedesiyle 
hükümranlık hakkımızdan feragat edilmiştir. 
Köylüye İsmet Paşa Kıbrıs'ı sattı, Sayın Demi
rci Kıbrıs'ı sattı veyahut filan başvekil Kıbrıs'ı 
sattı gibi tehlikeli, milletin pisikolojisini, lıarb 
gücünü, kahramanlık akidesini zedeleyici telkin
lerde bulunmak hiç bir zaman parti politikası, 
rey avcılığı; rey getirse dahi, memleket için 
faydalı bir politika değildir. (Sağdan, ve orta
dan, alkışlar, bravo sesleri.) 

Arkadaşlar; Kıbrıs'a Lozan Muahedesi ile 
hükümranlık 'hakları verilmiştir. Doğru. 
Ama, 1959 yılında Zürih ve Londra Andlaşmaları 
Ahitnamelerin kudsiyeti üstüne tesis edilmiş 
Devletler Umumi Hukukuna göre, vardır, im
zalanmıştır. Mütaahhit devletler anlaşmaya itti-
ba mecburiyetindedir. İşte (lâva budur. Girit 
gitti, Kıbrıs da gidiyor. Hayır arkadaşlar; Kıb
rıs gitmemiştir. Lozan ve Zürih ve Londra an
laşması tatbikatta mıdır, değil midir? İşte üze
rinde görüşülmesi lâzımgelen mevzu budur. Bir 
arkadaş çıkar, arkadaşlar büyük İslâm Peygam
beri Hazreti Muhammed'i çok üzüntülü gören 
sahabeden birisi, ya Resnlullah, neden üzüntü
lüsünüz?, der. Hazreti Muhammed der k i : 
Eğer benini bildiğimi bilseniz, benim gördükle
rimi görseniz kıyamete kadar matem tutmak
tan kendinizi alamazsınız., der. Bizlerin birta
kım şeyleri bilmediğimiz ve bilmememizin mil
let namına daha hayırlı olduğunu kabul etme
miz lâzımdır. Hükümranlık sırrı, hükümranlık 
hakkı bütün müesses nizamı elinde tutan, ordu
su ile Anayasa Mahkemesi ile, Meclisi ile, Hükü
meti ile topyekûn milleti ile Kıbrıs dâvasının 
mihrakı etrafında 31 milyonun hukukunun mü
dafaasını taahhüt etmiştir. Ama, rica ediyo
rum, bu mevzuu hafifliklere bu Meclis kürsü
sünü, bu mukaddes kürsüyü yarın çıkacak bir 
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badireden evlatlarımızın evlâdının mesul olaca
ğı ve zararlanacağı bu kürsüyü hafifliklere âlet 
etmiyclim. (Bravo sesleri.) 

Muhterem arkadaşlar ne dâva Adalet Par
tisi, İşçi Partisi davasıdır. Ne dâva Yeni Tür
kiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi davasıdır. 
Dâva topyekûn Türk milletinin davasıdır. İşte 
Altmsoy kardeşimiz neyi öğrenmek istemekte-

. dir ? Hariciyemiz revizyona mı tabi tutulacaktır ? 
Bunu bir sözlü soruyla Meclise getirebilirlerdi. 
Hariciyemizin Türk milletinin bekası, hariçte 
temsil yetkisi ve sıfatları itibariyle tabiî ki, bi
zim olması lâzım. Kusurlu tarafları çok olan 
bu teşekkülü yeniden revize etmek için temen
nilerimizi Sayın Hükümet üyeleri tabiîdir ki ; 
göz önüne alacaklardır. Ama, araştırmanın ne
yi bize öğreteceği mümkündür ki; araştırma bâ
zı zaıflarımızın, bâzı acizlerimizin meydana çık
masına vesile olsun. Şunu bilelim ki; Hakkâri'
nin Beytülşebap kazasmdaki aç ve sefil vatan
daşlar 27 Aralık 19G3 te banyoda boğazlanan 
3 Türkün haberini duydukları gün 300 imzalı 
bir telle Başvekâlete biz Kıbrıs'ta ölmeye gidi
yoruz, intikam almaya hazırız, diye tel çekmiş
lerdir. Azmi bu olan Türkün tabiîdir ki, kürsü
ler işgal etmiş mesuliyetler deruhte etmiş siz 
temsilcileri daha çok hassas, daha çok atik ola
caksınız. Ama biraz hazır olmak mecburiye
tindeyiz, biraz sırlı olmak mecburiyetindeyiz 
Biraz hayati meselelerde çok hassas teşhis ve te
davide dozu kaçırdığımız zaman hastanın öle
bileceğim bilmek mecburiyetindeyiz ve bu -te
enniyi bilmezsek memlekete fayda yerine zarar 
getirmiş olacağız, arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Demirdin 
Başbakan olarak bu yaşta memleketin kaderine 
hâkim olması Türk milleti için de, Kıbrıslı soy
daşlarımız için de büyük bir teminattır. (A. P. 
sıralarından, alkışlar) Buraya ne bir lider için, 
ne de bir başka lider için hoşlarına gitsin diye 
söz söyliyecek tiynette bir insan olmadığımı bi
lerek çıkmış bulunuyorum. Fakat, hepinizin 
Kıbrıs dâvasında biraz sessiz, biraz daha hisli, 
Fransızların «boş fıçı ses çıkarır» dediği gibi, 
boş olmadığımızı kararımızı sükûtumuzun mas
kesinde gizliye rek, takdir gücünü Hükümetin 
ve Meclislerin yürü dediği günü icra organları

mızla beraber yürüme devresini bekliyelim. Ben 
bu araştırmanın Y. T. P. li bir Meclis üyesi ola
rak aleyhindeyim, reddini hepinizden istirham 
eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; bir ye-. 
terlik önergesi gelmiştir. Okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakereler kâfidir, yeterliğin oya sunul

masını arz ederim. 
Erzurum 

Turhan Bilgin 

MAHMUT BOZDOĞAN (Adana) — Aley
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MAHMUT BOZDOĞAN (Adana) — Ç o k 

aziz arkadaşlar, çok ciddî meselelerin millet adı
na konuşulduğu bu kürsüde, Türk Milletini top
yekûn alâkadar eden bir meselede, bâzı hatip
lerin işi bütün hafifliğiyle burada yaygaraya 
boğmaları, teessüfe şayandır. Evvelâ şunu söy-
liyeyim ki, Devlet meselelerinde, millet mese
lelerinde şimdiye kadar aldığımız yol, uzun ve
ya kısa olsun, Türk Milleti tarihin en kritik 
devrine ulaşmış bir durumdadır. Bu itibarla, 
Kıbrıs meselesinin enine boyuna konuşulup 
Türk Parlâmentosunun, Türk Milletinin şerefi
ne lâyık bir istikamette karar almasının zamanı 
gelmiştir. Evvelâ şunu söyliyeyim ki, Sokrat 
«Kendini bil» demiştir. Daha kırk yaşının toy
luğu üzerinde bulunan ve Türkiye Cumhuriye
tinin bir âli mektebinden mezun olabilecek ka
dar diploma sahibi olmıyan insanlar, Türk tari
hinin medarı iftiharı olan büyük adamlarına 
çatmaktan kendilerini kurtaramıyorlar. Bu mu
dur millet severlik, bu mudur Türk tarihine 
hürmet etmek arkadaşlar? 

BAŞKAN — Sayın Bozdoğan, yalnız yeter
lik önergesi aleyhinde konuşunuz lütfen. 

MAHMUT BOZDOĞAN (Devamla) — İstir
ham ediyorum arkadaşlar. Sayın Altınsoy'un 
verdiği önerge bâzı bilinmiyen hususları gün 
ışığına çıkaracaktır. Bu itibarla, arkadaşlarımı
zın Meclis araştırması açılması istikametinde 
oy kullanmalarını istirham ediyorum. Kıbrıs 
meselesi vicdanımızı dilhun eden bir meseledir. 

Teşekkür ederim. 
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3. — Y 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, yeterlik 
önergesini oylarınıza sunmadan önce Başkan
lıkta, çoğunluk olup olmadığı hususunda tered-
düdolduğundan yoklama yapmak istiyoruz. Bi
raz evvel tasvibinize mazhar olan Başkanlık Di
vanı kararı gereğince. («Saymaya lüzum yok» 
sesleri) 

Efendim, beş dakika belki fazla sürer ama 
daha emin oluruz. İstirham ediyorum. İsim 
okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, yokla

ma sırasında isimleri okunduğu zaman bulun
mayıp da sonradan gelen arkadaşlar varsa, lüt
fen işaret buyursunlar. («Sonradan gelen üye
lerin isimleri tekrar okunsun» sesleri) okutayım 
efendim. 

(Sonradan gelen milletvekillerinin isimleri 
tekrar okundu.) 

(«Yeniden yoklama mı yapılıyor» sesleri) 
BAŞKAN — Arkadaşlar istediler, okuttum 

efendim. 
Yoklama işlemi bitmiştir. 
Muhterem arkadaşlar; Diyarbakır Millet

vekili Sayın Tarık Ziya Ekinci Başkanlıkça 
kendisine verilen ihtar cezasından tebriye için 
Tüzüğün 185 nci maddesi gereğince söz istemek
tedir. Kendisine söz veriyorum; buyurun. (Sol
dan, «yoklama neticesi belli olmadan söz vere
mezsiniz, usulsüz muamele yapıyorsunuz» ses
leri) sayılıyor efendim. 

Muhterem arkadaşlarım; hep birden bağı
rırsanız anlaşanlayız. Tüzüğün 185 nci mad
desi ihtar cezasından tebriye etmek istiyen mil
letvekilinin celse sonunda veya Reis isterse cel
senin ortasında söz alabileceğine âmirdir. Yap
makta olduğumuz yoklama biraz sonra oylıya-
cağımız kifayet takriri ile ilgilidir. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Usul hakkın
da söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usulün neyi hakkında. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Usulün yan

lışlığı hakkında. 
BAŞKAN — Nesi yanlış. Sayın Ataöv istir

ham ediyorum görüşünüzü kısa olmak şartı ile 
yerinizden lütfen beyan ediniz de arkadaşları
mızı da tedirgin etmiyelim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başka
nım, görüşmelerin kifayeti hakkında takrir ve
rilmiştir. Yoklama yapılmıştır. Şayet Riyaset 
bir muamele yapması icabederse, görüşmelerin 
kifayetini oya sunmak mecburiyetindedir. Bu 
konuda. kifayet verildiği için hiçbir muamele 
yapılmaz. Şayet Sayın Başkanım ekseriyetin ol
duğu tesbit edilmiş olursa müzekereye geçilir. 
Bitmeden, kürsüye hatip davet edilemez. Ekse
riyet yok diyen sizsiniz. Neticeyi almadan mua
mele yapamazsınız. 

BAŞKAN — Peki efendim, bekliyoruz. Ni
saptan şüphe ettiğimiz anda burada 154 sayın 
arkadaşın var olduğunu saydık. _ Ondan dolayı 
bu şüpheyi izhar ettik, değil mi? 

Efendim, yoklama sonucunda. 254 üyenin 
bulunduğu anlaşılmıştır. Şimdi müsaade buyu
run efendim... 

TURHAN BÎLGÎN (Erzurum) — Reis Bey 
evvelâ, kifayeti oylaymız. 

BAŞKAN — Sayın Ekinci, bir saniye evve
lâ kifayeti oylayacağım. 

Muhterem arkadaşlar kifayet önergesini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi Sayın Mehmet Altmsoy'un Kıbrıs ko
nusunda genel dış politikamız üzerinde bilgi 
edinilmek için Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenîer... Kabul edilmemiş
tir, efendim. 

Sayın Ekinci, size oturum sonunda söz vere
ceğim. 

6. — Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimi kanunu 
tasarısının havale edilmiş olduğu İçişleri, Ada
let, Anayasa ve Plân komisyonlarından seçilecek 
beşer üyeden kurulu bir Geçici Komisyonda gö
rüşülmesine dair önergenin geriverilmesine dair 
önergesine aynı konuda Başbakanlık tezkeresi 
(4/25, 1/86) 

BAŞKAN — Bu mevzuda Hasan Dinçer'in 
ikinci bir önergesi gelmiş ve komisyon teşkili
nin teklifi hakkındaki önergeyi geri istemiştir. 
Onu okutuyorum : 
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Başkanlığa 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin se

çimi kanunu tasarısının havale edilmiş oldu
ğu komisyonlardan seçilecek beşer üyeden ku
rulu bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair 
önergenin geriverilmesini arz ve teklif ederim. 

Adalet Bakanı 
Hasan Dinçer 

BAŞKAN -— Geriverilmiştir. 
Efendim. Aynı konuda kanun tasarısını ge

ri istiyen Başbakanlık tezkeresi vardır, onu da 
okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : 24 . 12 . 1965 tarihli ve 71 - 247/6485 

sayılı yazımız : 

İlgide tarih ve sayısı kayıtlı yazımızla su
nulmuş bulunan «Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinin seçimi kanunu tasarısı» nın geriveril
mesini rica ederim. 

Başbakan 
Süleyman Demirel 

BAŞKAN — Geriverilmiştir. 
7. — Türk - Cezayir Dostluk Grupu kurul

ması hakkında Millet Meclisi Başkanlık Divam 
sunuşu 

BAŞKAN — T. B. M. M. Sayın üyelerinden 
müteşekkil bir müteşebbis heyet tarafından 
T. B. M. M. de bir Türk - Cezayir Parlâmento 
Dostluk Grupu kurulması hakkında Başkanlığa 
bir müracaat vukubulmuştur. 

Hükümetin de müspet mütalâasına rapdedil-
miş olan müracaat, Meclislerin Başkanlık Di
vanlarının 24 Aralık 1965 tarihli müşterek top
lantısında görüşülmüş ve adı geçen grupun ku
rulmasının uygun olacağı neticesine varılmıştır. 
Yasama Meclislerinin dış münasebetlerinin dü
zenlenmesi hakkındaki 378 sayılı Kanuna ve bu 
Kanunun tatbikatında uygulanan yönetmelik 
hükümleri gereğince böyle bir grupun kurul
masını yüksek kararlarınıza sunuyorum. 

Bir Türk - Cezayir Parlâmento Dostluk 
Grupunun kurulmasını kabul edenler.. Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

8. — İçel Milletvekili Mazhar Arikan'ın, Di
lekçe Karma Komisyonu üyeliğinden istifasına 
dair önergesi (4/26) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum . 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Adalet Komisyonu üyesi bulunmaktayım. 

Bu defa zühulen Dilekçe Komisyonu Üyeli
ğine seçilmiş olduğumu öğrendim. Dilekçe Ko
misyonu üyeliği ile ikinci bir üyeliğin birleşe-
miyeceği için Dilekçe Komisyonu Üyeliğinden 
istifa ettiğimi' arz ederim. 

îçel 
Mazhar Arıkan 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

9. — Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Baha-
dınh'nın, birçok genel müdür, memur ve özel
likle Öğretmenlerin baskı altında tutulması, ge
reksiz nakiller yapılması, açığa ya da Bakanlık 
emrine alınması konularının kamu oyu önünde-
tartışilmasına imkân vermek ve Hükümetin 
olumlu bir yola girmesini sağlamak amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/3) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum, efen
dim : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Adalet Partisinin iktidara geldiği günden bu 
yana geçen kısa süre içinde birçok genel müdür, 
memur ve özellikle öğretmenlerin baskı altında 
tutulması, gereksiz nakiller yapılması, açığa, ya 
da Bakanlık emrine alınması Türk kamu oyunu 
ilgilendiren bir konu haline gelmiştir. 

Bu partizanca davranışlar, idare, eğitim ve 
diğer devlet kurumlarında görevli yıırtdaşlan 
tedirgin etmiş ve geleceğine güvenle bakamıya-
cak hale getirmiştir. 

Bunların kamu oyu önünde tartışılmasına 
imkân vermek ve Hükümetin olumlu bir yola 
girmesini sağlamak amaciyle Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir «Genel görüşme» açılması
na aracılığınızı dilerim. 

Yozgat 
Yusuf Ziya Bahadmlı 

BAŞKAN — Efendim, önerge bu birleşim 
bilginize sunulmuştur. Gelecek birleşimde genel 
görüşme açılıp açılmaması mevzuunda görüşme 
yapılacaktır. 
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10. — Eskişehir Milletvekili Ertuğrul Gazi 
Sakarya'nın, Millî Savunma Komisyonundan 
istifa ettiğine dair önergesi (4/28) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Millet Meclisi Millî Savunma Komisyonu 

Üyeliğinden istifa ettiğimi saygı ile arz ederim. 

Eskişehir 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

11. — Manisa Milletvekili Sami Binicîoğlu'-
nun, Yolun - Şark milletleri ile iktisadi, ticari, 
kültürel ve siyasi alanlarda iyi münasebetlerin 
kurulabilmesi hususunda ne düşünüldüğü hak
kında Başbakan ve Dışişleri Bakanlarından söz
lü sorusunun geriverilmesine dair önergesi 
(4/27, 6/145) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Yakın - Şark milletleriyle iktisadi, ticari, 
kültürel ve siyasi alanlarda İyi münasebetlerin 
kurulabilmesi hususunda ne düşünüldüğü hak- BAŞKAN 
kında Sayın Başbakandan ve Dışişleri Bakanı- I geçiyoruz. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1965 Kalkınma İstikrazı hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (1/59) (S. Sayısı : 2) (1) 

na tevcih etmiş olduğum sözlü sorumun geli
verilmesin! saygılarımla rica ederim. 

Manisa 
Sami Bmicloğhı 

BAŞKAN — Geriveril mistir. 
. Muhterem arkadaşlarım, Türkiye işçi1 Par

tisi Grupu Başkanvekili imzası ile gelen bir 
takrirde, şahsı adına konuşan Kars Milletvekili 
Sayın Celâl Nuri Koç konuşmalarında partimi
zin görüş ve prensiplerini tahrif ederek beya
natta bulunmuş ve Sayın Genel Başkanımız 
Mehmet Ali A.ybar'a lisanen tecavüzde bulun
muştur. İçtüzüğün 95 nci maddesi gereğince 
Grupumuz adına Konya Milletvekili Yunus Ko-
çak'a söz verilmesini rica ederiz, denilmektedir. 

Başkanlık bu konuda bir sataşma olduğuna 
kaani değildir. Eğer grupunuz direniyorsa, bu
nu oyla halletmek mevkiindeyim. Direniyor mu
sunuz efendim ? Direniyorsunuz. 

Efendim, Sayın Celâl Nuri Koç'un konuşma^ 
smda Türkiye tşçi Partisi Meclis Grcıpuna sa
taşma olduğunu kabul edenler lütfen işaret bu
yursunlar... Kabul etmiyenler... Reddedilmiştir, 
efendim. " 

Gündemin diğer maddelerine 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, M.'iliye 
Bakanı Sayın İhsan Gürsan bu tasarının önce
lik ve ivedilikle görüşülmesi'-hakkında bir öner
ge vermiş bulunuyor, önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gündemin birinci görüşülmesi yapı

lacak işler arasında bulunan 1965 Kalkınma İs
tikrazı hakkındaki kanun tasarısının biran önce 
yürürlüğe girmesi zorımluğu olduğundan hak
kında öncelik ve ivedilik kararı verilmesini ve 
gündemde bulunan diğer işlere takdîmen görü
şülmesini saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Maliye Bakanı 
İhsan Gürsan 

BAŞKAN — Efendim; önergenin evvelâ ön
celikle görüşülmesi hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Bu tasarımn öncelikle görüşülmesi husu
sunu kabul edenler lütfen işaret buyursun. Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 2 S. Sayılı uasmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

Kanun tasarısının gerekçe ve maddelerinin 
tümünün okunmasına lüzum var mı efendim!.. 
(Yok, yok, sesleri) Yüce Heyetiniz lüzum gör
müyor. Şu halde kanunun tümü üzerinde söz is-
tiyenler,... 

Kesit Ülker; buyurun. 
KESİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlar, 1965 Kalkınma İstikrazı hakkında ka
nun tasarısını müzakere ediyoruz. Evvelâ şu
nu arz edeyim ki, bu 400 milyon liralık iç is
tikraz başlığından da anlaşılacağı veçhile, kal
kınmaya kullanılacaktır, yani cari masraflar 
içiıi kullanılmıyacaktır. Nitekim birinci madde 
de bunu açıkça ifade etmektedir. Hâsılı, 1965 
bütçe yılında yapılacak yatırımların finans-
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manmda kullanılmak üzere, 400 milyon liraya 
kadar 1965 kalkınma istikrazı. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bu yıl tamam
lanmış ve yeni bir yıla girmiş bulunduğumuza 
göre, bu paranın kalkınmanın neresine harca
nacağı, 1965 senesinde kalkınmanın neresine 
harcanacağı, bir sual vaziyetindedir. Bu, işin 
bir tarafı. 

İkinci bir nokta; piyasada sıkıntının cari 
olduğu, tüccarın kredi talebinde bulunduğu bir 
sırada, 400 milyon liralık bir istikraz yapaca
ğız. Yani piyasadan para çekeceğiz. Halbuki 
tüccar, özel teşebbüs iddialarımıza göre, İktida
rın iddialarına göre, biz özel teşebbüsçüyüz, 
Özel teşebbüse yardım edeceğiz, onu ferahlata
cağız. Ama Meclise gelen kanun tasarısında 
özel teşebbüsten -büyük bir kısmı, şüphesiz 
öyle olacak, gerekçesi de öyle - para alacağız. 
Bu nasıl massedilecektir, piyasa tarafından ve 
piyasanın üzerinde şu günkü şartlar içerisinde 
nasıl bir tesir icra edecektir? Bunun üzerinde 
dikkatle durmak mecburiyetindeyiz. 

Nihayet şu noktayı da ifade etmekte fayda 
vardır. Bundan evvel gelen 1964 yılında Cum
huriyet Halk Partisi hükümetlerinin getirmiş 
olduğu 200 milyonluk istikraz hakkında buna 
benzer kanunda Adalet Partili arkadaşlarımız 
bunun piyasaya zarar vereceğini, zararlı ola
cağını, yapılmaması lâzımgeldiğini şiddetle mü
dafaa etmişler ve kırmızı rey kullanmış idiler. 
Şimdi, aynı siyasi partinin 200 değil, 400 mil
yonluk iç istikraz için nasıl vaktiyle kırmızı 
oylarının tersine oy kullandıklarının gerekçe
sini de öğrenmek isteriz. O zaman bizim için, 
«Siz vergi alıyorsunuz, istikraz yapıyorsunuz, 
Devleti borca sokuyorsunuz, bunların faizleri 
vardır.» diye bize çıkışıyorlardı ve bize kırmızı 
rey veriyorlardı. Bu sebeple, biz, bu iç istik
raz üzerindeki Adalet Partisi Hükümetinin gö
rüşünü öğrenmek isteriz. Neden böyle tam ter
sine kırmızıdan beyaza nasıl gelmişlerdir? Bu
nun da gerekçesini öğrenmek isteriz. Hepinizi 
saygiyle selâmlarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, söz is-
tiyen arkadaşlar sırasiyle, Saym llyas Seçkin 
ve Saym Mesut Erez'den ibarettir. 

Buyurun Sayın llyas Seçkin. 
1LYAS SEÇKİN (Ankara) — Saym Baş

kan, muhterem arkadaşlar; 1965 malî yılı bütçe 

giderleriyle gelir tahminleri arasındaki farkın 
400 milyon liralık bir iç istikrazla karşılanacağı, 
mezkûr malî yıl bütçesi Büyük Mecliste konuşu
lurken tartışılmış ve kanuniyet kespetmiş idi. 
Şimdi, Bütçe Kanuniyle verilen bu yetkiye da
yanarak Hükümet, Maliye Bakanımız Meclisten 
bu 400 milyon liralık istikrazın fiilen yapılması 
için ayrıca yetki istemektedir. Gerekçede şöy
le muvafık bir ifade var; bütçe giderleriyle ge
lir tahminleri arasındaki farkın 400 milyon lira
lık faıkm iç istikrazla karşılanması kabul edil
miştir, şimdi kanunu, istikrazı yapmak için bu 
kanunu sunuyoruz, diyor. 

Benim bu vesile ile Büyük Meclise arz etmek 
istediğim nokta şu, 1965 malî yılı bütçesi Mayıs 
ayı sonunda kabul edilirken, gelirlerle gider
ler arasında tam bir mutabakat olduğu aradaki 
400 milyon gibi cüzi bir açığın da iç istikrazlar
la kapatılacağı ifade edilmişti. 1965 malî yılı 
bütçesi yürürlüğe girdikten sonra ek ödenekler 
ve çeşitli masraf kanunları ile bu bütçeye tahmi
nen 850 milyon lira civarında bir masraf daha 
şarj edilmiştir. O halde, bütçenin kabulünden 
sonra yapılan bu zamlarla bütçenin 850 milyon 
liralık asgari daha fazla açığı olduğu kabul 
edildi. Muhterem arkadaşlar, mesele o değil. 
Hükümet bundan zannımca iki ay evvel bütçe 
gelirlerindeki gerçekleşme oranı düşük olduğu 
için, bütçede cari masraflarla ve yatırımlarla 
global olarak bir % 10 nisbetindc tasarrufu ön
gördüğü bunu karar halinde tesbit edip ve ba
kanlıklara tebliğ ettiğini ifade etmişti. Bundan 
1 -5 gün evvel yine gazetelerde okuduğumuza 
göre, Hükümet; kâfi gelmemiş bu yüzde 10 ta
sarruf, yüzde 5 nisbetindc bir tasarruf daha 
yapılması lâzımgeldiğini bütün bakanlıklara 
tebliğ etmiş. Şimdi, 1965 malî yılı bütçesiyle 
tesbit edilen cari giderler ve yatırımlarda yüz
de 15 nisbetindc Hükümet fiilî bir tasarrufa git
miş. Ona rağmen, o da kâfi gelmemiş. Şimdi 
-100 milyon liralık istikrazı Büyük Meclise ge
tiriyor. 15 milyar 800 milyon lira civarında olan 
bir bütçede yüzde 15 tasarruf yaparsınız, 
2,5 milyara yakın bir tasarruf, ondan sonra o da 
kâfi gelmez bütçenin açıksız kapatılması için 
400 milyon liralık bir istikraz teklifiyle Mec
lisin karşısına gelir. Şimdi arkadaşlar nereye 
gidiyoruz ? Onu Büyük Meclise arz etmek iste
rim. 
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İkibuçuk, üç aydan beri istihkaklar, fiilen 
yapılmış hizmetlerin karşılıkları, merkez mu
hasebesinde nakit beklemektedir. Tasarruflar 
% 15 nisbetinde yapılıyor, buna rağmen Hükü
met 575 - 580 milyon lira civarında fülen öden
miş istihkakları nakit olmadığı için karşılıya-
mıyor. Mütaahhit, iş sahibi, ifa eden, Devlete 
karşı hizmet eden vatandaşların alacakları te
dahülde kalıyor. Bu, 1964 senesinde de oldu 
arkadaşlar. Ama, son Ocak - Şubat ayında ol
muştu. Bu sene Ekim ayından itibaren başla
dı. Ben haber veriyorum, Büyük Meclise 1966 
Bütçesinde bu ödeme sıkıntısı, ödeme güçlüğü 
bu gidişle Temmuz ayında filân başlıyacaktır. 
Haziran ayında veya Temmuz ayında Hükü
met ödeme sıkıntısı ile karşı karşıya gelecektir. 
400 milyon liralık bir iç istikraz teklifi, aslın
da Üçüncü İnönü Hükümetinin Büyük Millet 
Meclisine sunduğu 1965 Bütçesinde de var idi. 
İnönü hükümetleri de bilhassa 1964 senesinin 
Ocak, Şubat aylarında ödeme sıkıntısı ile kar
şı karşıya gelmişlerdi. Bu sene Ekimde, gele
cek sene Temmuz ve Haziranda başlarsa, bü
yük Meclisin bu ciddî mesele üzerinde titizlik
le durması lâzımgeldiği kanaatindeyim. Mese
lenin 400 milyon liralık bir iç istikraz ile hal
ledileceğine kaani değilim. İç kaynakları, ta
sarrufu artırmak, harekete getirmek, bir ta
raftan iktidarda bulunan Adalet Partisi, «özel 
sektörün ben taraflısıyım» der, öbür taraftan 
dört aydan beri özel sektörün Hükümete yap
tığı hizmetlerin karşılığı olan 570 milyon lira
yı ödiyemez. Buyurun ve ilk defa Cumhuri
yet tarihinde böyle bir ödeme güçlüğü, sıkın-
tısiyle karşı karşıya kalıyor Hükümet ve Hü-
met, ne Hükümet programında ve ne de bütçe 
konuşmaları sırasında bu sıkıntıyı giderecek en 
küçük bir tedbir aldığına dair bir işaret getir
miyor. Nasıl halledecek bu işi? Bu Meclisin 
şimdiden ciddî olarak bu mesele üzerinde dü
şünmesi lâzımgeldiği kanaatindeyim. 

Bendenizin aslında bu 400 milyon liralık iç 
ikrazın iki ay evvel, Hükümet hemen teşekkül 
eder etmez, Büyük Meclise getirilmesi lâzım-
geldiğinc inanıyorum. Tedbir, o zaman çok da
ha müessir olur idi. Hükümet geç kalmıştır 
bu tedbiri getirmekte. Ama, tedbir gayet cüzi 
bir tedbir. Buna rağmen % 15 bütçede kısıntı I 
yapmaya mecbur kalmış vo yine hâlâ bütçe I 

denk değil, ekonomi istikrara doğru yönelmi-
yor, fiyatlar artıyor. Bunları söylemek için 
huzurunuza çıktım, tehlike çanını Büyük Mec
lise çalmak için huzurunuza çıktım. Hükümet 
en kısa zamanda bu işlere muhakkak ciddî ted
birler almalıdır ve Meclise getirmelidir. Hür
metlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Mesut Erez. 
MESUT EREZ (Kütahya) — Muhterem 

Başkan, muhterem milletvekilleri, huzurunuz
da bulunan tasarı Sayın llyas Seçkin Beyefen
dinin de temas buyurdukları gibi, 1965 Bütçe
sine ait Muvazenei Umumiye Kanununun 3 ncü 
maddesiyle Hükümete verilen yetkiye istinaden 
getirilmiş bulunmaktadır. Binaenaleyh, daha 
1965 bütçesi görüşülürken ve kanunlaşırken, 400 
milyon liralık bir istikraz yapılması gerektiği der
piş edilmiş idi. İşte, bu kanun mucibince şimdi 
huzurunuza bu kanun tasarısı getirilmiş bulun
maktadır. Mesele bundan ibarettir. 

Şimdi, Sayın Reşit Ülker Beyefendinin bâzı 
mütalâaları oldu. Ben de kendi düşüncelerimi 
arz etmek istiyorum. 

İyi not edebildiysem, Reşit Ülker Beyefendi, 
bu istikraz cari masraflar için kullanılacaktır, 
dediler. Muhterem milletvekilleri, biliyorsunuz 
ki, bütçenin gider kısmı, cari masraflar, yatırım 
masrafları ve transfer harcamaları şeklinde üç 
bölümde mütalâa edilmektedir. Buna mukabil 
bir de gelir bütçesi vardır. Şimdi bu 400 000 000 
liralık istikrazın sadece cari masraflara harcana
cağı hiçbir şekilde iddia edilemez. Çünkü, falan
ca tahsisat efendim, meselâ filân verginin karşı
lığı yatırıma harcanacak, filân verginin karşılığı 
da cari masraflara harcanacak. Binaenaleyh, bir 
istikraz yapılacak, o cari masraflara harcanacak 
veya bu istikrazın 200 milyon lirası cari masraf
lara harcanacak, 200 milyon lirası da yatırım 
masraflarına harcanacak diye bir tefrik yapıla
maz. Esasen bütçenin strüktürü buna müsait de
ğildir. Bir defa bunun esası şu demektir ki, da
ha bütçe kanunlaşırken, yatırım masrafları ile, 
cari masrafları ile bir küllolarak tahmin edil
miş ve varidat da nazarı itibara alınarak 400 mil
yonluk bir eksiklik bulunduğu görülmüş ve bu
nun da iç istikraz ile karşılanacağı derpiş edil
miştir. 

Sayın Reşit Ülker Beyefendinin ikinci bir mü
talâası oldu, piyasada sıkıntının cari olduğu bir 
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devirde, tüccarın da kredi talebinde bulunduğu 
bir devirde, istikraz yapmak doğru olur mu, tüc
carı bu sıkıntıya sokmaz mı? Diye buyurmuşlar
dır. Şayet iyi not edebil diysem, fikri müdir bu 
idi. 

Muhterem milletvekilleri, halen piyasada pa
ra arzı 15 milyar lirayı bulmuştur. Ve konso
lide mevduat geçen seneye nazaran 1 milyar 363 
milyon lira bir artış göstermiştir. Konsolide 
mevduatta 1 milyar 363 milyon bir artış var. Kon
solide kredilerde de keza bir milyar 900 milyon 
civarında bir artış mevcuttur. Bu arz ettiğim la-
kamlar bugünlerde münakaşası yapılan fiyat ar
tışlarının da aynı zamanda bir sebebidir. O hal
de, şu neticeye varıyoruz; eğer bütçede dörtyüz 
milyon liralık bir istikraz yapılacağı derpiş edil
meseydi dahi, fiyat artışlarına karşı yine bir 
istikraza gitmek icabedebilirdi. Demek ki, piya
sadaki durum, mevduat durumuna bakacak olur
sak; istikrazı kolaylıkla mahzedecek haldedir. 

Muhterem llyas Seçkin Beyefendinin ikazla
rına teşekkür etmemek elde değildir. Bunu Hükü
met de biliyor, efendim, bizim grupumuz da bu 
işin farkındadır, ancak ben şunu hatırlatmakla ik
tifa edeceğim. 1963 yılı bütçesinde yüzde 7 tasar
rufa gidilmişti. 1964 yılı bütçesinde de keza yüz
de 10 tasarrufa gidilmişti. O zamanlar, tasarru
fa gidilmesini icabettiren sebepler ne ise, 1965 
yılında da tasarrufa gidilmesini icabettiren se
bepler aynıdır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — İki arkadaşımız daha söz istemiş 
bulunuyor, Sayın Talât Köseoğlu ve Sayın Yu
nus Koçak... Buyurunuz Sayın Talât Köseoğlu. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Muhterem 
arkadaşlarım, bir iktidar sadece Bütçe Kanunun
da gösterilen gelir kaynakları ile bağlı olmakla, 
beraber, bu gelirin sadece vergilerle elde edile
cek kısmı ile bağlı kalmasına da imkân yoktur. 
Her iktidar yapacağı büyük hizmetler karşılığın
da elbette ki, iç ve dış borçlanmaya gidecek. Ya
pılan bu istikraz ile yine kanunun isminden de 
anlaşılacağı veçhile kalkınma istikrazı olacaktır. 
İktidar bu parayı kalkınmaya, âmme hizmetleri
ne, âmme yatırımlarına sarf edecektir. Âmme 
yatırımları gayet tabiî olarak birtakım neticeler 
meydana getirecektir. İster özel sektör olsun, is
ter âmme sektöründe olsun, borçlanmadan, bu 
borcu temin etmeden yalnız kendi sabit geliri ile 
âmme hizmetini veya özel hizmeti yürütmesine 

imkân ve ihtimal yoktur. O bakımdan, borçlan
ma bizi korkutmamalıdır. Muhalefetteki arka
daşlarımız her mevzuda, bu gibi istikraz mevzu
larında daima hassasiyet gösteriyor. Ve enflâs
yona gidiyorsunuz. Piyasadan parayı çekiyorsu
nuz, piyasayı sıkıyorsunuz, özel teşebbüse fayda 
yerine zarar getiriyorsunuz şeklinde ithamlarda 
bırakıyorlar bizi. Halbuki bugün 17 - 18 mil
yarlık bir bütçe içinde 400 milyon liralık bir 
borcun büyük bir borç olmaması gerekir. Biz, 
şu kanaatteyiz ki; bu yapılacak borçların âmme 
hizmetine sarfı ile elde edilecek menfaat istikra
zın yapılmasındaki mahzurlarından daha büyük 
olacaktır. O bakımdan Hükümetin bu teklifi ye
rindedir. Ben Şahsan müsbet oy kullanacağım, 
sevgili arkadaşlarım, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Yunus Koçak, buyuru
nuz. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Sayın Baş
kan, Sayın milletvekilleri; malî hayatımızda 
uzun zamandan «beri borçlanmak bir gelenek 
haline gelmiştir. Hükümetlerin bugüne kadar 
yaptıkları ve yapmakta oldukları mütemadiyen 
dıştan, olmayınca da içten istikraz yapmak su
retiyle cari masrafları karşılamak ve gerekçe-
d3 belirttiğimin tam tersine olarak, bu istikra
zı cari giderlerde kullanmak yolunda gelişmiş
tir. Bu bakımdan hu istikrazın da her hangi 
bir fayda sağlıyacağı yatırım ve finansman ih
tiyaçlarını temin edeceği ve karşılıyacağı biz
ce inandırıcı bir gerekçe olarak görünmemekte
dir. tstikraz, ıborçlanma 15 yıldan beri Hükü
metlerin övündüğü, güvendiği gurur duyduğu 
ve âdeta yeni bir millî gelir artırma yolu gibi 
sanki bir sanayileşme yolu, saoıki bir kaynak 
bulmak yolu gibi gösterir hale gelmiştir. Bu 
bakımdan, Türkiye'nin iç ve dış borçlan gün
den güne yükselmekte ve Hükümetler bu borç
larla icrai sanat eder hale gelmiş bulunmak
tadırlar. Biz, bu sebeple bu borçlanmaların kar r 

şısındayız. Ve bu borçlanmalardan hiçbir fayda 
sağlanacağı kanaatinde değiliz Eğer Hükümet, 
gerçekten gelir sağlamak istiyorsa millî geliri 
yüksek istiyorsa, bütçe açığına düşmek istemi
yorsa, o zaman, gerçekten millî geliri artırıcı 
tedbirler bulabilirdi. Ama yeter ki, Hükümet 
'birtakım ciddî ve gerçekçi tedbirlere el atma 
cesaretini gösterebilsin. Hükümetler 'bu cesare
ti gösteremediği müddetçe Türkiye'de borçlan
ma ahvali âdi haline gelecek ve o borçlanma-
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lardan milletin hiçbir kârı foulunmıyacaktır. Bu 
sebeple bu 'borçlanmaların faydası olduğu mü
lâhazasına katiyen iştirak etmiyoruz. Eğer Hü
kümet, bu borçlanmadan kurtulmak istiyorsa; 
yüksek gelir katagorilerine de vergilendirmek 
suretiyle, bu açığı kapatabilirdi ve bu -borçlan
maya o zaman lüzum görülmezdi. Ama Hükü
metin şimdiye kadarki, Hükümetlerin tutagel-
diği yol, bu gibi verimsiz ve faydasız yollara 
(başvurmak ve bu yollarından faydalanarak iş
leri karınca adımiyle, kaplumbağa adımiyle 
yürütmeye çalışmak ve yaptıkları ufak tefek 
gösteriş hareketleriyle halkı avutmaktan ibaret 
olmuştur. Bu sebeple, bu gibi borçlanmaların 
iç ve dış istikrazların halkımıza yüklediği yük 
ve mükellefiyet oranında bir fayda sağlaması 
da asla melhuz değildir. Adalet Partisi Hükü
met programında da hiçbir gerçekçi tedbir gös
termemiştir. Hiçbir ciddî kalkınma tedbiri, hiç
t i r ciddî sanayileşme tedbiri Hükümet progra
mında yer almamıştır. Sadece ne zaman tahak
kuk ettirileceği meşkuk ve ne zaman meydana 
getirileceği meşkuk, birtakım vaitler koleksi
yonu halinde 'bir programla Hükümet karşımıza 
çıkmış ve ibu programın arkasından, 'bu tatlı va-
itlerin, arkasından evvelâ asgari geçim indirimi
ni erteleme kanunu ile ve sonra böyle bir iç is
tikraz kanunu ile karşımıza çıkmış 'bulunmak
tadır. Bizim kanaatimiz odur ki, Hükümet bu 
faydasız yollardan kurtulmadıkça, Hükümet 
geliri artırıcı, sanayileşmeyi hızlandırıcı yeni 
ve ciddî tedbirler almadıkça bu gibi istikraz
lar bir millet için saman alevi g'lbi ufak tesis
ler yapacak ve arkasından yeni 'borçlanmalar, 
yeni borç kapıları açmaya çalışacaktır. Bu ba
kımdan fbizim şahsan ibu borçlanmaya taraftar 
olmadığımızı Ibelirtmek isterim 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, buyurun. 
REŞÎT ÜLKER (İstanlbul) — Vazgeçtim 

efendim. 

BAŞKAN — Faik Kırbaşîı buyurunuz. 
PAÎK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın arka

daşlar, biliyorsunuz ki, bütçeler teknik bakım
dan hazirlandıktan sonra, bir tevazün sağlan
ması bakımından, bâzı teknik hususlara da baş
vurulur. Bunlardan bir tanesi de Bütçe teva
zününü sağlamak usulerinden birisi de; iç istik
raz yoludur. Zaten huzurunuza gelmiş bulunan, 
kanunlaşması istenilen kanun teklifi geçen Bü

yük Millet Meclisinde kanunlaşmış olan Bütçe 
tasarısının bir neticesidir. Bunu burada uzun 
uzadıya münakaşa etmeye lüzum ve ihtiyaç 
yoktur. Buraya çıkan arkadaşlar, bu vesile ile 
Hükümetin tutumunu ve programının tenkid et
mek istemişlerdi:*. Ama, şu bir gerçektir ki, dün
yanın her taraf nida, bütün demokratik memle
ketlerde ve hattâ bugün Yugoslav'ya dâhil bir
çok sosyalist memleketlerde dahi iç istikraza 
oir ihtiyaç hissedilmiştir. Gidilmiştir demiyo
rum,. ihtiyaç hissedilmiştir. Bunun gerek iktisa
di, gerek sosyal, gerekse siyasi bakımdan birçok 
sebepleri vardır. Bütçe açığını kapatmak mak-
sadiyle gidilmiş olması teknik bir husustur. 
Bütçe açığını kapatmak ne demektir. İç istikraz 
yolu ile bütçe açığını kapamak demek; bunun 
hakiki mânası âmme hizmetlerine kredi yolu ile 
devam etmek demektir. Bu kredi, millete ve
rilen kredidir. Kaldı ki, Devletin itibarının öl
çülmesi bakımından da Devletin hiçbir ihtiyacı 
olmamış olsa dahi, yani bırakın bütçe açığı mev-
zuubahis olmasın. Bu hadlerde dahi iç istikraza 
gitmek zaruretleri vardır. Bu bir ekonomik ted-
oirdir. Nitekim, 1933 Rusya'sında, aynı şekilde 
1048 Rusya'sında yine aynı şekilde Kruşçef in 
iktidardan düşmesinden 2,5 ay evvel Rusya'da 
iç istikraza gitmiştir. Sebebi nedir bilir misiniz? 
Sebebi; Devletin itibarını yoklamaktır. Bu da 
bir usuldür. Bu arada Hükümetin getirdiği 
teklif de bunların dışında bir âmme hizmeti gör
mek için milletin kendisini krcdilemcsi ıncvzuu-
balıistir. Bu bütçe açığı başka yoldan kapatıla
maz mı? Gayet tabiî kapanır. Ne ile kapanır? 
Yeni vergilerle, yeni vergiler ihdas etmekle, 
başka, mevcut vergilere zam yapmakla başka, 
emisyon yolu ile. Görüyorsunuz ki, Hükümet 
gayet hüsnüniyetli ve halisane bir tekli fle, da
ha doğrusu, bundan evvel Yüce Meclisin kendi
sine bahşetmiş olduğu hakka istinaden huzuru
nuza gelmiştir. Bir arkadaşım buraya çıktılar, 
zamanı geçti dediler. Kendisinden bu hususta 
teknik malûmat sormak isterdim, bizce zamanı 
geçmemiştir. Çünkü, yeni Hükümet büyük bir 
iktidar değişikliği ile huzurunuza gelmiş ve bü
yük bir program ile kendisini halka sunmuştur. 
Bu piyasada büyük hareket, büyük itimat de
mektir. Bu durumda piyasada para hasmı ha
li ile artacaktır. Birçok gizli kalmış paraların, 
yani jşlemez halde bulunan paraların piyasaya 
arz edilmesi, bu program karşısında, zaruridir. 
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Bunun iktisadi mânasmda da Hükümet, dcği1 

böyle bütçe kanunu ile kendisine bahşedilmiş 
bir şeyi huzurunuza getirmiş olsun, enflâsyona 
mâni olabilin ek için piyasadaki paranın bir kıs
mını iç istikraz yolu ile çekmesi de normaldir. 
Demek oluyor ki, Hükümet bunu halisane ve hüs
nüniyet çerçevesi içinde ve âmme hizmetlerine 
400 milyon lira daha ilâve yapabilmek ve hattâ 
birçok para hastalıklarını bu yönden önleme ça
resine baş vurmak için huzurunuza gelmiş bulun
maktadır. Sonra burada dendi ki, özel sektör ile 
iç istikraz arasındaki münasebetler incelendi ve 
bu özel sektöre bir darbedir dendi. Herhalde bu
raya çıkan arkadaşım, özel sektör ile iç, istikraz 
arasındaki münasebeti bilmiyorum, biraz iktisadî 
ve malî noktai nazardan pek iyi kuramamışa 
benziyor. Çünkü, iç istikraz tahvilleri, özel sektö
re yüzde yüz hitabotmez, efendim. Evet, efendim 
buradr, emekli ve dulların iç istikraz tahvilleri al
masından tutun da birçok iktisadî teşekküllerin 
(ben içinde bulundum) ve bankaların ve hattâ 
Emekli Sandığının dahi iç istikraz tahvilleri al
dığı görülmüştür. Özel sektörün iç istikraz tah
villerine hücumu çok nâdirdir. Özel sektör kendi 
yatırımlarını faydalı bulmazsa daha iyi menabiî 
sağlıyamazsa o zaman iç. istikraz tahvilleri almak 
yoluna gider. Hiç bir Hükümet özel sektöre zor
la iç istikraz tahvili satmamıştır. Diğer taraftan, 
iç istikraz tahvillerinin bir de özel cephesi vardır. 
Bir borçlanma yapıyorsunuz, borçlanma yolu ile 
âmme hizmeti görüyorsunuz, belki de geniş çapta 
yatırımlara giriyorsunuz ki, doğrudur; şu hale 
göre görülen âmme hizmeti gelecek nesillere va
beste bir hizmettir. Bu bakımdan gelecek nesille
rin de bu borçlanmaya iştirakini ve mesuliyetini 
paylaşabilmesi bakımından da sosyal cephesi, sos
yal noktai nazardan iç istikraz tahvilleri yerinde
dir. Kaldı ki; Hükümet gerekçesi zaten bunlara 
«Kalkınma Tahvili» ismini takarak ve bu hüvi-

" yetle Yüksek Meclisin huzuruna gelmiş bulun
maktadır. 

Son sözlerim şudur; iç istikraz tahvilleri nor
mal bir işleyiştir. Bütçenin geçen devre kabulü 
ile beraber, Hükümete verilmiş olan yetkiye isti
naden huzurunuza gelmiş olan iç istikraz, 400 
milyon liralık İç İstikraz Kanununun tasvibedil-
mesini ve bu hususda fazla münakaşa ve mütalâ
aya, teknik balamdan lüzum olmadığını beyan 
eder, hürmetlerimi sunarım efendim. 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde başka 
söz istiyen yoktur. Maddelere geçilmesini.... 

MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (ts-
mir) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Pardon, görmedim, efendim. Bu
yurun Saym İhsan Gürsan. 

MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (İz-
mir) — Muhterem Bakan, değerli arkadaşlarım, 
«Simdi vermiş olduğumuz karala tetkik ve müza
keresine başlamış olduğumuz kanun tasarısı, 400 
milyon liralık bir iç istikrazın gerçekleştirilme
sini tazammun etmdktedir. Tasarı bildiğiniz gibi, 
saym arkadaşlarım da /temas ettiler, Hükümet
çe 10G5 malî yılı Bütçe Kanununun 3 ncü mad
desiyle verilen yetkiye dayanılarak hazırlanmış 
ve tasvibinize arz 'edilmiştir. Bu istikrazın ya
pılmasını zaruri kılan sebepler zannediyorum ki, 
büyük bir kısım arkadaşlarımın hafızalarından 
her halde çıkmamıştır. O zaman tartışma mev
zuu olmuş ve tasvibediîmiştir. Bütçe tatbikatı
nın 9 aylık sonuçları bu istikrazın yapılmasını 
zaruri kılan neticeleri önümüze serdiği için, hu
turunuza bu 400 milyon liralık istikrazı bu yet
kiye dayanarak sevk etmiş bulunuyoruz. Şüphe
siz ıtasjvip Yüce Heyetinizindir. 

1964 Kalkınma istikrazı tahvillerinin satışın
dan' aldığımız neticeler, 1965 yılı için ihracını 
derpiş ettiğimiz kalkınma tahvillerinin de, kısa 
bir süre içinde satılacağı kanaatini 'bize kuvvetle 
vermektedir. Intibaımız budur, kanaatimiz bu
dur. Bunun aksine olan fikirlere de hürmet 
ederiz. 

' 1964 Kalkınma İstikrazı Tahvilleri zannedi
yorum ki, geçen sene de konulmuş idi. 20 gün 
<?ibi kısa bir müddet içerisinde elden çıkarılmış, 
bu miktarın 165,5 milyon liralık kısmını özel 
sektöre, mütebakisi de resmî müesseselere satıl
mıştır. 

Bu arada istitraden şunu da arz edeyim ki, 
biraz sonra Sayın İlyas Seçkin ve Saym Ülker 
arkadaşımın tenkidlerine arzı cevabettiğim za
man, bâzı kısımları da burada açıklamakta fay
da görmekteyim. Halen piyasanın müsaidoldu-
ğu ve geqeıı sene ile kabili mukayese görmediği
miz bir canlılık arz ettiğini nazara alacak olur
sak, piyasanın uygun bir zamanında normal bir 
süsbriktion devresi içinde 400 milyon liralık tah
villerin de tamamen satılacağını hemen, hemen 
muhakkak görmekteyiz. Şimdi, muhterem ar-
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kadaşım Erez gerek Ülker arkadaşıma, gerekse 
Seçkin arkadaşıma cevaplarını vermekle bera
ber, ben de bâzı mevzular üzerinde kendilerini 
tatmin için bâzı bilgileri kendilerinin tetkikine 
ve nihayet kanaatlerinde de insafına terk et
mek, bırakmak istiyorum. 

Reşit Ülker arkadaşım, bu para kalkınma
nın neresine harcanacaktır dediler? Sayın Ül
ker arkadaşım bütçenin gider ve gelir tahmin
lerinin hangi esaslara dayanıldığmı bilmemesini 
katiyen kabul etmem. Eski bir politikacı ve 
kuvvetli bir kültüre sahibolan bu arkadaşım 
bir malî yıl bütçesinin hangi esaslar dairesinde 
hazırlandığını bu esasların neye istinadettiğini 
ve Maliye Bakanlığının bu mevzudaki fonksiyo
nunun nelerden ibaret olduğunu zannediyorum 
benden çok daha iyi bilirler. Bütçenin gelir
leri, biliyorsunuz yatırımlar, bugün bir plân dev
resi içindeyiz. Ve 4 ncü senesini de idrak edi
yoruz. Yatırımlar tamamen Devlet Plânlama 
Teşkilâtının tetkiklerine, esaslı tetkiklerine plân 
hedeflerine göre, kalkınma hedeflerine göre 
hazırlanmakta, Yüksek Plânlama Kurulunda 
tasvibedildiktcn sonra her sene programları ha
zırlanmaktadır. Harcama tabanlarında, ister 
cari harcamalarda olsun, ister sermaye teşkili 
ve transfer harcamalarında olsun, yine aynı 
esaslar dairesinde hazırlanmaktadır. Bu itibar
la, harcamaların tahmininde istinadedilen pren
sip ve esaslar, tamamen bambaşka, yatırımları 
da ihtiva etmek üzere almıyor. Nihayet bunla
rın karşılığını teşkil eden membalar üzerinde 
hassasiyetle durulmak suretiyle özel ve normal 
gelir kaynaklarından elde edilen hâsılat kâfi 
gelmezse ki, makro denge mevzuunda da nazarı 
itibara alınır. Fcyzioğlu arkadaşım bunları ben
den çok daha iyi bilirler. Aradaki fark iç is
tikraz tahvilleriyle karşılanmaktadır. Ve tea
mül olarak da senelerden beri aynı esasa daya
nılmaktadır. Bu itibarla, bu para kalkınmanın 
neresine harcanacaktır, şeklindeki bir sualleri
ni zannediyorum ki, sadece kendileri için söy
lenmiş bir söz olarak kabul ediyorum. Zannedi
yorum ki, Sayın Yunus Koçak arkadaşım da 
aynı şekilde bir tereddüt ve mütalâa izhar etti
ler. Bu şekildeki cevabımın kendileri için de bir 
cevap şeklinde oldu sanıyorum, bunu böyle ka
bul ederler, sanyıorum. Sayın Ülker arkada
şım piyasada bir sıkıtının cari olduğu, tüccarın 
kredi talebinde bulunduğu bir sırada, bu istik

razı yapmanın doğru olmadığını ileri sürdüler. 
Ve bu piyasa tarafında nasıl massedilecektir, 
anlamıyorum, dediler, tesbit edebildiğim ka-
dariyle. Zannediyorum ki, Sayın Seçkin arka
daşım da bir başka türlü eniflâsyonist temayülü 
öne sürerek, fiyatların artışını ve bâzı sıkıntı
ları öne sürerek aşağı - yukarı zannediyorum ki, 
aynı şeye temas ettiler. Biz aynı kanaatte deği
liz. Evvelâ şunu belirteyim ki, bizim bugünkü 
piyasanın arz etiği canlılık karşısında, 400 mil
yon lira gibi bir iç. istikraz tahvilinin satışının 
hem de gayet kolaylıkla neticeleneceği kanaatin
deyiz. Biraz sonra llyas Seçkin arkadaşıma bu 
enflâsyonist temayül karşısında vereceğim ce
vapta da kendilerine ayrıca başka bir mütalâa
mı serd edeceğim. 

Şimdi Seçkin arkadaşımın sorularına geçi
yorum. istihkakların tediyesinde çekilen sıkın
tıdan bahsettiler. Sayın Seçkin arkadaşım, bu 
çekilen sıkıntı yalnız 19G5 malî yılı için mi ba
his konusu idi? Diğer senelerde de aynı vaziyet 
vardı. Nereden geliyor bu sıkıntılar ben sade
ce bu seneyi arz edeyim. Bu sene 19G4 yılın
dan bütçe emanetinde bu sene içinde bizi tedi
ye etmek mecburiyetinde bıraktığı 733 milyon 
liradır. Bunu bilhassa belirtmek isterim... 

îkincisi; bir taraftan mucibi memnuniyet 
olmakla beraber, 70 milyon dolarlık işçi döviz
leri artışıyla karşı karşıya geliriz. Dış tediye 
dengemiz balkımmdan halkikaten üzerinde mem
nuniyetle durulacaık olan bir neticedir, bu. Ama, 
diğer bir bakımdan da bizi 200 milyon liraya 
yakın bir 'kur farkının tediyesi külfetiyle karşı 
karşıya bırakmıştır. Bu da nakdî bakımdan 
Ibizi tedbir almak mecburiyetinde bırakan diğer 
sebepler içinde yer alır. Ayrıca, yine mucibi 
memnuniyet olan bir tarafı da arz edeyim, ihra
catta da vergi iadesi yoliyle bu sene karşımıza 
çıkan miktar da 80 milyon lirayı hemen, hemen 
aşmaktadır. Diğer bâzı sebeplerle beraber bun
ları nazarı itibara alacak olursak, şu 400 milyon 
liralık isti'kraz (tahvillerinin satışa çıkarılması 
bizim için ne dereceye kadar bir zarureti ifade 
ettiği kendiliğinden tebellür eder. Bir noktayı 
daha açıklıyacağım Sayın Seçkin arkadaşıma, 
400 milyon liralık bir iç istikraza gidilmesi lü
zumu biliyorsunuz, 1965 yılı 'bütçesi ikinci 
bir defa olarak tabiî huzurunuza gelmiş, mü-
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zakere mevzuu olmuş tasvibedilmişti. Fakat 
bundan evvel kabul edilmemek gibi bir netice 
ile karşılaşılan 3 ncü Koalisyon Hükümeti tek
lifinde de bu 350 milyon liraydı. Sadece yapmış 
olduğumuz ilâve 50 milyon liralık bir ilâvedir. 
Eğer bu iç istikrazın bünyesine yapılacak ten
kitler varsa aynı tenkitlere kendilerinin de ta
hammül etmesi hattâ kendilerinin kalkıp cevap
landırmaları zannediyorum ki, bir mesnedi anla
yışın icabı olacaktır. 

3 ncüsü, ıbir noktaya daha temas ettiler. Ge
çen sene 1964 to müracaat ettiğimiz 200 milyon 
liralık iç istikraza dair olan Kanun 6 Ocak ta
rihinde kanuniyet iktisabetmiştir. Muhterem ar
kadaşlarım şimdi de, zannediyorum ki, 7 Ocak
tayız. Kaildi ki, Hükümetin kuruluşundan, 
Meclisin de açılışından sonra şimdiye kadar, çün
kü biz Haziran ayında sevk etmiştik bu kanunu 
ama dönem bitti, yeni devre başladı ve komis
yonların kuruluşu çok geciktiği için 6 Ocakta ve 
bugün huzurunuzda müzakere edilmesi zarureti 
kendiliğinden tahakkuk etti. Onun için bu mev
zuu bir terikid konusu olarak ele almalarmdaki 
isabeti yerinde görmediğimi bilhassa arz etmek 
isterim. 

Sayın Koçak, istikraz yoluna gidilmesinin 
karşısında bulundular. Bir fikirdir. Fikirlerine 
hürmet ederiz. Ama, nihayet bütün " vergiler 
gibi, vergi mevzuundaki telâkkiler gibi, vergi 
politikasını tâyin eden prensipler, mesnetler gi
bi, istikrazlar da bütün Hükümetler için, bü
tün memleketler için müracaat edilen iç ve dış 
istikrazlar için bir kaynaktır, bir membadır. Bu 
itibarla, bunlara gidilmesin ama gidilmesinde 
zaruret varsa, bunda fayda mülâhaza ediyorsak, 
istikraz şartları uygunsa, gerek içte ve gerekse 
dışta biz buna lüzum gördükçe devamlı olarak 
gideceğiz. 

Adalet Partisi Hükümetinin programında 
hiçbir ciddî kalkınma tedbiri getirilmemiştir, de
diler. Muhterem arkadaşıma önümden geçer
ken kısaca bahsettim. Plânlı bir kalkınma dev
resi içindeyiz Ve anonim bir vaittir, tamamen 
benimsenmiştir. Kanun halini almıştır. Bütün 
kalkınma hedefleri, bütün prensipleri, bütün 
mesnetleri bu kanunda yer almıştır. Her sene 
te^bit edilen programları bu hedeflere ulaşabil
mek için ne gibi hattı istikamet takibedileceğini 
sarahaten tâyin ve tesbit etmiştir. Binaenaleyh, 

bizi Hükümetimiz, bu şekildeki ithamlarının 
ne mesnedi vardır ne de insaflı bir harekettir. 
Kendilerini daha esaslı olarak bu mevzuda ciddî 
tetkike davet etmek de bu tenkide muhatabolnmş 
bir Bakan olarak zannediyorum ki, benim de 
vazifemdir. 

Muhterem arkadaşlarım, zannediyorum ki, bu 
cevaplarımla tenkid mevzuu yapılan her hususa 
cevap vermiş bulunuyorum. Şüphesiz karar 
Muhterem Heyetinizindir. Huzurunuzdan hür
metle ayrılırım. 

BAŞKAN — Sayın îlyas Seçkin, yeniden söz 
•mü istiyorsunuz efendim? 

Buyurun. 

ÎLYAS SEÇKİN (Ankara) — Sayın Baş
kan, pek muhterom arkadaşlar; bir noktada Sa
yın Bakanla ittifak halindeyiz. Yalnız asıl be
nim üzerinde durduğum meselede, Saym Adalet 
Partili Milletvekili Mesut Erez arkadaşım itti
fakını bildirdi, Sayın Bakan bundan habersiz 
göründü. Ben, 400 milyon liralık istikrazı yap
mayın diye bir şey söylemedim. Buna da ih
tiyaç var. Geçen sene dedim, 1964 malî yılında 
son iki ay içinde ödeme sıkıntısı başgösterdi. 
Demek ki, 1964 bütçesini tatbikle mükellef 
olan Hükümet, Ocak ayında ihtiyacı hissetmiş 
getirmiş. Bu sene Ekim ayında başladı, ödeme 
sıkıntısı, gelecek sene Temmuz ayında başlıya-
cak dedim, ödeme sıkıntısı Ekim ayında başla
yınca, mesuliyetini müdrik Hükümetin biran 
önce bu kanunu Meclisten geçirip istikrazı 
yapıp ve nakit bekliyen iş sahiplerinin, iş üc
retlerinin derhal tediyesine tevessül etmesi 
lâzımgelirdi. Aslında istikraz yapılmasın, doğ
rudur. Sayın Bakanın buyurdukları gibi, 1964 
yılının son üç ayında malî yılının üç ayında, 
3 ncü înönü - Hükümetinin getirdiği bütçede 
de 350 milyon liralık bir istikraz vardı. As
lında bendeniz, bilmiyorum, Saym Bakan na
sıl düşünür ama, istikraz ile kapanan bütçeleri 
dahi denk sayarım. Ve istikraz önümüzdeki 
günlerde, ruyi ksıbul görmiyecek. Böyle bir 
şey de söylemedim. Bütün mesele bu 400 milyon 
lira ile de halledilmiyor. Çok daha ciddî tedbir
lerin alınması zaruretine işaret ettim. 

Şimdi, Sayın Bakan dediler ki, 720 milyon 
lira İsmet Paşa Hükümetinden bize devredilen 
emanetti de ondan bu sıkıntıya düştük. Bu de-
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ğişmez bir faktördür. 1065 senesine 720 milyon 
liralık bütçe emaneti gelir, Ama, 1065 senesinin 
başında da 10G4 senesinden gelen ona da 1963 
ten gelen ve 1066 senesinde de 1965 senesinden 
gelecek olan 750 - 800 milyon liralık bütçe ema
netleri daima vardır. Bu faktörler sabit oldu
ğuna göre netice değişmez. Nitekim Sayın Ba
kana hiç. temenni etmem. Uzun zaman partisi 
iktidarda kaldıkça kendisini daima Maliye ve
kili olarak görmek isterim, ama vazifesinden 
ayrılsa kendisinden sonra iktidara gelecek olan 
Maliye vekiline 1 Mart 1066 tarihinde her halde 
bir 850 milyon liralık bütçe emaneti hediye ede
cekler, devraldılar, devredecekler, bu böyledir. 
Devlet hayatında, mesuliyetin icabıdır. (C.II.P. 
sıralarından «doğru doğru» sesleri) Burada 
Sayın Bakan ifade ettiler; yıllık programlara 
göre yapılır. Aslında ben haber vereyim; 1964 
senesinde de ikiyüz milyon liralık iç istikrazı 
bizim Beş Yıllık Plânımız öngörmez. Ama, za
ruret halinde kaldık. Bunu hiç öngörmez. îç 
kaynakları harekete getirmek cesaretini gös
termiyor politikacılar. îç kaynakları harekete 
getireceksiniz, vergi kaynaklarını harekete ge
tireceksiniz, tasarruf kaynaklarını harekete ge
tireceksiniz, bütçeyi o yolda takviye edeceksiniz 
ki, yatırımlar da o yolda özlenen istenen hedefe 
ulaşsın. Ve ekonomi istikrar içinde gelişsin. 
Bu bakımdan Sayın Bakanın bendenize cevap 
vermesine lüzum olmıyan şeyler vardır. Uzun 
uzun cevap vermesini yersiz buldum. Bu öde
me güçlükleri 400 milyon lira ile gitmiyecek, 
daha ciddî tedbirler üzerinde Sayın Bakanın, 
sayın Hüküm etin ısrarla durmasını tavsiye ede
rim. Çok daha ciddî tedbirler, kâfi değil. Eko
nomide istikraz, 15 milyarın üzerindeki bir büt
çe de bütçe politikası ile temin edilir. Hiç ol
mazsa büyük ölçüde. Onun için bu mâruzâtımı 
yaptım. Sayın Bakanın, grupunun temayülüne 
uyarak l:ı mevzular üzerinde biraz daha dik
katle eğilmesini rica ederim. Hürmetlerimle, 

BAŞKAN — Kanun tasarısının tümü üzerin
de başka söz istiyen yok. Maddelere geçilme
sini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının ivedilikle görüşülmesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

j 1 nci maddeyi okutuyorum. 

1965 Kalkınma İ3Ükrazı hakkında Kanun 

MADDE 1. — Hâsılı 1065 bütçe yılında yapı-
I lacak yatırımların Finansmanında kullanılmak 

üzere 400 milyon liraya kadar 1065 kalkınma 
istikrazı adı ile uzun vadeli iç istikraz akdine 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı efendim? Bulunmadığına göre maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 2 nci maddeyi okuyorum. 

MADDE 2. — Bu kanun gereğince yapılacak 
istikraz için hamiline yazılı tahvil ihracolunur. 

Bu istikrazın yıllık faiz nisbeti Bakanlar Ku
rulu, ihraç fiyatı, itfa müddeti ve sair şart
ları Maliye Bakanlığı tarafından tesbit olu
nur. 

BA.ŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
3 neü maddeyi okutuyorum. 

MADDE 3. — Tahvillerin itfası, borsada ba-
şabaştan aşağı fiyatlar ile satıldıkları müddet
çe burada satmalına yolu ile, başabaşı bulmuş 
veya aşmış bulundukları takdirde kura çekmek 
suretiyle yapılır. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı efendim? 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu tahviller ihraç tarihlerin-" 
j den itibaren 10 yıl geçmedikçe erken ödemeye 

veya konversiyona tabi tutulamaz. Bu tarihten 
sonra keyfiyet Hükümetçe 3 ay önce ilân edil
mek suretiyle her hangi bir faiz vâdesinde te
davülde kalmış olan tahvillerin tamamı veya bir 
kısmı için başabaş erken ödeme veyahut kon-
versiyon yapılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 

MADDE 5. — Tahvillerin faiz.ve bedelleri, 
geçici ve kesin tahviller ve bunların kuponları 
ile ödemelerine ait evrak ve senetler, ilân ve 
istikraza ilişkin diğer işlemler istikrazın ta
mamen itfasına kadar her türlü vergi ve resim-

I den muaftır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 
MADDE 6. — Bu kanun gereğince çıkarı

lacak olan tahviller; Genel ve Katma bütçe ile 
idare olunan daire ve kurumlarla il özel idare
leri; belediyeler ve bunlara bağlı müesseseler 
ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yapacakları 
artırma, eksiltme ve sözleşmelerde teminat ola
rak itibari kıymetleri üzerinden kabul olunur. 

Teminatın irat kaydına karar verildiği tak
dirde karar tarihinden önce vâdesi gelmiş faiz 
kuponlarının bedelleri tahvil sahiplerine aido-
lur. Bu tahviller Hazinece satılmış ve satılacak 
olan millî emlâk bedellerinin ödenmesinde dahi 
başabaş kabul olunur, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 7. — Bu istikraza ait faiz ku

ponlarının bedelleri tediyesi iktiza ettiği tarih
ten itibaren 5 yıl ve tahvil bedelleri tediyesi 
lâzımgeldiği tarihten itibaren 10 yıl sonra Ha
zine lehine zamanaşımına uğrar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler. Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun gereğince yapılacak 
istikrazın her türlü ihraç giderleri, Maliye Ba
kanlığı bütçesinin ilgili bölümünden ödenir. 

Tahvillerin basımı ve bunların satışlarını 
teşvik maksadiyle hazırlatılacak afiş, pankart 
ve diğer giderleri 2490 sayılı Kanun hükümle
rine tal* değildir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bıı kanunun akdine izin ver
diği istikrazın yıllık faiz, itfa ve diğer gider
lerini karşılıyabilecek ödenek, her yıl Maliye 
Bakanlığı bütçesinin Devlet Borçları bölümüne 
konulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen! 
Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanun yayımı tarihin 
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Yok. Mad
deyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

11 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 11. — Bu kanunun hükümlerini 

Maliye Bakanı yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanunun tümü üzerinde lehte ve aleyhte 
söz istiyen var mı efendim ? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Lehinde 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Oelikbaş. 
FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Muhte

rem arkadaşlar, Maliye Bakanım ve Sayın îlyas 
Seçkin arkadaşımızı dinledikten sonra bu ka
nun tasarısının bir zaruret olduğu kanaatine 
vardım. Filhakika bütçelerde de muvazeneyi 
sağlamanın en salim yolu vergi olmakla be
raber, emisyona nispetle çok daha müreccah 
olan iç, istikrazı kabul etmek bir zaruret
tir. Fakat, bu müzakerelerden çıkarmak is
tediğim asıl netice sadece bunun zaruret ol
duğunu ifade etmekten ibaret değildir. Sayın 
Bakanın, Saym Seçkin'in sorularına cevap ve
rirken yıllardan beri memleketimizde istih
kakların yüz milyonlarca bütçe yıllarında te
diye olmıyarak emanete alındığını ifade etti 
Sayın Bakan. Şimdi, bu hal gösteriyor ki, 
ödemelerde bir düzgünlük yoktur, bir sıkıntı 
vardır. Şimdi Adalet Partisi tek barana bir 
Hükümet kurmuş olduluna göre, memleke
tlim tediyelerini düzgün hale getirebilmek ve 
malî vaziyetimizi ıslah etmek ve istikrar içe
risinde ekonomik ve s-oyal kalkınmayı sağlı-
yabilmek için bir imkâna sahiptir, demektir. 
Bu bakımdan Saym Bakandan ben rica ede
ceğim, bugün müspet olarak karşıladığım bu 
iç, istikrazı, dört senenin sonunda aynı gö
rüşle karşılıyabilecek bir arkadaşınız olmıya-
eağım. Dört gün içersinde memleketin malî 
vaziyetini sağlam esalara istinadettirmek ve 
kalkınmaya dar gelirli vatandaşlara yük ol
madan kurtararak sağlam bir . maili politika 
ile adaletli bir vergi politikası ile yürütme
nin imkânları bugünden takibedilecek bâr po
litika ile ortaya çıkabilir kanaatini taşıyo
rum. Ve Saym Bakanı ve Hükümeti bugün-
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den böyle bir politikanın takipçisi olmalarını. 
yıllar geçtikten sonra daha sıkıntılı hallere 
düşmemek bakımından böyle bir politika., 
benimsemeleri hususunda ikaz ediyorum. Ma
ruzatım bundan ibarettir. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde aleyh
te söz istiyen?... Yok. Tasarı açık oylarınıza 
sunulacakmtır. Kupalar sıralar arasında do
laştırılacaktır. 

Bu arada Sayın Tarık Ziya Ekinci'ye 
İçtüzüğün 185 nci maddesi gereğince kendi
sine verilen ihtar cezasından dolayı kendi
sini tebriye etmesi için söz veriyorum. Buyu
run Sayın Ekinci. 

TARIK ZIYA EKÎNCÎ (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin muhterem üye
leri huzurunuza içtüzüğün 185 nci maddesine 
dayanarak vâki söz talebim üzerine Riyase
tin gösterdiği lütufkârlığa binaen söz almış 
bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bir müesseseyi 
bağlıyan veya toplumun muayyen bir kesi-
ımini bağlıyan, müeyyideler manzumesi âdil 
ve sürekli olarak uygulanırsa başarılı olabi
lir. Müeyidelre devamlı surette tavsanır ve 
âdela bir toplum kesiminin içerisinde veya 
bir müessesede bu müeyyide dışı davranma
nın bir teamül haline gelmesine meydan veri
lirse, bu takdirde böyle bir müsamahanın o 
müesseseyi teşkil eden üyelerin heyeti umumiye-
sine teşmil edilmesi gerekir. Müyyıidelerin 
tatbikatında oy çoğunluğu ve kuvvet muva
zenesi göz önüne alınarak tüzük dışı dav
ranışlar veya usul dışı hareketleri tecziye 
edilmez de böyle bir kuvvet muvazenesi mev-
cudolmıyan zayıf bir grupa, zayıf bir kısmın 
üyeleri halinde bulunan kişilere tatbik edecek 
olursa bu adalet duygularını rencide eder. 

Muhterem arkadaşlarım, ikinci döneme baş-
lıyalı 2,5 ay gibi bir zaman olmasına rağ
men, bu Mecliste mütaaddit müzakerelerin sey
rinde, çeşitli olaylara şahidolduk. Artık ga
zetelerin Parlâmento sütunlarında başkahra-
manı mesabesinde geçen bâzı zevatı - kiramın, 
arkadaşlarına açıkça tecavüzü arkadaşlarına li-
sanen hakaretleri ve arkadaşlarının üzerine fiilî 
ve kavlî bir şekilde yürüyüşü de mütaaddit 
defalar şahidolmamıza rağmen burada Riyaset 
Makamı ceza tertibi yoluna gitmemiş, âdeta bu 

davranışta bulunan kişileri bir nevi müsamaha 
re lütufkârlık havası içinde «Lütfen susunuz» 
ihtarlariyle iltifatlar tevcih etmek yolunu seç
mişlerdir. Peki neden Tarık Ziya Ekinci bu 
Mecliste buna mümasil yapılan çeşitli yolsuz
luklar ve İçtüzük ihlâli karşısında tek bir fert 
ceza almadığı halde, ikinci dönemin iki buçuğun-
',u ayında iki defa ihtar cezası alıyor? Acaba 
Riyaset Makamı adalet duyguları ve Riyaset 
Makamının hak ve nasafet duyguları bundan ren
cide olmuyor mu efendim? Bunu sormak ve öğ
renmek arzusundayım. 

Muhterem arkadaşlarım, buraya kürsünün 
mehabetini göze almadan burada Meclis kürsü
sünden ne şekilde konuşulmasının lâzım geldi
ğinin davranışını bilmeden, gruplara ve şahıs
lara uluorta sataşmayı itiyad haline getirmiş 
olan bâzı zevat ve hele bu celsenin başında ko
nuşan bir arkadaşımızın yaptığı gibi, en ağır 
hareketlere mâruz kaldığınız zaman İçtüzüğün 
95 nci maddesinin size verdiği yetkiyi ve size 
vermiş olduğu hakkı -kullanmazsanız Riyaset 
yetkisini kullanarak bunu reddeder. Ve çoğun
luk grupunun oyuna dayanmak suretiyle de si
zin böyle bir tecavüze mâruz olmadığınızı da tes-
bit ederek sizi konuşmak hakkından yoksun bı
rakırsa vâki tecavüzlere karşı nasıl kendinizi ve 
nefsinizi müdafaa edeceksiniz? Tek bir yol ka
lıyor arkadaşlar o da bu Meclise girdiğim gün
den beri müşahede ettiğim gibi birçok kimsele
rin takibettiği yolda yürümek, yani müsaade 
almadan, izin almadan vâki tecavüzlere cevap 
vermek durumudur. Bunun dışında başka bir 
yol kalmıyor arkadaşlarım. 

Muhterem arkadaşlarım, müsaade buyurun 
da, arz edeyim, efendim. Sizin de adalet duy
gularınızın rencide olması sizin de hak ve nasafet 
duygularınızın rencide olması gerekir. Böyle bir 
davranış karşısında buna sizin müsamaha göster
in emeniz lâzım gelir. 

Sayın Başkan Ferruh Bozbeyli'nin bir mü
şahedesini burada arz etmek isterim. Bir ar
kadaşımızın usul hükümlerini tatbik yolundaki 
itirazı ve beyanı üzerinde şöyle buyurmuşlardı. 
Bu kürsüden duyulması çok şükür ki, birçok 
şeyleri duymaz durumdayız. Eğer gerçekten 
duyduklarımı bir bilinçli hale getirir ve buna 
karşı davranışta bulunursam çok ağır muamele
lerin tatbiki lâzımgelir, şeklinde beyanda bu-
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lunmuşlardır. 0 halde arkadaşlarım demek ki, 
bu Mecliste izin almadan konuşmak bir nevi iti
yat haline getirilmiş durumdadır. Ve hele 
bendeniz gibi bu Meclise yeni girmiş bir arkada
şınızın içtüzüğün bütün teferruatını lâyıkiyle 
öğrenmemiş olması halinde icraat ve davranış
lara bakarak kendi davranışlarını teamüle uy
durma yoluna gitmiş olması karşısında, Riyase
tin böyle bir tutum ittihaz etmiş olması kanaa
timce hak ve adalet kaidelerine uygun bir tu
tum olamaz. 

Muhterem arkadaşlarım, bütün bu arz ettik
lerim muvacehesinde, bana tertibedilmiş olan ih
tar cezasının Sayın Başkan tarafından bir daha 
gözden geçirilmiş olması ve genç, dürüst ve ver
diği kararların vicdanında yankı uyandırabile
ceğini bildi£m Sayın Başkanın şimdiye kadarla 
tutum muvacehesinde bana tertibetmiş olduğu 
ihtar cezasını kaldırması gerekir, kanısındayım. 

Ancak şunu da arz etmek isterim ki, kendi
sini tebriye için veya bu ihtar cezasının kaldı
rılmasında ısrar etmiyeceğim. Tabiî takdir ken
dilerinindir. Fakat olup bitenleri huzurunuzda 
arz etmek ve sizin adalet duygularınıza hitabet-
mek, Sayın Başkanın bu adaletsiz tutumunu da 
tebarüz ettirmek benim bir vazifemdir. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Tarık Ziya Ekinci, Baş
kanlık inzibati ceza tatbik ederken bundan bü
yük bir üzüntü duymaktadır. Ancak, şu cihe
tin bilinmesinde fayda vardır ki, bu cezaya mu-
hatabolan arkadaşın iktidar grupuna veya za
yıf bir muhalefet grupuna mensubolması asla 
bir kıstas ve ölçü değildir. Sizin kendinizi teb
riye için söylediğiniz şu sözler arasında dahi 
usulsüz harekette bulunuğunuzu ikrar etmiş bu
lunuyorsunuz. Bu itibarla ihtar cezasını ipka 
ediyorum. 

TARIK ZIYA EIÜNCt (Diyarbakır) — Çok 
teşekkür ederim, çok âdilsiniz. 

BAŞKAN — Efendim oyunu kullanmayan 
arkadaşımız var mı? Oylama işlemi bitmiştir. 
Lütfen vazifeli arkadaşlar kupaları Divana tes
lim etsinler. 

Muhterem arkadaşlar, kanun tasarısının oy
lamasına 136 arkadaşımız katılmış, 133 kabul, 
3 ret oyu çıkmıştır. Gerekli nisap hâsıl olma
mıştır. Kanun, gelecek birleşimde ikinci oyla
maya sunulacaktır; 

Ayrıca toplantı çoğunluğu yoktur, bu sebep
le, 10 Ocak 1966 Pazartesi saat 15,00 te topla
nılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 21,25 

...... •^a>m< 
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1965 Kalkınma İstikrazı hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Yeter sayı yoktur.) 

ADANA 
İbrahim Tekin 
Tahir Yücekök 
AFYON KARAHISAR 
Mustafa Akalın 
Ali İhsan Ulubahşi 

AMASYA 
Nevzat; Şener 
AH Oelâlettin Topala 

ANKARA 
Orhan Alp 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe l 
Reşat özarda 
Kemal Ziya öztürk 

BAT TKESlR 
Adnan Akm 
îbr?.him Aytaç 
Cihat Bilgehan 
Ahmet ihsan Kırım1! 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BlTLÎfî 
Cevdet Geboloğlu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 136 

Kabul edenler : 133 
Reddedenler : 3 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 313 

Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 

BURDUR 
î. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbag 
Faik Kırbf«slı 

BURSA 
Nilüie'j Gürsoy 
Barlas Küntay 
Kasım önadım 
Ö. Doğan Öztürkmen 
Mustafa'Tayyar 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 

ÇORUM 
ihsan Akhun 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

DENÎZLÎ 
Mehmet Salih Baydi] 

ELÂZIĞ 
Nmit t in Ardıçoğlu 
Ömer Ekon 
Kovni Nodimoğlu 

ERZİNCAN 
Sadi]; Per'nç'ak 

ERZURUM 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet: Mu^tafaoğlu 
Cevat önder 
Nihft Pasinli 
Adnan Şenyurt 
ismail Hakkı Yıldırım 

— 28 

ESKİŞEHİR 
Iiayıi Başa.' 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Süleyman ünlü 
Hüseyin Yılmam 

GİRESUN 
Nizamcttin Etkmen 

HATAY 
Talât Köseoğlu 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

İSTANBUL 
Ali Fuat Başgil' 
Sadettin. Bilgiç 
Tekin Erer 
Mustafa Eıtuğrul 
Muhiddin Güven 
Kaya ö/demir 

IZMlR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Ay t aş 
Ali Naili Erdem 
thnan Gürsan 
Nihad Kürşad 
Şinasi. Osm" 
En ve* Turgıiit 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbos Ali Çetı'n 
Celâl Nuri Kon 

KASTAMONU 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğhı 

6 — 

-

A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Vedat Â'li Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
M. Ziyaeddin.Izerdem 
Mehmet Necati Kalaycı 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yüce^oy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mesut Erez 
Mehmet Ersnv 

MALATYA 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Sami Binici.oğlu 
Süleyman Çağlar 
Mithat. Dülgo 
önol Sakar 
Nahit Y< nişeh'rlioğlu 

MARAŞ 
Voysi Karlıoğlu 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Nazmi Oğuz 

MTT°. 1VX LJ tj 

Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 
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NÎĞDE 
Yaşar Arıbaş 

ORDU 
Ata Bodur 
Sadi Pehlivanoğlu 

RlZE 
îsmail Sarıgöz 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Şerafeddin Paker 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 

ADANA 
Hasan Aksay 

: Sabahattin Bay bura (I.) 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
Kemal Sanibrahimoğlu 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Nazım Bayıl lıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Alı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Osman Attilâ 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Murat öner 
Muzaffer özdağ 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
îsmail Rüştü Aksal 
Kemal Bağcıoğlu 

Melâhat Gedik 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Şev<ki Yücel 

SÎÎRT 
Abdülhalim Araş 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 

SÎVAS 
Gıyasettin Duman 
Seyf ı Kurtbek 

Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Reeai Ergüder 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı (î. Ü.) 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker 
Hasan Türka.y 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akm 
(Yüzbaşı) 

Rafet Eker 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut: Altınkaya 
Sabit Osman Avcı (B.) 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
ismet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Fennî Islimyeli 
Süreyya Koç. 
Mesut Ozansü 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
îlyas Demir 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 

TRABZON 
Ömer Usta 

TUNCELt 
Kenan Aral 

BlLEClK 
Şadı Binay 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BlNGÖIi 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BlTLlfl 
Zarife Koçak 

BOLU 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Hasan özcan 
Hami Tezkan 

BURSA 
Sadrettin Çanga (î. Ü.} 
Cemal Külâhlı 
ibrahim öktem 
Ahmet Türkel 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALI] 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Muammer Baykan . 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlıı 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Ramazan Tekeli 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Taıırıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Aydın Turgut Artuç 
(D 
Yusuf Azizoğlu 
Metin Cizreli 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai tskenderoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 
Ilhami Ertem 
Nazini özoğul 
Türkân Seçkin . 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 
Kemal Satır 

[Reddedenler] 

ANKARA 
tlyas Seçkin 

SÜRT 
Âdil Yaşa 

VAN 
M. Salih Yıldız 

[Oya katıl 
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ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 
Âdil Sağıroğlu 

EÜZÜRUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Necatı Güven 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin încioğlu 
Kâmil Ocak (B.) 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğîu 
M. Kemal Çilesiz 
I. Etem Kılıçoğlu 
Ali) Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Reşat Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Argun 
Süleyman Demire! 
(Başbakan) 

İÇETı 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdağan (1.) 
ismail Çaialoğlu 
Kadir Çetin 

Celâl Kılıç. 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykam 
Orhan Birgiıt 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Orhan Erkanlı 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman özer 
llhami Sancar 
Selim Sarper 
Fuad S'irmen 
Ahmet Tahtakılıç 
î. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
Settar tksel 
Cemal Hakkı Selek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğln 

KARS 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 
• KASTAMONU 

A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydın 

Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
1. Hakla Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Föhmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Orhan Türkkan 
Hasasn Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğİu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Hasan Dinçer (B.) 
Ihsao Kabadayı 
ismet Kapısız 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk önder 
Fakih özfakih 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 
Kemal Kaçar 
1 Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
ismet inönü 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Muammer Dirik 
Muammer Erten 
Şevket Raşil: Hatipoğlu 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
H. Ahmet Özsoy (j.> 
Vefik Pirinççioğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
izzet Oktay 
Seyfi Sadi Pencap-
Turan Şahin 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
ibrahim BÛ-Î 
S. Hakkı E-:atoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Ruhi Soyer 
Oğuzıdemir Tüzün 
Haydar Özalp 

ORDU 
Raif Aybar (1.) 
Feridun Cemal Erbin 
Ferda Gül ey 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Âlican 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürer 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Kâmran E vl i yaoğlu 
Ilyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Bahattiın Uzunoğl u 
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SİİRT 
Misbah O ngan 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arşları 
Nihat Doğan 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Palaoğlu 
öüll ekin 'Sakarya 

Tahsin Türkay 
TEKİRDAĞ 

Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
Osman Saraç 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
A. İhsan Binncioğlu 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Haindi Orhon 
Ahmet, Şener 

Orhan Dengiz 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Hasan ünlü 

URFA 
Atalay Akan 
Halil Balkıs 
Behice Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz (B.) 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

....... 

Muhlis Göroııtaş (1. U.) 
Kim yas Kartal 

YOZGAT, 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmlı 
Nuri Kodamanoğiıı 
Celâl Su'nıguı* 

ZONGULDAK 
S. Ekmel Çctiner 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fıraıt 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
Kemal Doğan Snmgun 

[Açık üyelik] 

Hatay 1 

Yekûn 1 

i>m<( 
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Millet Meclisi 

GÜNDEMI 
32. BİRLEŞİM 

7 . 1 . 1966 Cuma 
Saat : 15.00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy'-
un, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince Kıb
rıs konusunda ve genel dış politikamız üzerin
de bilgi edinilmek için Meclis Araştırması ya
pılmasına dair önergesi (10/1) 

2. — Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin seçimi 
kanunu tasarısının havale edilmiş olduğu İç
işleri, Adalet, Anayasa ve Plân komisyonların
dan seçilecek beşer üyeden kurulu geçici bir 
komisyonda görüşülmesine dair önergesi (4/25, 
1/86) 

3. — Türk - Cezayir Dostluk Grupu kurulma
sı hakkında Millet Meclisi Başkanlık Divanı su
nuşu. 

4. — tçel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, Di
lekçe Karma Komisyonu üyeliğinden istifasına 
dair önergesi (4/26) 

5. — Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Baha-
dınlı'nm, birçok genel müdür, memur ve 
özellikle öğretmenlerin baskı altında tutulması, 
gereksiz nakiller yapılması, açığa ya da Bakan
lık emrine alınması konularının kamuoyu önün
de tartışılmasına imkân vermek ve Hükümetin 
olumlu bir yola girmesini sağlamak amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/3) 

6. — Eskişehir Milletvekili Ertuğrul Gazi 
Sakarya'nın, Millî Savunma Komisyonundan 
istifa ettiğine dair önergesi (4/28) 

7. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, Yakın - Şark milletleri ile iktisadi, ticari, 
kültürel ve siyasi alanlarda iyi münasebetlerin 
kurulabilmesi hususunda ne düşünüldüğü hak
kında Başbakan ve Dışişleri Bakanlarından söz
lü sorusunun geriverilmesine dair önergesi 
(4/27, 6/145) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER * 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-

oğlu'nun, 1950 yılından bugüne kadar, her 
sene, Türkiye'ye hangi tip ve marka traktör 
ve biçer - döver ithal edildiğine dair Başbakan 
ve Maliye, Ticaret, Gümrük ve Tekel Bakanla
rından sözlü sorusu (6/43) 

2. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
Ahmet Andiçen Kanser Hastanesindeki röntgen 
cihazlarından birini/uzun süredir işlemez halde 
bırakan tüpün ne zaman tamir edileceğine dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/48) 

3. — Samsun Milletvekili ilyas Kılıç'ın, 
tütün ekicilerinden kesilen paralarla kurulaca
ğı söylenen Tütüncüler Bankasının durumuna 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/50) 

4. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'm, 
Samsun'un liman yapımı sebebiyle bozulduğu 
için yeniden inşa edilen kanalizasyonunda tek
nik hata yapılmasına kimlerin sebebolduğuna 
dair Bayındırlık, İmar ve İskân Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/51) 

5. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'm, 
Sinop ilini Ankara'ya bağlıyacak olan yolun 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

6. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Ba
tı - Trakya'da, Lozan Andlaşması imzası sıra
sında, Türkiye ve Yunan nüfuslarının miktarı 
ile bugünkü miktarına ve bugünkü iktisadi se
viyelerinin o zamana nazaran ne halde olduğu
na dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/53) 

7. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, 
Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu ara-
smdaki Ortaklık Anlaşması çerçevesinde, bugü-
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ne kadar, idari ve ekonomik alanlarda ne gibi ı 
çalışmalar yapıldığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/54) 

8. — Sinop Milletvekili Niyazi özgüç'ün, 
Denizli'nin Pamukkale'sine akan suyun, tarihî 
ve turistik kıymetim muhafaza için, eski halin
de bırakılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/55) 

9. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
gecekonduların eski ve yeni durumlarına dair 
imar ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/56) 

10. — İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın 
Orman Kanununa geçici bir madde eklenmesi
ne dair 663 sayılı Kanuna göre çıkarılması ica-
beden yönetmeliğin hazırlığının ne safhada ol
duğuna dair Tarım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/57) 

11. — Ankara Milletvekili Ahmet Dallı'nm 
telefon fabrikasının 10 yıldan beri ihale edile
memesi sebebine dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu. (6/58) 

12. — Samsun Milletvekili Bahattin Uzunoğ-
lu'nun, köy okulları ve lojmanlarının, sıhhi, 
iktisadi ve emniyet bakımından, yeterli olup ol
madığına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/59) 

13. — Samsun Milletvekili Bahattin Uzun-
oğlu'nun, köy yollarının yapımına mevcut statü 
ile mi devam edileceğine dair Başbakan ve Köy 
İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/60) 

14. — Samsun Milletvekili ilyas Kılıç'm, 
dağ ve orman içi köylerine yol yapımı, okul in
şaatı ve su getirilme işlerine öncelik verilmesi 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Köy işleri 
ve Millî Eğitim Bakanlarından sözlü sorusu 
(S/61) 

15. — Samsun Milletvekili ilyas Kılıç'm, 
orman tahribatını önlemek üzere bütün yurtta 
maden kömürü yakılması için bir tedbir alınma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar ve Tarım Bakanlarından 
söslü sorusu (6/62) 

16. — Samsun Milletvekili ilyas Kılıç'm, 
kıptilerin, Devlete ait bir arazide, mesken sahi
bi kılınarak yerleşmeleri için bir tedbir düşünü
lüp düşünülmediğine dair Köy İşleri ve İçiş
leri Bakanlarından sözlü sorusu (6/63) 

17. — Samsun Milletvekili ilyas Kılıç'in, 
özel ve resmî bütün kitap ve dergilerin dağıtım 
ve satımı için bir şirket kurulmasının düşünülüp | 

düşünülmediğine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/64) 

18. — Samsun Milletvekili ilyas Kılıç'm, 
Samsun Limanının inşasından sonra meydana 
gelen kumsalın tanzimi hususunda ne düşünül
düğüne dair Bayındırlık ve Ulaştırma Bakan
larından sözlü sorusu (6/65) 

19. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'm, 
Samsun'un bir adliye sarayına ne zaman kavu
şacağına ve yeni cezaevi ingaatmm ne zaman 
biteceğine dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/66) 

20. — Samsun Milletvekili ilyas Kılıç'm, 
köy yollarının bir an evvel bitirilmesi için mal
zeme temin ve tahsisi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/67) 

21. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'in, 
halen Avrupa ve Amerika'da Devlet ve kendi 
hesabına öğrenim yapan öğrenci miktarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/68) 

22. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Orman Tekniker Okulunda okuyan öğrenci mik
tarına ve ihtiyaca cevap verecek durumda olup 
olmadığına dair Tarım. Bakanından sözlü sorusu 
(6/69) 

23. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Ay-
bar'm, Amerika Birleşik Devletleri ile imza
lanmış 12 Temmuz 1947 tarihli Yardım Anlaş
masından bu yana, Türkiye ile adı geçen Devlet 
arasında kaç aded ikili andlaşma, anlaşma, söz
leşme veya karşılıklı mektup gibi tarafları bağ
layıcı nitelikte belge imzalandığına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/70) 

24. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin, Silvan Kaymakamı ile Savcısının 
partizanca davranışlarından ötürü ilçede asayi
şin bozulduğunun doğru olup olmadığına dair 
Adalet ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu. 
(6/71) 

25. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'-
m, yurdumuzda üçüncü bir demir ve çelik sa
nayii kurulmasına ihtiyacolup olmadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/72) 

26. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
özel idare ve belediyelerle İktisadi Devlet Te
şekkülleri memurlarının personel durumları 
hakkında ne düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/73) 



27. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'in, 
Ege 1964 ve 1965 mahsulü ekici tütünlerinin 
miktarına ve ortalama maliyetlerine dair Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. (6/74) 

28. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, Giresun'a kurulması evvelce kararlaş
tırılmış olan Kâğıt Fabrikasının gecikme sebep
lerinin ne olduğuna dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu. (6/75) 

29. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emre'nin, Ayasofya'nın cami olarak ibadete 
açılması hususunda ne düşünüldüğüne dair Dev
let Bakanından sözlü sorusu. (6/76) 

30 .— Afyon Karahisar Milletvekili Musta
fa Akalın'ın, Afyon Karahisar ili Çay ilçesi Sağ
lık merkezi ve Hükümet tabipliğine doktor gön
derilmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu. (6/77) 

31. — Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa 
Akalın'ın, ilkokul müfettişleri için her ilçeye 
bir jeep arabası verilmesi hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/78) 

32. — Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa 
Akalın'ın, bakanlıklar, müstakil umum müdür
lükler ve İktisadi Devlet Teşekküllerinde Sivil 
Savunma Sekreteri, Sivil Savunma Uzmanı ve 
teknik eleman namları altında kaç kişi çalıştığı
na dair Başbakandan sözlü sorusu (6/79) 

33. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan ikili an
laşmalardan Meclisin onayından geçmemiş an
laşma bulunup bulunmadığına ve Türkiye'de kaç 
NATO üssü olduğuna dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/80) 

34. — Samsun Milletvekili Bahattin Uzun-
oğlu'nun, hariçte daha iyi tutulan Çarşamba Fa
sulyesinin ihracına zorluk çıkarılmasının Ana
yasaya aykırı olup olmadığına dair Ticaret Ba
kanından sözlü. sorusu (6/81) 

35. — Diyarbakır Milletvekili Metin Cizre-
li'nin, Diyarbakır'da, Kalkınma Plânı gereğin
ce 1964 yılında, yapılması icabeden sağlık 
ocaklarından kaçının ikmal edildiğine ve sağlık 
personeline dair Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanından sözlü sorusu (6/82) 

36. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in, 
bakanlıklarda ve İktisadi Devlet Teşebbüsleri ile 
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I Devletin iştiraki bulunan her türlü teşekküller

de kimlerin idari vazife gördüğüne ve bunların 
kaç defa değiştirilmiş olduğuna dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/8C) 

37. — Ordu Milletvekili Ata Bodur'un, Sa
raçoğlu mahallesindeki binaların tahliye edile
rek resmî sektöre tahsisi hususunda ne düşünül
düğüne dair Maliye Bakanından sözlü sorusu 
(6/84) 

38. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
geçen yıllarda liselerden mezun olup da üniver
site ve yüksek okullara giremiyenlerin durum
ları nazara alınarak ne gibi tedbir düşünüldü
ğüne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(0/85) 

39. — Kütahya Milletvekili Ahmet Can Bil-
gin'in, hakkında tahkikat açılan Tavşanlı mer
kez Fevzipaşa İlkokulu Müdürü için ne gibi 
kararlar alındığına ve 27 Mayıs İlkokulu Mü
dürü hakkında yapılan ihbarın neler olduğuna 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/86) 

40. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-
m, fakülte ve yüksek okulların yönetmelik ve 
müfredat programlarında tadilât yapmak sure
tiyle lise mezunlarının serbestçe ve diledikleri 
yüksek öğrenim kurumlarına devam imkânları
nın sağlanıp sağlanmıyacağına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/87) 

41. — Denizli Milletvekili Atıf Şohoğlu'nun, 
Denizli'de Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğün
ce 120 yataklı olarak yaptırılması kararlaştırıl
mış bulunan hastanenin 70 yataklı olarak ihale 
edilmesi sebebine dair Çalışma Bakanından söz
lü sorusu. (6/88) 

42. — Eskişehir Milletvekili Hayri Başar'-
m, pancar müstahsılına zamanında avans veril
mesi, teslimat nisbetinde kısmi ödemelerle tes
limatı bitenlere derhal tam tediye yapılması 
için radikal bir tedbir alınmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Sanayi Bakanından söz
lü sorusu. (6/89) 

43. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'm, 
üniversitelerimizin bütün fakültelerinde ve 
yüksek okullarda, normal öğrenim sürelerini 
doldurdukları halde, mezun olamamış kaç öğ
renci bulunduğuna dair Millî Eğitim Bakanın-

I dan sözlü sorusu. (6/90) 



44. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'ın, 
Bursa'da bir vatandaşın bağışladığı arsa üze
rinde inşası düşünülen göğüs hastalıkları has
tanesine ayrılan ödeneğin miktarına ve arsanın 
inşaata elverişli olup olmadığına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/91) 

45. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın; Sakarya'nın merkez ve diğer bucakları
na orta dereceli eğitim imkânlarını götürmek 
için ortaokul ya da sanat okulu gibi her hangi 
bir eğitim kurumunun açılmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/92) 

46. — Kütahya Milletvekili Ahmet Can Bil
ginin; Tunçbilek Termik Santraline yapılan 
ilâve santralin halen niçin işletmeye açılmadığı
na dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamndan 
sözlü sorusu (6/93) 

47. — Kütahya Milletvekili Ahmen Can Bil
ginin, Garp Linyitleri İşletmesi Değirmisaz 
bölgesindeki mevcut kömür rezervinin tüken
mesi halinde, mevcut tesislerden ne şekilde isti
fade edileceğine ve çalışan işçilerin istikbali 
hakkında ne düşünüldüğüne dair Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakamndan sözlü sorusu (6/94) 

48. — Erzurum Milletvekili Nihat Pasinli'-
nin, Erzurum'da aile başına kaç ton kok kömü
rü verildiğine ve Doğu illerinde, kömür konten
janının artırılmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/95) 

49. — Erzurum Milletvekili Nihat Pasinli'-
nin, Millî Piyango idaresinin, 1963 - 1964 yılın
da, ne kadar gelir sağladığına ve halen kaç per
soneli bulunduğuna dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/96) 

50. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Adapazarı - Karasu turistik yolunun ye
niden düzenlenmesinin düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/97) 

51. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın, 
17 . 2 . 1954 ve 6273 sayılı Kanunun tatbikatın
da aksaklıklar olup olmadığına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/98) 

4 — 
52. — Ordu Milletvekiil Ata Bodur'un, An

kara'da mevcut Vakıf İş Hanının nasıl bir pro
sedür içerisinde icara verildiğine ve mevcut bi
naların tahliyesiyle resmî sektöre tahsis edilip 
edilemiyeceği hususunda ne düşünüldüğüne da
ir Devlet Bakanından sözlü sorusu. (6/99) 

53. — Hatay Milletvekili Talât Köseoğlu'-
nun, Türkiye ile Suriye arasındaki Pasavan ve 
İyi Komşuluk andlaşmalarınm tatbikiyle Suri
ye hudutlarında kaçakçılık yapıldığına inanılıp 
inanılmadığına dair Başbakandan sözlü soru
su. (6/100) 

54. — Mardin. Milletvekili Rifat Baykal'ın, 
Kara Kuvvetleri Kumandanının, Millî Savun
ma Bakanına göndermiş olduğu yazının tam 
metninin ne olduğuna dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/101) 

55. — istanbul Milletvekili Abdurrahman 
Şeref Lâç'm, umuma mahsus mahallerde perva
sızca yapılmakta olan ve striptiz tâbir edilen 
eğlence hakkında ne düşünüldüğüne dair Ada
let Bakanından sözlü sorusu. (6/102) 

56. — istanbul Milletvekili Abdurrahman 
Şeref Lâç'm, Dazkırı ilçesinde, Başmakçı köyü 
Kuran Kursu Hocasının teşvikiyle, kurs talebe
lerinin kendi kendilerini kısırlaştırdıklan hak
kındaki ihbarın tahkik edilip edilmediğine dair 
Devlet, Adalet, içişleri, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlarından sözlü sorusu. (6/103) 

57. — izmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
milletin hayatiyeti ve Millî Savunma ile ilgili 
hususları ve bilgileri açığa vuranların, ortaya 
koyanların, kanun karşısında, sorumlu olup ol
madıklarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/104) 

58. — Sinop Milletvekili Niyazi özgüç'ün, 
Sinop ili kıyılarındaki barınak yerlerinin tes-
bit edilmiş olup olmadığına dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/105) 

59. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin, Diyarbakır'ın Eğil bucağı Aşköl kö
yünde, Aralık ayı içinde, bir öldürme hâdisesi 
olup olmadığına ve firari katil zanlısının yaka
lanıp yakalanmadığına dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/106) 



60. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Süt Kurumu Umum Müdürlüğünün, bu tarihe 
kadar, ne miktar sütü işliyerek kıymetlendir
miş olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/107) 

61. — Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'in, 
Edirne bölgesi pancar müstahsılına pancar pa
ralarının ne zaman ödeneceğine dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/108) 

62. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
Haydarpaşa - Arifiye demiryolunun çift hatta 
çevrilmesi işi uygulanırken, îzmit'den geçen 
kısmının yapımının, şehrin yaya ve araç trafi
ğini aksatmaksızın, nasıl mümkün olacağına 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (1/109) 

63. — Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'in, 
hudut şehirlerinin de elektriğe kavuşturulması 
için bir öncelik düşünülüp düşünülmediğine 
dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/110) 

64. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
ın, okullarda, günümüzün isteklerine daha uy
gun bir parasız yatılılık sistemi tesisi hususun
da ne düşünüldüğüne dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/111) 

65. — Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'ın, 
Sinop ilinin Boyabat ilçesine bağlı Ekinveren 
mevkiinde petrol araştırmasının yapılıp yapıl
madığına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu (6/112) 

66. — Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Baha-
dınlı'nın, Ankara'da açılan Fen Lisesinin, müf
redat programı ve öğretim metodu bakımından, 
başka ülkelerde bir benzerinin olup olmadığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/113) 

67. — Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'ın, 
2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu
nun, bugünkü şartlara ve ihtiyaçlara göre, kül-
lolarak değiştirilmesinin düşünülüp düşünülme
diğine dair Başbakan ve Maliye Bakanından söz
lü sorusu (6/114) 

68. — Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'ın, 
Düzce Devlet Hastanesindeki röntgen cihazının 
işlemez halde bırakılması sebebine dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/115) 

69. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
izmit'te liman tesislerinin biran önce yapılması 
ihtiyacı karşısında ne düşünüldüğüne dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/116) 

70. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emre'nin, Adıyaman Tekstil Fabrikasının mon
taj işinin hangi safhada olduğuna dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/117) 

71. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emre'nin, Adıyaman ili ve civarının yol ve köp
rü ihtiyacının ne zaman karşılanacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/118) 

72. — Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü'nün, 
harice gönderilecek işçiler için tş ve İşçi Bulma 
Kurumu şubelerine verilecek kontenjan mikta
rının tesbitinde coğrafi durum ile az gelişmiş 
bölgeler durumunun nazara alınıp alınmadığına 
dair Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/119) 

73. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, Dördüncü Koalisyon zamanında bâzı 
milletvekillerinin türlü çıkar sağladıkları, kar
şılıksız krediler elde ettikleri hakkındaki neşri
yatın doğru olup olmadığına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/120) 

74. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, Yakın - Şark milletleriyle iyi dostluk mü
nasebetlerinin kurulamaması sebeplerine dair 
Başbakan ve Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/121) 

75. — Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'ın, 
Birleşmiş Milletler Siyasi Komisyonunda Kıb
rıs hakkındaki, aleyhimize tecelli eden karara 
müessir olan başlıca hususların neler olduğuna 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/122) 

76. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'-
nin Menderes havzasının nehir taşkınlarından 
korunması için ne gibi tedbirler düşünüldüğü
ne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/123) 

77. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'-
m, Sivas il ve ilçeleri dâhilinde, 1965 malî yılı 
içinde kaç aded köprü yapıldığına ve 1966 yı
lında kaç köprü daha yapılacağına dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/124) 

78. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Du-
man'ın, Sivas ilinin turizm bölgeleri içerisine 
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alınmış olup olmadığına dair Turizmi ve Tanıt
ma Bakanından sözlü sorusu (6/125) 
• . 79. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'-
ın, Sivas ili merkez ve ilçe köylerine, 1966 Büt
çe yılı içinde, kaç okul yapılacağına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/126) 

80. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'-
m, Sivas'ın merkez ve kazalarına bağlı köy
lerine 1965 yılında kaç km. köy yolu yapıldı
ğına ve 1966 yılında daha ne kadar köy yolu 
yapılacağına dair Köy İşleri Bakanından söz
lü sorusu (6/127) 

81. — Kütahya Milletvekili Kemal Kaçar'-
in, Kütahya ili dahilindeki «Seyit Ömer» kömür 
sahası içinde bir termik santrali kurulması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/128) 

82. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de Öğretmen Okulu binasının inşasına, senesi 
içinde başlatılmaması sebebine dair Bayındırlık 
ve Millî Eğitim Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/129) 

83. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Ak
saray ilçesinden geçen su kanalının iki tarafı
na inşa edilecek sedlerin senesi içinde yapılma
mış olması sebebine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/130) 

84. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Niğde'nin Aksaray ilçesinde inşa edileceği ka
rarlaştırılan Tekel binasının senesi içinde ya
pılmamış olması sebebine dair Gümrük ve Te
kel Bakanından sözlü sorusu. (6/131) 

85. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Niğde şehri içinden geçmekte bulunan tabak
hane deresinin ıslahı işinin, senesi içerisinde 
yapılmaması sebebine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/132) 

86. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nm, bedelsiz ithalât, servet ve muhacir trans
ferleri yollarından istifade olunarak ve hattâ 
kaçak olarak yurda sokulan sanayi mamulle
rinin «Amerikan pazarları» denilen yerlerde 
satılmasının yasaklanmış olup olmadığına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/133) 

87. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nm, Bursa'nm Gemlik ilçesinin Fevziye köyü
nün, heyelan yüzünden bir başka yere nakli

nin düşünülüp düşünülmediğine dair İmar ve 
iskân Bakanından sözlü sorusu. (6/134) 

88. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Eskişehir - Bursa ve Bursa - Balıkesir yol 
güzergâhının, bugünkü trafik düzenine uygun 
bir şekilde değiştirilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu. (6/135) 

89. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nm, Yugoslavya'da emlâki bulunan vatandaş
larımızın işbu emlâkinin bedellerinin ödenmesi 
hususunda, bugüne kadar ne gibi muamelelerin 
cereyan etmiş olduğuna dair Dışişleri Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/136) 

90. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de'nin Çamardı ilçesi hududu dahilindeki Ece-
miş suyu üzerinde inşası kararlaştırılan 6 köp
rünün senesi içerisinde yapılmamış olması se
bebine dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu. (6/137) 

91. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, maden ocaklarında, iş güvenliği ile il
gili mevzuat hükümlerinin aynen uygulanıp 
uygulanmadığına dair Çalışma Bakanından söz
lü sorusu. (6/138) 

92. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
Spor - Toto gelirleri ile yapılan veya onarılan 
spor tesislerinin projelerinde yapılan ve büyük 
paraların ödenmesine sebebolan hesap hataları 
olup olmadığına dair Devlet Bakanından sözlü 
sorusu. (6/139) 

93. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğ-
lu'nun, Uşak'ta Türkiye Emlâk Kredi Banka
sı tarafından yaptırılan 105 evin şahıslara, ku
rum veya bankalara satış veya devri hususun
da ne düşünüldüğüne dair İmar ve İskân, Ulaş
tırma, Çalışma Bakanlarından sözlü sorusu. 
(6/140) 

94. — Sivas Milletvekili Kâzım Kangal'ın, 
Sivas'ın kangal ilçesinde bir sağlık evi yapıl
masına 1966 plân uygulamasında yer verilip 
verilmediğine d&ir Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu. (6/141) 

95. — Sivas Milletvekili Kâzım Kangal'ın, 
Sivas iline dağıtılmak üzere, 1966 senesi için
de, tohumluk ve yiyecek buğday verilip veril-
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miyeceğine dair Tarım ve Maliye Bakanların
dan sözlü sorusu. (6/142) 

96. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Aydm'm Germencik ilçesinin Habibler köyün
de her hangi bir vatandaşa muhtar tarafın
dan meydan dayağı atıldığının doğru olup ol
madığına dair içişleri Bakanından sözlü soru
su. (6/143) 

97. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Ege pamuk ekicisinin Ziraat Bankasından ve 
kredi kooperatiflerinden kredi karşılığında al
dığı borçlarının, gelecek mahsul sonuna kadar 
ertelenmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/144) 

• 98. — Manisa Milletvekili Sami Binici-
j-lu'nun, Kırkağaç ovasının ıslahı ve sulama 

ış#srir-4§in yapılması düşünülen Karakurt ba-
rejı tasffısmm ne safhada olduğuna dair Ba
yındırlık ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
larından iözlü sorusu (6/146) 

99. -4 Kastamonu Milletvekili Sabri Kes
kinin, Kastamonu il ve ilçe yollarının, kar mü
cadelesi yapılarak, trafiğe açık tutulması hu
susunun düşünülüp düşünülmediğine dair Ba
yındırlık (Bakanından sözlü sorusu (6/147) 

100. -*- Kars Milletvekili Sevinç Düşünselin, 
Kars iline yıllık olarak tahsis edilen 4 500 ton 
kok kömürünün Kars'a gönderilerek, halka tev
zi edilip edilmediğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/148) 

101. — Konya Milletvekili ismet Kapısız'ın, 
Yozgat'ta bir bira fabrikası kurulması konusu
nun hangi tarihte ele alındığına dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/149) 

i 

102. - j - İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, 
hakiki ornan sahaları ile tarım arazilerinin bir
birinden ayrılması, topraklarımızın kendi kabi
liyetlerin^ göre kullanılması konusunda ne gibi 
tedbirler alındığına dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu (6/150) 

1 m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI-

] RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sa

yılı Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hü
kümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılması 
hakkındaki kanun tasarısının Cumhuriyet Se
natosunca reddine dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu ile M'llet Mec
lisi Tarım Komisyonu raporları. (Millet Mec
lisi eski numarası : 1/435, yeni numarası : 
1/4) (Cumhuriyet Senatosu numarası: 1/491) 
(Millet Meclisi 1 nci dönem S. Sayısı : 269, 
Cumhuriyet Senatosu S. sayılan : 570 ve 570 e 
ek) (S. Sayısı : 4) [Dağıtma tarihi : 25.12.1965] 

X 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1965 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhu
riyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon Baş
kanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 1/58; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/615) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 8, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı 
: 734) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1965] 

X 3. — Orman Genel Müdürlüğü 1965 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl -
ması hakkında kanun tasansı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları 
tezkereleri (Millet Meclisi : 1/63; Cumhuriyet 
Senatosu : 1/616) (Millet Meclisi S. Sayısı : 9; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 735) [Da
ğıtma tarihi : 28 .12 .1965] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
X I . —1965 Kalkınma istikrazı hakkında ka

nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları. (1/59) (S. Sayısı : 2) [Dağıtma tari
hi : 23 . 12 . 1965] 



Dönem : 2 
Toplantı ı M İ L L E T M E C L l S l S. Sayısı : 

1965 Kalkınma istikrazı hakkında kanun tasarısı ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (1/59) 

T. C. 
Başbakanlık 7 . 12 . 1965 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 71-140/6030 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
4 . 12 . 1965 tarihinde kararlaştırılan «1965 Kalkınma İstikrazı hakkında kanun tasarısı» gerekçe
siyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

Bilindiği üzere, 1965 yılı Bütçe Kanunu ile, ödenek ve gelir miktarı arasındaki 400 milyon lira
lık açığın iç istikrazla karşılanması öngörülmüştür. 

522 sayılı Kanunla ihracına yetki verilen 200 milyon liralık «1964 Kalkınma İstikrazı» tahvilleri 
Şubat 1965 ayında 20 günlük kısa bir müddet içinde 97 milyon liralık kısmı bankalara, 32,5 milyon
luk kısmı resmî müesseselere ve bakiye 70,5 milyon liralık kısmı da hususi sektöre satılmıştır. 

Gerek bu durum, gerek memleketimiz ekonomisinin gün geçtikçe gelişmekte bulunması ve için
de bulunduğumuz 1965 yılında yapılmış ve yapılacak 160 milyon lira civarındaki tahvil itfası hu
sufları nazarı itibara alınırsa, sermaye piyasasının ihtiyaç duyduğu bu miktardaki tahvilin, piyasa
nın uygun bir zamanında ve biraz daha uzun bir suskripsiyon müddeti içinde satılabileceği umul
maktadır. 

Maliye Komisyonu Raporu 
Millet Meclisi 

Maliye Komisyonu 
Esas No. 1/59 18 .12 .1965 
Karar No. fr 

Yüksek Başkanlığa 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
4 . 12 . 1965 tarihinde kararlaştırılan «1965 Kalkınma İstikrazı hakkında kanun tasarısı» ilgili Ba
kanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

Müstenit gerekçede arz ve izah edilen hususlar, Komisyonumuzca muvafık mütalâa edilerek tasa
rı aynen kabul edilmiştir. 

2 
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Öncelik ve ivedilikle görüşülmesi dileğiyle Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Baş

kanlığa arz olunur. 

Maliye Komisyonu Başkanı Sözcü Burdur Çankırı 
Ankara Tekirdağ Faik Kırbaşlı Tahir Akman 

Ahmet Dallı Halil Ba§ol İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 

Gaziantep Giresun Çorum Urfa 
Naşit Sarıca Ali Köymen Ne.idet Yücer Muhalifim 

İmzada bulunamadı Muhalefet şerhi eklidir. 
Behice Boran 

«1965 Kalkınma istikrazı hakkında kanun tasarısı» na muhalefet gerekçesi 

Devlet borçları esasen büyük bir yekûn tutmaktadır. Yıldan yıla artan iç ve dış borçlar, Hükü
metin borçlanmayı normal ve mûtat bir usul olarak benimsediği intibaını veriyor. Borçlanma, mem
leketin kalkınmasını sağlamak için köklü, gerçekçi verimli tedbirler alınırken, geçici bir süre için 
başvurulacak yardımcı bir tedbir olarak kullanılabilir. Oysa Hükümet, memleket kalkınmasını ve 
denk bütçeyi sağlıyacak toprak reformu, sanayileşme, vergi reformu, dış ticaretin kamu yararına 
sıkı kontrolü gibi temel tedbir ve ıslahata başvurmadan, borçlanma yolunu tercih eder görünmek
tedir. Devletçe çıkarılacak tahvilleri satmalmaya piyasanın müsaidolmaması tasarının kabulü için 
yeterli bir gerekçe değildir. Bu tahvilleri almaya istekli ve muktedir yüksek gelir kategorilerini 
vergileme yoluna gitmek daha isabetli, daha sağlam ve halk yararına bir tedbir olurdu. 

Behice Hatko Boran 
Urfa Milletvekili 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe Plân Komisyonu 21 . 12 . 1965 
Esas No. : 1/59 

Kara/r No. : 1 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunda 
4 . 12 . 1965 tarihinde kararlaştırılan 1965 Kalkınma İstikrazı ha'kkmdıaki kanun tas'arısı, Maliye 
Komisyonu raporu ile birlikte Komisyonumuzla havale edilmekle yetkili temsilciler hazır olduk
ları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı 1965 bütçe Kanununun 3 neü maddesiyle öngörülen 400 milyon liralık iç istikrazın 
gerçekleştirilmesi maksadiyle hazırlanıp sevk edilimdlş ve Maliye Komisyonunca da >aynen kabul 
edilmiştir. 

1965 yılının 8 aylık uygulama neticeleri •bu istikrazın yapılmasını zaruri kılmaktadır. 1964 yı
lında çıkarlan 200 mlilyon liralık iç istikrazın çok kısa bir zamanda plase edilmesi ve bu mıeyand'a 
küçük tasarruf sahiplerinin ve özel sektörün ilgisi göz önüne alındığında işlbu 400 railyon liralık 
istikraızm da satışının mümkün -olacağı anlaşılmaktadır. 

Yukarıda kısaca 'arz edilen gerekçe ile yetkili temsilcilerden alınan tamamlayıcı bilgilerden 
sonra tasarının tümü yerinde görülerek maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

1, 2, 3, 4 ve 5 nci (maddeleri aynen; 6 ncı madde (Belediyeler ve bunlara Ibağlı müesseseler) den 
sıonna gelen (ile) kelimesi (ve) olarak değiştirilmek suretiyle, mütaakıp maddeleri 'aynen kabul 
edilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 2) 
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öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz ©dilmek üzere Yüksek Baş

kanlığa sunulur. 
Başkan 
Aydın 

1. Sezgin 
Ankara 

Muhalifim 
/. Seçkin 

Bursa 
C. Külâhlı 

Gümüşane 
8. ö. San 

Kütahya 
M. Erez 

Başkanvekilıi 
Erzincan 

H. Atabeyli 
Ankara 

H. T. Toker 

Edirne 
/. Ertem 

İstanbul 
Muhalifim 
S. Aren 
Samsun 
8. Kılıç 

Sözcü 
Sakarya 

N. Bayar 
Aydın 

S. Bosna 

Giresun 
K. Bosûter 

izmir 
M. Uyar 

Traibzon 
A. 1. Binicioğlu 

Kâtip 
Sivas 

G. Sakarya 
Bolu 

H. î. Cop 

Giresun 
t. E. Kılıeoğlu 

İmzada bulunamadı 
Kayseri 

F. Koksal 

Trabzon 
Muhalifim 

A. R. TJzuner 

HÜKÜMET TEKLİFİ 

1965 Kalkınma istikrazı hak
kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hâsılı 1965 
Ibütçe yılında yapılacak yatı
rımların Finansmanında kulla
nılmak üzere (400) milyon lira
ya kadar 1965 kalkınma istik
razı adı ile uzun vadeli iç istik
raz akdine Maliye Bakanı yet-
ikilidir. 

MADDE 2. — Bu kanom ge
reğince yapılacak istikraz için 
hamiline yazılı tahvil ihracolu-
nur. 

Bu istikrazım yıllık faiz mis-
beti Bakanlar Kurulu, ihraç fi
yatı, itfa müddeti ve sair şart
l an Maliye Bakanlığı tarafın
dan tesbit olunur. 

MADDE 3. — Tahvillerin it
fası, borsada başaıbaştan aşağı 
fiyatlar ile satıldıkları müddet
çe buradan satınalma yolu ile, 
Ibaşabaşı bulmuş veya aşmış bu
lundukları takdirde kur 'a çek
mek suretiyle yapılır. 

MALİYE KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

1965 Kalkınma istikrazı hak
kında kanun tasarısı. 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONU
NUN DEĞİŞTİRİŞİ 

1965 Kalkınma istikrazı hak
kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci 
•maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 
nıcü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 2) 



Hükümetin teklifi 

MADDE 4. — Bu tahviller 
iilhraç tarihlerinden itibaren 10 
yıl geçmedikçe erken ödemeye 
veya konversiyona tabi tutula
maz. Bu tarihten sonra keyfiyet 
Hükümetçe 3 ay önce ilân edil
mek suretiyle her hangi har f ai!z 
vâdesinde tedavülde kalmış 
olan tahvillerin tamamı veya bir 
ikısmı için başabaş erken ödeme 
veyahut konversiyon yapılabi
lir. 

MADDE 5. — Tahvillerin fa
iz ve (bedelleri, geçici ve kesin 
tahviller ve bunların kuponla
rı ile ödemelerine (ait evraik ve 
senetler, ilân ve istikraza iliş
kin diğer işlemler istikrazın ta-
ımamen itfasına kadar her tür
lü vergi ve resimden muaftır. 

MADDE 6. — Bu kanun ge
reğince çıkarılacak «olan tahvil
ler; Genel ve Katma bütçe ile 
idare olunan daire ve kurum
larla il özel idareleri; belediye
ler ve bunlara bağlı müessese
ler ile Kamu İktisadi Teşebbüs
lerinin yapacakları artırma, ek
siltme ve sözleşmelerde teminat 
'olarak itibari kıymetleri üzerin
den kabul 'olunur. 

Teminatın irat kaydına karar 
verildiği takdirde karar tari
hinden önce vâdesi gelmiş faiz 
kuponlarının bedelleri tahvil 
sahiplerine aidolur. Bu tahvil
ler Hazinece satılmış ve satıla
cak olan millî emlâk bedelleri
nin ödenmesinde dahi başabaş 
kabul olunur. 

MADDE 7. — Bu istikraza 
ait faiz kuponlarının bedelleri 
tediyesi iktiza ettiği tarihten 
itibaren 5 yıl ve tahvil bedelle
ri tediyesi lâzım geldiği tarih
ten itibaren 10 yıl sonra Hazi
ne lehine zamanaşımına uğrar. 

— 4 — 
Maliye Komisyonunun değiştirişil Bütçe ve Plân Ko. değiıtirişi 

MADDE 4. — Tasarının 4 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — Bu kanun ge
reğince çıkarılacak olan tahvil
ler; Genel ve Katma bütçe ile 
idare olunan daire ve kurumlar
la il özel idareleri; belediyeler 
ve bunlara bağlı müesseseler ve 
Kamu iktisadi Teşebbüslerinin 
yapacakları artırma, eksiltme 
ve sözleşmelerde teminat ola
rak itibari kıymetleri üzerinden 
kabul olunur. 

Teminatın irat kaydına karar 
verildiği takdirde karar tarihin
den önce vâdesi gelmiş faiz (ku
ponlarının bedelleri tahvil sa
hiplerine aidolur. Bu tahviller 
Hazinece satılmış ve satılacak 
olan millî emlâk bedellerinin 
ödenmesinde dahi başabaş kabul 
olunur. 

MADDE 7. — Tasarının 7 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

M. Meclisi (S. -Sayısı : 2) 



Hükümetin teklifi 

MADDE 8. — Bu kanun ge
reğince yapılacak istikrazın her 
türlü ihraç giderleri, Maliye 
Bakanlığı bütçesinin ilgili bö
lümünden ödenir. 

Tahvillerin basımı ve bunla
rın satışlarını teşvik maksadiy-
le hazırlatılacak afiş, pankart 
ve diğer giderleri 2490 sayılı 
Kanun hükümlerine tabi değil
dir. 

MADDE 9. — Bu kanunun 
akdine izin verdiği istikrazın 
yıllık faiz, itfa ve diğer gider
lerini karşılıyabilecek ödenek, 
her yıl Maliye Bakanlığı bütçe
sinin Devlet Borçları bölümüne 
konulur. 

MADDE 10. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 11. — Bu kanunun 
hükümlerini Maliye Bakanı yü
rütür. 

4 .12 . 1965 
Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
C. Bilgehan 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Devlet Bakanı 
A. F. Ali§an 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Malliye Komisyonunun değiştirişi 

MADDE 8. — Tasarının 8 nei 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 9 
ncu maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 10. — Tasarının 10 
ncu maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 11. — Tasarının 11 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Dışişleri Bakan V. 
F. Sükan 

Maliye Bakanı 
/. Gürsan 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Dengiz 

Bayındırlık Bakanı 
E. Erdinç 

Ticaret Bakanı 
M. Zeren 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
E. Somunoğlu 

. Gümrük ve Tekel Bakanı 
/. Tekin 

Bütçe ve Plân Ko. değiştirişi 

MADDE 8. — Tasarının 8 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 9. — Tasarının 9 
ncu maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 10. — Tasarının 10 
ncu maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 11. — Tasarının 11 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Tarım Bakanı 
B. Dağdaş 

Ulaştırma Bakanı 
S. öztürk 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
1. Deriner 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
N. Kür§ad 

îmar ve İskân Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Köy tşleri Bakanı 
S. O. Avcı 

M. Meclisi (S. Sayısı : 2) 




